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INLEIDING
Leerlingen van groep 7 bevinden zich in de overgang van aanvankelijk naar voortgezet
tijdsbesef.
De basislessen en wekelijkse activiteiten zijn gericht op de doelen van niveau C,
voortgezet tijdsbesef, zoals hieronder omschreven.
In alle Tijdwijs-activiteiten wordt gewerkt aan een combinatie van deze doelen.
Doelen niveau B - aanvankelijk tijdsbesef
1. Tijdsaanduidingen Toepassen van de namen van de tien tijdvakken en de
aanduidingen Prehistorie, Middeleeuwen en Gouden Eeuw.
Toepassen van jaartallen v.C. en n.C. en de relatie tussen
jaartallen en eeuwen.
2. Chronologische
volgorde

Op chronologische volgorde plaatsen van, gebeurtenissen,
personen en tijdvakken

3. Tijdbalk

Gebruiken van een tijdbalk met jaartallen v.C. en n.C.

4. Kenmerkende
aspecten

Gebruiken / herkennen van sociale, culturele, economische
en politieke kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken in
de nationale, Europese en wereldgeschiedenis.

5. Continuïteit en
verandering

Herkennen van veranderingen, verschillen en
overeenkomsten in de levenswijze van mensen tussen
verschillende tijdvakken en binnen een tijdvak.

Basislessen
Er zijn
1.
2.
3.

drie basislessen van 45 minuten.
Introductie TIJDWIJS-tijdbalk – tijdvak 1 t/m 4
Introductie TIJDWIJS-tijdbalk – tijdvak 5 t/m 8
Introductie TIJDWIJS-tijdbalk – tijdvak 9 en 10 met als afsluiting een korte toets
om te controleren of leerlingen de aanduidingen van tijd en tijdsindeling op niveau
C, voortgezet tijdsbesef, beheersen. De toets wordt samen nagekeken en de
antwoorden worden besproken.

De introductielessen worden afgesloten met het ophangen van een afbeelding bij ieder
tijdvak.

Wekelijkse Tijdwijs-Activiteiten
Na de basislessen wordt wekelijks op een vast moment een half uur ingeroosterd voor
een activiteit waarbij de TIJDWIJS-tijdbalk wordt gebruikt en wordt geoefend met de
doelen voor historisch tijdsbesef.
De wekelijkse Tijdwijs-activiteiten zijn gebaseerd op verhalen en filmpjes bij de
tijdvakken. Deze activiteiten kunnen los van het curriculum uitgevoerd worden. De
activiteiten zijn ook heel geschikt om gekoppeld te worden aan het wekelijkse
voorleesmoment. De activiteiten bij de verhalen zijn in deze handleiding uitgewerkt. Deze
uitwerkingen bevatten suggesties waar de leerkracht een keuze uit kan maken.
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Aan het eind van iedere activiteit kiezen de leerlingen op het digibord een afbeelding uit
die (eventueel in de volgende les) uitgeprint (en geplastificeerd) aan de klassikale
TIJDWIJS-tijdbalk wordt gehangen.
De benodigde materialen staan op www.historischtijdsbesef.nl
Bij de start van iedere activiteit wordt verwezen naar de tijdbalk aan de muur en de
afbeelding die daar in de vorige les voor gekozen is.
Daarnaast is het ook mogelijk n.a.v. onderwerpen in andere lessen (bijvoorbeeld een
taalles) te verwijzen naar de tijdbalk of er een afbeelding aan te hangen.
De opzet van de wekelijkse activiteiten wordt verder toegelicht op blz. 16.

Optionele Activiteiten
Bij de activiteiten zijn geen verwerkingssuggesties opgenomen. Als er een
geschiedenismethode wordt gebruikt kunnen er verwerkingsopdrachten uit de
werkboekjes gekoppeld worden aan de onderwerpen van de verhalen en de filmpjes.
Daarnaast kan de leerkracht zelf verwerkingsactiviteiten toevoegen.
Als afsluiting na afloop van de wekelijkse activiteiten zijn er de volgende suggesties:
-

Leerlingen gaan onder de tijdlijn staan, bij de tijd waarin ze het liefst geleefd
zouden hebben;
Een thema door de tijd, bijv. het bestuur van ons land, middelen van bestaan, het
geloof.

Kenmerken van de tijdvakken voor groep 7
Als ondersteuning is voor de leerkracht een overzicht toegevoegd met de kenmerken van
de tijdvakken op niveau C (zie bijlage, blz. 48).
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BASISLESSEN VOOR GROEP 7
1. Introductie van de TIJDWIJS-tijdbalk - tijdvakken 1 t/m 4
DOELEN
DOEL - bespreken
en evalueren met
leerlingen

AANDUIDINGEN
VAN TIJD EN
TIJDSINDELING
HISTORISCHE
BEGRIPPEN

MATERIALEN

Doel 1 t/m 5: Tijdsaanduidingen, chronologie, tijdbalk en
kenmerkende aspecten, continuïteit en verandering.
We leren over de tijdbalk:
dat we de geschiedenis hebben ingedeeld in tijdvakken;
dat we dat kunnen zien op een tijdbalk met jaartallen;
dat we de jaren tellen vanaf de geboorte van Christus, met jaren
voor en na Christus;
over belangrijke personen en gebeurtenissen in de eerste vier
tijdvakken.
De namen van de eerste vier tijdvakken op de tijdbalk – het begrip
‘jaartal’
Jagers & Boeren: grotten, tenten en hutten, grottekeningen - vaste
woonplaatsen, versierd aardewerk.
Grieken & Romeinen, oudheid: Tempels, goden – wereldrijk, Romeinse
cijfers en alfabet
Monniken & Ridders: verspreiding christendom, monniken, kloosters –
ridders, leenmannen, Karel de Grote, (horige) boeren.
Steden & Staten: handel, markten, muren, poorten, kerken –
ontstaan van staten (Engeland, Frankrijk, Bourgondië).
Digitale TIJDWIJS-tijdbalk
Ppt tijdvak 1 t/m 4
Uitgeprinte en geplastificeerde afbeeldingen om aan de klassikale
tijdlijn te hangen

UITWERKING
Ppt over de tijdbalk en de eerste vier tijdvakken: Tijd van Jagers & Boeren, Grieken & Romeinen,
Monniken & Ridders, Steden & Staten.
Er zijn 2 inleidende dia’s, gevolgd door steeds 2 dia’s per tijdvak: een dia met het pictogram en de
jaartallen en een dia met verklaring van het pictogram en de kern van het tijdvak. De ppt wordt
afgesloten met het plaatsen van afbeeldingen van deze tijdvakken op de tijdbalk.
De werkwijze met de 2 dia’s per tijdvak is als volgt:
Van ieder tijdvak eerst het pictogram met de klas bespreken:
Wat zie je op dit plaatje? Eerst de leerlingen laten vertellen welke associaties ze hebben bij
de afbeelding.
Relatie met de tijdbalk leggen:
Hoe lang is dit tijdvak geleden?
Hoe lang heeft het geduurd?
Daarna de dia met de uitleg stap voor stap bespreken. De kenmerken, de pijlen bij het pictogram
en de plaatjes verschijnen per muisklik.
Vanaf dia 3 volgt toelichting van de pictogrammen en de uitleg daarbij.
-

-

Dia 1 Doel van de les bespreken: We gaan leren over de tijdbalk. We hebben de geschiedenis
ingedeeld in tien tijdvakken.
Vandaag gaan we kijken naar de eerste vier tijdvakken, maar eerst gaan de we tijdbalk eens wat
beter bekijken.
Wat staat er allemaal op? (Bespreken n.a.v. de tijdbalk die in de klas hangt.
o Wie heeft wel eens zo’n tijdbalk gezien?
o Welke tijden zie je op de tijdbalk?
o Wat valt je op? (Kartelrandjes – tijdvakken worden steeds korter)
o Waarom staan er kartellijntjes aan het begin en het einde?
o Welke tijd heeft het langste geduurd?
De kartelrandjes geven aan dat niet alle jaren op de tijdbalk passen. Op het volgende filmpje kun
je zien hoe ver de tijdbalk teruggaat in de tijd: kijk maar eens goed hoe de jaren heel snel
terugtellen.
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-

Filmpje laten zien: http://entoen.nu/hunebedden/beeld-en-geluid/canoncliphunebedden-%28groep-5-en-6%29#beeld
Dia 2

(de eerste 28 seconden van de Canonclip van de Hunebedden, waarin de ‘tijdlift’ terugtelt naar
meer dan 5000 jaar geleden).
-

-

Dia 3 Tijd van Jagers en Boeren
Leerlingen vertellen wat ze zien op het pictogram en wat dat te maken heeft met het tijdvak.
Op de achtergrond een grotschildering van een jagersvolk. Op de voorgrond een pot van
aardewerk. Die is van een boerenvolk. Aardewerk is door boeren uitgevonden. De eerste mensen
waren jagers en verzamelaars. Ze trokken rond om hun voedsel te zoeken. Ze woonden in grotten
of tenten of in eenvoudige hutten. Er zijn grotten gevonden waarin jagers woonden en waarin ze
schilderingen hebben gemaakt van de dieren waar ze op jaagden.
Na de jagers kwamen de boeren. Ze verbouwden zelf graan en ze hielden dieren. Ze woonden in
boerderijen die ze zelf bouwden van takken en stro. Ze bakten potten van klei om voedsel in te
bewaren.
Deze tijd is het langste tijdvak. Het is wel meer dan 10.000 jaar geleden dat er Jagers in onze
streken woonden. De eerste boeren kwamen ongeveer 7000 jaar geleden.

-

Dia 4 De kenmerken van de tijd van Jagers en van Boeren laten verschijnen na het bespreken
van het pictogram. Daarna de afbeeldingen aanklikken en bespreken.

-

Dia 5 Tijd van Grieken en Romeinen
Leerlingen vertellen wat ze zien op het pictogram en wat dat te maken heeft met het tijdvak.
Op de achtergrond een Romeinse inscriptie in Latijnse letters. Op de voorgrond een Griekse
tempel.
Aan het begin van de deze tijd waren de Grieken het machtigste volk van Europa. Zij handelden in
vazen, potten, weefsels, wijn en olie. Ze woonden in steden in het hele gebied van de Middellandse
Zee, in Griekenland, maar ook in Frankrijk, Italië en Spanje. Ongeveer 300 jaar voor Christus
kregen de Grieken concurrentie van de Romeinen. Zij veroverden de Griekse staten en ook grote
delen van West Europa.
Rond het begin van onze jaartelling werd ook het zuiden van ons land veroverd door de Romeinen.
Ze hadden een sterk leger van goed getrainde soldaten. De Romeinen konden schrijven. Wij
gebruiken die letters nog steeds. De Romeinen waren knappe bouwers. Ze bouwden stenen huizen,
arena’s en aquaducten. Ze betaalden met geld in plaats van producten te ruilen.
De Grieken geloofden in veel goden. Voor die goden bouwden ze tempels.
De Romeinen namen deze goden over van de Grieken. Zo had je bijv. de god van de zee
(Neptunus), van de oorlog (Mars) en van de liefde (Venus) en de oppergod (Jupiter). Ook de
Romeinen bouwden tempels voor hun goden. De planeten en sommige maanden zijn naar
Romeinse goden vernoemd. Later werden de Romeinen Christenen.
Rond het jaar 500 kwam er een einde aan het Romeinse Rijk. De Romeinen zijn ongeveer 400 jaar
in Nederland geweest.
Kartelrandje op de tijdbalk: in het gebied van de Middellandse Zee begon de tijd van de Grieken en
Romeinen al veel eerder.

-

Dia 6 De kenmerken van de tijd van Grieken en Romeinen laten verschijnen na het bespreken
van het pictogram. Daarna de afbeeldingen aanklikken en bespreken. (Griekse vaas, Griekse
tempel – Acropolis in Athene – kaart van het Romeinse Rijk en een Romeinse soldaat.
-

Dia 7 Tijd van Monniken en Ridders
Leerlingen vertellen wat ze zien op het pictogram en wat dat te maken heeft met het tijdvak.
Op de achtergrond een zuil uit een romaanse kloostergang. Op de voorgrond een
vroegmiddeleeuwse ridderhelm.
Rond het jaar 700 kwamen er monniken uit Engeland die in onze streken het christendom
brachten. Een van die monniken was Willibrord. Hij bouwde een kerk in Utrecht (waar nu de Dom
staat). De monniken woonden in kloosters. De kloosters waren vaak rijk, omdat ze veel grond
hadden.
Naast de geestelijkheid had de adel in de Middeleeuwen veel macht. Ook de kastelen waar de
ridders woonden, hadden veel. grond. Al die grond werd bewerkt door (horige) boeren, die
afhankelijk waren van het klooster of het kasteel (hofstelsel). De kloosters en kastelen hadden de
grond in leen van de koning. Ridders waren leenmannen. Ze bestuurden een stuk land en moesten
voor de koning vechten als het oorlog was (leenstelsel). De bekendste koning uit deze tijd was
Karel de Grote, die in 800 tot keizer werd gekroond.

5

-

Dia 8 De kenmerken van de tijd van Monniken en Ridders laten verschijnen na het bespreken van
het pictogram. Daarna de afbeeldingen aanklikken en bespreken. (Willibrord die met zijn monniken
het christendom gaat verspreiden, vanuit het kerkje in Utrecht – Karel de Grote die de paus gaat
helpen als hij bedreigd wordt door stammen die zijn gebied willen veroveren – horige boeren).

-

Dia 9 Tijd van Steden en Staten
Leerlingen vertellen wat ze zien op het pictogram en wat dat te maken heeft met het tijdvak.
Op de achtergrond het interieur van een stedelijke kathedraal. Op de voorgrond een stadspoort,
symbool van onafhankelijkheid van steden. Kerk en staat in de stad.
Omdat de boeren betere technieken hadden uitgevonden (zoals het drieslagstelsel) groeide de
bevolking. Vanaf ca. 1000 ontstonden veel steden met stadsmuren. kerken en stadspoorten. De
steden ontstonden op plaatsen waren wegen of rivieren en wegen elkaar kruisten, omdat daar de
handel plaatsvond. Er werd gehandeld in wol, graan, wijn, bier, zout, zijde en vis.
Aan het einde van de Middeleeuwen werkte het systeem van leenmannen niet meer zo goed.
Vorsten wilden steeds meer zelf invloed hebben op het bestuur van hun land en ze wilden ook
zoveel mogelijk gebieden aan hun land toevoegen om meer mach te krijgen. Zo ontstonden er
staten. De Nederlandse gewesten kwamen bij het gebied van de hertogen van Bourgondië, door
oorlogen, huwelijken en erfenissen.

-

Dia 10 De kenmerken van de tijd van Steden en Staten laten verschijnen na het bespreken van
het pictogram. Daarna de afbeeldingen aanklikken en bespreken.
Dia 11 Op het digibord (www.historischtijdsbesef.nl) staan afbeeldingen uit de vier tijden.
De afbeeldingen op de juiste plaats op de digitale tijdlijn plaatsen en bespreken wat we deze les
hebben geleerd, door bij iedere afbeelding te benoemen waarom deze afbeelding bij dit tijdvak
hoort en te vragen: is dat nu nog zo? Wat is er anders? Wat is er hetzelfde gebleven.

-

Zie hieronder voor de goede plaats van de afbeeldingen.
Tot slot worden onderstaande afbeeldingen (geplastificeerd op half A4) aan de klassikale tijdbalk
gehangen.
Bij iedere afbeelding aan de leerlingen vragen waar deze moet hangen en waarom daar.

6

Goede plaatsen bij dia 11
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2. Introductie van de TIJDWIJS-tijdbalk - tijdvakken 5 t/m 8
DOELEN
DOEL - bespreken
en evalueren met
leerlingen
AANDUIDINGEN
VAN TIJD EN
TIJDSINDELING
HISTORISCHE
BEGRIPPEN

MATERIALEN

Doel 1 t/m 5: Tijdsaanduidingen, chronologie, tijdbalk en
kenmerkende aspecten, continuïteit en verandering.
We leren over de tijdbalk:
dat een eeuw 100 jaar is en hoe we de eeuwen tellen;
over belangrijke personen en gebeurtenissen in de tijdvakken van
Ontdekkers & Hervormers, Regenten & Vorsten, Pruiken &
Revoluties, Burgers & Stoommachines.
De namen van de genoemde vier tijdvakken op de tijdbalk – 16e, 17e,
18e, 19e eeuw
Ontdekkers & Hervormers, 16e eeuw: Reizen naar Azië en Amerika,
Columbus, Willem Barentsz. – nieuwe wereldbeeld, renaissance,
protest tegen de katholieke kerk, Luther en Calvijn
Regenten & Vorsten, 17e eeuw: Regenten, Republiek, Gouden Eeuw –
Vorsten in Engeland en Frankrijk
Pruiken & Revoluties, 18e eeuw: Verlichting, vrijheid, gelijkheid,
wetenschap, Franse mode en pruiken – Franse Revolutie, einde macht
adel en geestelijkheid.
Burgers & Stoommachines, 19e eeuw: burgers, democratie –
industriële revolutie, stoomkracht
Digitale TIJDWIJS-tijdbalk
Ppt tijdvak 6 t/m 10
Uitgeprinte en geplastificeerde afbeeldingen om aan de klassikale
tijdlijn te hangen

UITWERKING
Ppt over de tijdbalk en de laatste vijf tijdvakken. Deze ppt heeft dezelfde opzet als de voige
presentatie, met steeds 2 dia’s per tijdvak.
Dia 1 Doel van de les bespreken: Vorige week hebben we geleerd over de eerste vier tijdvakken
van de tijdbalk (wie weet ze nog?). Vandaag gaan we leren over de volgende vier tijdvakken: de
tijd van Ontdekkers & Hervormers, Regenten & Vorsten, Pruiken & Revoluties en Burgers &
Stoommachines.
-

-

Dia 2 Tijd van Ontdekkers en Hervormers
Leerlingen vertellen wat ze zien op het pictogram en wat dat te maken heeft met het tijdvak.
Op de achtergrond een tekening van Leonardo da Vinci: de mens als volmaakt wezen. Op de
voorgrond een schip van ontdekkers zoals Columbus.
Muisklik: Deze tijd duurde van 1500 tot 1600. Het is de 16e eeuw. Uitleggen hoe eeuwen geteld
worden.
In deze eeuw waren er veel veranderingen en ontdekkingen. De mensen kregen opnieuw
belangstelling voor de klassieke kunsten en kennis van de Grieken en Romeinen. Ook vonden ze
het belangrijk dat de mensen hun talenten ontwikkelden en minder gericht waren op God en het
christelijke geloof. Een bekende kunstenaar en wetenschapper uit die tijd was Leonardo da Vinci,
die heel veel talenten had. Hij was uitvinder, wetenschapper, schilder, musicus en nog veel meer.
Van hem is de tekening op de achtergrond van het pictogram.
Er werden in die tijd al producten uit Azië gehaald (specerijen, zijde), maar de weg over land werd
steeds gevaarlijker. Daarom zochten de mensen een nieuwe route over zee. In oude Griekse
boeken stond al dat de aarde rond was. Volgens deze theorie zou je Indië ook kunnen bereiken
door de Atlantische Oceaan over te steken. Columbus stak vanuit Spanje de Oceaan over en kwam
in 1492 in Amerika aan (hij dacht dat hij in Indië was en noemde de bewoners indianen).
Een Nederlandse ontdekker was Barentsz, die via het noorden Indië wilde bereiken, maar strandde
in Nova Zembla.
Ook waren er in deze tijd mensen die kritiek hadden op de katholieke kerk. Ze vonden dat de kerk
te veel op gericht was op de eigen rijkdom en te weinig op het helpen van de (arme) mensen. Ze
protesteerden tegen de kerk (protestanten) en wilden de kerk hervormen. Bekende hervormers
waren Luther en Calvijn.
Dia 3 De kenmerken van de tijd van Ontdekkers en Hervormers laten verschijnen na het
bespreken van het pictogram. Daarna de afbeeldingen aanklikken en bespreken.
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-

-

Dia 4 Tijd van Regenten & Vorsten
Leerlingen vertellen wat ze zien op het pictogram en wat dat te maken heeft met het tijdvak.
Op de achtergrond de Herengracht in Amsterdam, symbool voor de woonplaats van stedelijke
burgers: de regenten. Op de voorgrond een koningskroon, symbool voor koninklijke macht van
absolute vorsten buiten Nederland.
Muisklik: Deze tijd duurde van 1600 tot 1700. Het is de 17e eeuw.
We noemen deze eeuw ook wel de Gouden Eeuw. Nederland was een Republiek die werd
bestuurd door rijke burgers: regenten. De Republiek was rijk dankzij de handel, vooral door de
VOC, (De Verenigde Oost-Indische Compagnie) een vereniging van scheepseigenaren, die
handelden met Aziatische landen (Indonesië, China, Japan) in o.a. specerijen, zijde, porselein en
thee. Naast de VOC was er de WIC, de West-Indische Compagnie, die handelde met Amerika in
tabak, suiker en slaven. Amsterdam was het centrum van de wereldhandel in die tijd. De regenten
woonden in grote huizen, zoals de Amsterdamse grachtenhuizen op het pictogram. Ook lieten heel
veel handelslieden en regenten hun portret schilderen. In deze tijd leefden veel beroemde schilders
in Nederland zoals Johannes Vermeer, Rembrandt van Rijn en Jan Steen. De officiële godsdienst in
de Republiek is het calvinisme; andersdenkenden in Nederland worden ‘gedoogd’ (schuilkerken);
In het tijdvak van de regenten en vorsten was er veel oorlog met landen waar vorsten aan de
macht waren. Tot 1648 was het oorlog met Spanje en daarna waren er oorlogen met Engeland.
Deze oorlogen werden voornamelijk op zee uitgevochten. Michiel de Ruyter heeft vele Engelse
schepen tot zinken gebracht. Ook was er in 1672 een oorlog met Frankrijk, met de Franse koning
Lodewijk XIV. Hij was een machtige vorst en hij wilde zijn gebied vergroten.
Dia 5 De kenmerken van de tijd van Regenten & Vorsten laten verschijnen na het bespreken van
het pictogram. Daarna de afbeeldingen aanklikken en bespreken.

-

-

Dia 6 Tijd van Pruiken & Revoluties
Leerlingen vertellen wat ze zien op het pictogram en wat dat te maken heeft met het tijdvak.
Op de achtergrond een proef met een elektriseermachine door gepruikte heren, leden van een
wetenschappelijk genootschap: symbool voor Verlichting. Op de voorgrond de guillotine, symbool
voor de Franse Revolutie.
Muisklik: Deze tijd duurde van 1700 tot 1800. Het is de 18e eeuw.
Aan het einde van de 17e eeuw was De Republiek veroverd door de Fransen. De Franse koning
Lodewijk XIV regeerde vanuit zijn prachtige paleis in Versailles over een groot gebied. Nederland
maakte ook deel uit van dit gebied. In de 18e eeuw werd nog geloofd dat de koning zijn macht van
God gekregen had. Dit zorgde ervoor dat de koning een voorbeeld was voor vele mannen in dit
tijdvak. Ze droegen dezelfde kleren als Lodewijk XIV. Ook droegen ze, net als de koning een pruik.
Lodewijk XIV droeg zijn pruik waarschijnlijk omdat hij kaal was.
De Verlichting is misschien wel de belangrijkste gebeurtenis in de 18e eeuw. Er waren veel
kritische denkers die een hekel hadden aan het absolutisme. Zij vonden dat de macht niet in
handen mocht zijn van slechts één persoon. Want dit leidt meestal tot machtsmisbruik. Ook
geloofden ze dat alle mensen gelijk en vrij waren en dat de mensen meer vanuit hun verstand
moesten denken dan vanuit het geloof. Wetenschap werd in die tijd steeds belangrijker. In de
Republiek bouwde Eise Eisinga een planetarium zodat de mensen konden zien hoe de planeten om
de zon draaien.
De ideeën van de Verlichting leidden ertoe dat mensen in opstand kwamen tegen hun vorsten. In
de Republiek kwamen de patriotten in opstand tegen stadhouder Willem V en in Frankrijk brak in
1789 de Franse Revolutie uit. Dat begon met de bestorming van de Bastille, een gevangenis waar
de vijanden van de Franse koning gevangen zaten hielden. Het was een erg bloedige periode. Vele
Franse edellieden en geestelijken werden ter dood veroordeeld. Ook de koning (Lodewijk XVI) werd
in 1791 onthoofd onder de guillotine.
Na de Franse Revolutie komt Napoleon in Frankrijk aan de macht. Hij kroont zichzelf tot keizer en
verovert heel veel landen. Ook de republiek wordt een deel van het Franse Keizerrijk.

-

Dia 7 De kenmerken van de tijd van Pruiken & Revoluties laten verschijnen na het bespreken van
het pictogram. Daarna de afbeeldingen aanklikken en bespreken.

-

Dia 8 Tijd van Burgers & Stoommachines
Leerlingen vertellen wat ze zien op het pictogram en wat dat te maken heeft met het tijdvak.
Op de achtergrond een grand café in een grote stad, symbolisch voor het leven van de rijkere
burgerij (bourgeoisie). Op de voorgrond een fabriek, symbool voor de industrialisatie.
Muisklik: Deze tijd duurde van 1800 tot 1900. Het is de 19e eeuw.
Na de Franse tijd wordt Nederland een Koninkrijk (1815). Er kwam een grondwet en de StatenGeneraal werd voortaan gekozen door (een klein deel van) de burgers (de rijke mannen). Er

-
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ontstaan politieke partijen en met de grondwet van 1848 (Thorbecke) verschuift de macht van de
koning definitief naar de burgers. In deze grondwet worden ook de vrijheid van meningsuiting en
de vrijheid van onderwijs en drukpers vastgelegd.
In deze tijd vond ook de industriële revolutie plaats. De eerste fabrieken verschenen in de steden.
Dit kwam door een uitvinding van James Watt. Hij had het bestaande ontwerp van de
stoommachine zodanig aangepast dat hij als motor kon dienen voor heel veel verschillende
machines. Zo werd het makkelijker om bijvoorbeeld een boot aan te drijven met een stoommotor.
Maar de stoommachine werd dus ook gebruikt in de productie. En dankzij deze uitvinding werd het
makkelijker om grondstoffen te vervoeren. Dit gebeurde met schepen en met de trein. Er werden
kanalen en spoorwegen aangelegd. In 1839 werd de eerste spoorlijn in Nederland aangelegd. Deze
liep tussen Amsterdam en Haarlem.
De arbeidsomstandigheden in de eerst fabrieken waren erg slecht. Arbeiders maakten lange dagen
en kregen weinig loon. De eerste arbeiders hadden ook geen rechten. De fabriekseigenaren konden
zelf bepalen hoe veel uur er per dag gewerkt moest worden en hoe veel geld hij daar voor wilde
geven. Er werkten in het begin ook heel veel kinderen in de fabrieken.
Er stonden vele mensen op die zich verzetten tegen de kinderarbeid. De overheid greep pas in
1874 in door kinderarbeid te verbieden. Het was nu voor de fabriekseigenaars verboden om
kinderen jonger dan 12 jaar in dienst te nemen.
-

Dia 8 De kenmerken van de tijd van Burgers & Stoommachines laten verschijnen na het
bespreken van het pictogram. Daarna de afbeeldingen aanklikken en bespreken.

-

Dia 9 Op het digibord (www.historischtijdsbesef.nl) staan afbeeldingen uit de vier tijden.
De afbeeldingen op de juiste plaats op de digitale tijdlijn plaatsen en bespreken wat we deze les
hebben geleerd, door bij iedere afbeelding te benoemen waarom deze afbeelding bij dit tijdvak
hoort en te vragen: is dat nu nog zo? Wat is er anders? Wat is er hetzelfde gebleven.
Zie hieronder voor de goede plaats van de afbeeldingen.

-

Tot slot worden enkele afbeeldingen (geplastificeerd op half A4) aan de klassikale tijdbalk
gehangen.
Bij iedere afbeelding aan de leerlingen vragen waar deze moet hangen en waarom daar.
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Goede plaatsen dia 10
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3. Introductie van de TIJDWIJS-tijdbalk ( tijdvakken 9 en 10) met afsluitende toets
DOELEN
DOEL - bespreken
en evalueren met
leerlingen
AANDUIDINGEN
VAN TIJD EN
TIJDSINDELING
HISTORISCHE
BEGRIPPEN
MATERIALEN

Doel 1 t/m 5: Tijdsaanduidingen, chronologie, tijdbalk en
kenmerkende aspecten, continuïteit en verandering.
We leren over de tijdbalk:
over belangrijke personen en gebeurtenissen in de tijdvakken van
Wereldoorlogen & Holocaust en van Televisie & Computer.
we controleren of we nu alle tijdvakken van de tijdbalk kennen
Jaartallen en namen van de laatste twee tijdvakken. 20ste en 21ste
eeuw
Herhaling van de jaartallen van de tijdvakken 1 t/m 8
Wereldoorlogen & Holocaust: Eerste Wereldoorlog, Economische crisis,
Tweede Wereldoorlog, Jodenvervolging.
Televisie & Computer: Europese samenwerking, Koude Oorlog
Herhaling van de namen van de tijdvakken 1 t/m 8
Digitale TIJDWIJS-tijdbalk
Ppt tijdvak 6 t/m 10
Uitgeprinte en geplastificeerde afbeeldingen om aan de klassikale
tijdlijn te hangen
Toetsboekjes

UITWERKING
Dia 1 Doel van de les bespreken: De vorige keren hebben we geleerd over acht tijdvakken van
de tijdbalk (wie weet ze nog?). Vandaag gaan we leren over de laatste twee tijdvakken: de tijd van
Wereldoorlogen & Holocaust en van Televisie & Computer.
-

-

Dia 2 Tijd van Wereldoorlogen & Holocaust
Leerlingen vertellen wat ze zien op het pictogram en wat dat te maken heeft met het tijdvak.
Op de achtergrond een demonstratie van werklozen in de jaren dertig, symbool voor de
economische crisis. Op de voorgrond een tank, symbool voor de wereldoorlogen.
Muisklik: Deze tijd duurde van 1900 tot 1950. Het is de eerste helft van 20e eeuw.
De eerste helft van de 20e eeuw begon zwart en somber. Het is het tijdvak van de twee grote
wereldoorlogen. Nederland was tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. Dat betekende niet alleen
dat ze niet mee wilden vechten. Het betekende ook dat ze geen kant kozen.
De economische crisis
Na de eerste Wereldoorlog Na de oorlog hadden bijna alle landen hadden meer schulden dan ze
konden betalen. De schulden werden betaald door middel van geleend geld. Dat ging een tijd goed,
maar op 24 oktober 1929, zwarte donderdag, kon niemand in Amerika meer geld krijgen. Toch
vroegen heel veel mensen in paniek al hun spaargeld en uitgeleend geld terug. Amerika stopte
onmiddellijk met het uitlenen van geld en vroeg al het geleende geld terug. Duitsland had heel veel
geld geleend van Amerika. Het had namelijk een torenhoge boete opgelegd gekregen na de Eerste
Wereldoorlog. Zij waren aangewezen als schuldige van de oorlog en moesten dus betalen. Maar dat
konden ze niet meer toen Amerika de geldkraan had dicht gedraaid. In 1930 sloten de eerste
banken in Duitsland. Ook begonnen steeds meer fabrieken hun arbeiders te ontslaan. De handel
viel stil. Geen enkel land had nog geld. Er waren miljoenen mensen werkloos, ook in Nederland.
Het werd de grootste economische crisis in de geschiedenis.
Veel mensen wilden een sterke leider die het tij kon keren. Geen wonder dus dat de mensen in
Duistland de verhalen van Hitler geloofden. Hij beloofde hen werk en een nieuwe toekomst. Hij
werd als leider van Duitsland gekozen.
De Tweede Wereldoorlog
Hitler wilde gebieden veroveren om Duitsland groter te maken en hij had een hekel aan joden. In
1939 hadden de Duitsers Polen veroverd en op 10 mei 1940 viel Nazi-Duitsland Nederland binnen.
Nederland gaf zich over toen zij op 14 mei Rotterdam hadden platgebombardeerd.
Na 4 jaar bezetting werd het zuiden van Nederland bevrijd. Boven de rivieren volgde eerst nog de
Hongerwinter. Pas in de daaropvolgende lente in 1945 werd heel Nederland bevrijd.
In de Tweede Wereldoorlog werden ook in Nederland de Joden vervolgd. Meer dan 100.000 Joden
worden naar concentratiekampen gebracht. De meesten overleefden dit niet. Een van de bekendste
is Anne Frank, doordat zij een dagboek heeft geschreven dat wereldberoemd is geworden.
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-

Dia 3 De kenmerken van de tijd van Wereldoorlogen & Holocaust laten verschijnen na het
bespreken van het pictogram. Daarna de afbeeldingen aanklikken en bespreken.
Op de wereldkaart van de Tweede Wereldoorlog zjin de geallieerde landen groen (lichtgroen geeft
aan dat deze landen later in de oorlog stapten), de landen van de asmogendheden - die met
Duitsland meevochten - zijn oranje, de neutrale landen grijs.

-

Dia 4 Televisie & Computer
Leerlingen vertellen wat ze zien op het pictogram en wat dat te maken heeft met het tijdvak.
Op de achtergrond een ‘kaart’ met elektronische schakelingen uit een computer. Op de voorgrond
een televisietoestel met in beeld een intercontinentale raket, symbool voor de wapenwedloop van
de Koude Oorlog.
Muisklik: Deze tijd duurde van 1950 tot nu. Tweede helft 20ste eeuw en begin 21ste eeuw. Wij
leven nog steeds in dit tijdvak. Het tijdvak van de televisie en computer heeft zijn naam uiteraard
te danken aan het feit dat de massamedia in deze periode enorm groeiden dankzij deze nieuwe
uitvindingen. De eerste televisie-uitzending in Nederland was in 1951 – de eerste PC was die van
IBM, in 1981. In 1991 werd het internet uitgevonden.
Europese samenwerking
In 1951 besloten verschillende Europese landen samen te werken. Zij richtten de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Nederland maakte ook deel van deze gemeenschap. Ook
Frankrijk, België, Luxemburg, West-Duitsland en Italië deden mee. Al deze landen hadden kolen en
staal nodig om hun land weer op te bouwen na de oorlog. Het leek hen het beste om de handel
hierin samen te regelen. Samenwerken zou voorkomen dat er een nieuwe oorlog kwam. De
Europese Unie is de opvolger van De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De Europese
Unie is in dit tijdvak een erg belangrijke organisatie met 28 aangesloten landen. Door samen te
werken en met z’n allen één regering te vormen in Brussel hopen ze een nieuwe oorlog te kunnen
voorkomen.
Koude Oorlog
Zowel Amerika als de Sovjet-Unie wilden in dit tijdvak graag hun macht vergroten. De westerse
landen zagen de Sovjet-Unie als een groot kwaad. Zij sloten samen een verdrag af waarin ze
afspraken dat zij zouden voorkomen dat de communistische Sovjet-Unie te machtig zou worden.
Deze verdragsorganisatie noemden ze de NAVO. Hier werden wel 12 landen lid van. De Sovjet-Unie
zocht ook bondgenoten. Samen met hen sloten zij het Warschaupact af. In het Warschaupact zaten
8 landen. Duitsland was verscheurd. Oost-Duitsland had het Warschaupact afgesloten en was
communistisch. West-Duitsland hoorde bij de NAVO. Ook de hoofdstad van Duitsland was
verscheurd. Midden door Berlijn was een muur gebouwd om het communistische Oost-Berlijn van
West-Berlijn te scheiden.
Zo ontstonden er dus twee blokken. De NAVO noemen we het westerse blok. De landen die het
Warschaupact hadden ondertekend noemen we het Oostblok. Ze bedreigden elkaar continu. Dit
noemen we de Koude Oorlog. Er kwam een wapenwedloop. Er werden atoombommen getest.
Hiermee wilden ze laten zien dat ze machtig genoeg waren om zo’n bom te maken. Gelukkig
werden deze bommen nooit gebruikt. De Koude Oorlog eindigde toen in 1989 in Berlijn de muur
werd afgebroken en toen de Sovjet-Unie in 1991 een nieuwe president kreeg, die geen zin meer
had in dit spel van dreigementen. Dit was Boris Jeltsin. Vanaf het moment dat hij president werd,
werd de Sovjet-Unie veranderd in de Russische Republiek.

-

-

Dia 5 De kenmerken van de tijd van Televisie & Computer laten verschijnen na het bespreken
van het pictogram.
Daarna de afbeeldingen aanklikken en bespreken.
Dia 6 Uitleggen dat we voor sommige tijdvakken ook andere namen gebruiken. Deze namen zijn
ouder dan de namen voor de tijdvakken, die speciaal gemaakt zijn voor de leerlingen op school. De
oudere namen worden nog steeds gebruikt door mensen die geschiedenisboeken schrijven.
Vraag aan de leerlingen of ze misschien al weten welke tijdvakken bij deze namen horen. Dit wordt
in de volgende dia’s uitgelegd.

-

Dia 7 Aanklikken: Prehistorie - Deze tijd noemen we ook prehistorie. Dat is de tijd voor de
historie (de geschiedenis) waaruit we geen geschreven informatie (bronnen) hebben. Zodra de
boeren in een gebied gaan schrijven is de prehistorie daar afgelopen en begint de historie. Voor
Nederland begint de historie met de komst van de Romeinen, die over onze streken hebben
geschreven (Julius Caesar, Plinius, Tacitus).

-

Dia 8

Muisklik: De tijd van Grieken & Romeinen wordt ook wel de Oudheid genoemd.
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-

Dia 9 Muisklik:
Deze 2 tijdvakken samen, van 500 tot 1500, noemen we ook wel de Middeleeuwen.

-

Dia 10 Muisklik:
De tijd van Regenten & Vorsten, van 1600 tot 1700, noemen we ook wel de Gouden Eeuw.

-

Dia 11 Op het digibord (www.historischtijdsbesef.nl) staan afbeeldingen uit deze tijden.
De afbeeldingen op de juiste plaats op de digitale tijdlijn plaatsen en bespreken wat we deze les
hebben geleerd, door bij iedere afbeelding te benoemen waarom deze afbeelding bij dit tijdvak
hoort en te vragen: is dat nu nog zo? Wat is er anders? Wat is er hetzelfde gebleven.

-

Zie hieronder voor de goede plaats van de afbeeldingen.
Tot slot worden de laatste twee afbeeldingen (geplastificeerd op half A4) aan de klassikale tijdbalk
gehangen.
Bij iedere afbeelding aan de leerlingen vragen waar deze moet hangen en waarom daar.

Wat weet je nu over de tijdbalk?
Toetsboekje met 15 MC–opdrachten om te controleren of leerlingen de aanduidingen van tijd en
tijdsindeling op niveau C, voortgezet tijdsbesef, beheersen.
Samen nakijken.
Dit kan ook in de vorm van een quiz gedaan worden, bijvoorbeeld door de leerlingen te laten
opstaan bij antwoord A, B, C of D.
Let op: Tijdbalk in de klas afdekken
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Goede plaatsen bij dia 11
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Wekelijkse TIJDWIJS - activiteiten
We hebben bij ieder tijdvak een aantal verhalen en filmpjes geselecteerd. De meeste verhalen
komen uit het verhalenboek Lang Geleden, A. van Dam en A. de Wolf. Twee verhalen komen uit
Van tijd tot tijd, van uitgeverij Delubas. De selectie van de verhalen staat hieronder, op blz. 18. De
filmpjes zijn geselecteerd van de websites www.entoen.nu en http://www.schooltv.nl/.
De verhalen en filmpjes vormen steeds het uitgangspunt om vanuit een tijdvak te werken aan de
doelen van historisch tijdsbesef. Tijdens iedere activiteit komen alle doelen zoals beschreven op
blz. 2 aan bod. Hieronder staan de doelen kort vermeld, gevolgd door een format voor het verloop
van de activiteit. Daarna volgt een overzicht per tijdvak met suggesties voor de uitwerking.
Voor ieder van de tien tijdvakken is een activiteiten opgenomen met zowel een verhaal als een
filmpje.

Doelen
1.
2.
3.
4.
5.

Het gebruiken van tijdsaanduidingen;
Toepassen van chronologische volgordes;
Werken met de tijdbalk;
Gebruik van kenmerkende aspecten (*) in historische begrippen;
Benoemen van continuïteit en verandering.

(*) Zie bijlage 1 voor de kenmerkende aspecten per tijdvak.

Verloop van de activiteit
Alle activiteiten starten met kort herhalen van het tijdvak van de vorige keer, door te benoemen
welke afbeelding aan de klassikale tijdbalk is gehangen.
Daarna volgt een korte bespreking van het doel en het aanwijzen van het tijdvak van deze keer op
de klassikale tijdbalk.
Tijdvak benoemen / hoe lang is dat geleden? Welke jaartallen horen erbij? (doel 1 en 3) / vragen
wat de leerlingen al weten over deze tijd.

Suggestie 1: Voorlezen van het verhaal (10-15 minuten).
Gesprek over het verhaal, waarin kenmerken van het tijdvak waarin het verhaal zich afspeelt
centraal staan. De jaartallen van het tijdvak benoemen.
De leerkracht stelt enkele inhoudelijke vragen over het verhaal. Daarbij gaat het om de
kenmerken van het tijdvak – hoe leefden mensen in die tijd. Er worden historische
begrippen gebruikt en op het bord geschreven. (doel 4) Zo nodig wordt aanvullende
informatie gegeven.
Wat hebben we teruggevonden / is er nu nog uit deze tijd? (doel 5)

Suggestie 2: Op het digibord worden afbeeldingen en of filmpjes vertoond. (doel 4)
Op het digibord worden afbeeldingen en een filmpje vertoond. (doel 4)
Nav de afbeeldingen en het filmpje een tweede gesprek:
o Filmpje vergelijken met het verhaal. Nogmaals de kenmerken van de tijd
benoemen en historische begrippen gebruiken. (doel 4)
o Ophalen van voorkennis - eventueel aanvullende informatie.
o Welke belangrijke veranderingen waren er in deze tijd? (doel 5)
o Wat is hetzelfde gebleven in vergelijking met de tijd ervoor? (doel 5)
o Vergelijken met nu. Wat is er nu nog zo als in de tijd van….? Wat is er nu anders?
(doel 5)
Afsluiting: Samen met de leerlingen een afbeelding kiezen om (geplastificeerd) op half A4 bij het
tijdvak aan de klassikale tijdbalk te hangen (doel 2 en 3).
De leerkracht kan er ook voor kiezen deze afbeelding na de les uit te printen en de volgende les te
starten met het ophangen van de afbeelding van de vorige les.
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Interactie en opdrachten voor leerlingen
Bij de activiteiten is de interactie belangrijk. De leerlingen moeten daarbij zoveel mogelijk zelf de
aanduidingen van tijd en tijdsindeling en de historische begrippen gebruiken.
Als er voldoende tijd is kunnen nog vragen en opdrachten voor de leerlingen worden toegevoegd,
zoals:
Afsluitende vragen na het verhaal of het filmpje:
o Zou jij in deze tijd hebben willen leven? Waarom wel of niet?
o Welke persoon uit het verhaal / filmpje zou jij willen zijn? Waarom?
o Schrijf een verhaal over of een brief aan een persoon uit deze tijd.
-

Verwerkingsopdrachten:
o Een tekening maken n.a.v. het verhaal, waarin je kunt zien dat het de tijd van…….is;
o Een stripverhaal tekenen van een dag van een kind in de tijd van …………
o Een opdracht bij handvaardigheid om een voorwerp uit de tijd van……… te maken.
o Een van de verwerkingsopdrachten die bij de filmpjes op www.schooltv staan.

Overzicht van verhalen bij de tien tijdvakken
Tijdvak

Titel

Blz.

Tijd van Jagers & Boeren

1. De eerste boeren - Het kalf en de tuin

11-13

Tijd van Grieken & Romeinen

2. De Romeinen komen - Verrit en Malor

17-19

Tijd van Monniken & Ridders

3. Willibrord, Bonifatius en Liudger

22-24

Tijd van Steden & Staten

4. Een groot schilder, Jeroen Bosch

39-41

Tijd van Ontdekkers &
Hervormers

5. De Beeldenstorm

50-51

Tijd van Regenten & Vorsten

6. Van Nieuw-Amsterdam naar Suriname

71-73

Tijd van Pruiken & Revoluties

7. Eisinga – verlichting (ander boek, Van tijd
tot tijd)
8. De tijd van de koningen, De koning die
graag koopman wilde zijn

110112
109111

Tijd van Wereldoorlogen &
Holocaust

9. Oorlogstijd - Koningin Wilhelmina

125126

Tijd van Televisie &
Computer

10. Een kleurrijke school (ander boek, Van
tijd tot tijd)

202204

Tijd van Burgers &
Stoommachines
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1. Tijd van Jagers & Boeren
DOEL - bespreken
en evalueren met
leerlingen

AANDUIDINGEN
VAN TIJD EN
TIJDSINDELING
HISTORISCHE
BEGRIPPEN
MATERIALEN

We leren over de tijd van Jagers en Boeren
dat er in de tijd van Jagers en Boeren eerst jagers waren en
daarna boeren;
over de verschillen en overeenkomsten tussen jagers en boeren;
dat de jagers rondtrokken en de boeren vaste woonplaatsen
hadden;
dat de jagers hun voedsel jaagden en verzamelden en de boeren
graan verbouwden en vee hielden;
dat de jagers in tenten, grotten en hutten woonden en de boeren
in eenvoudige boerderijen;
dat de boeren stenen potten maakten om eten in te bewaren;
dat ze de stenen potten versierden;
dat jagers en boeren stenen gereedschappen gebruikten;
dat jagers en boeren geloofden in geesten en goden;
dat de eerste boeren in Nederland in Zuid-Limburg woonden
(Bandkeramiekers) en later ook in Drenthe;
dat de boeren in Drenthe hunebedden bouwden om hun doden te
begraven;
Tijd van Jagers en Boeren
7000 jaar geleden, 5000 v.C.: Bandkeramiekers
5000 jaar geleden, 3000 v.C.: Hunebedbouwers
De eerste boeren – landbouw – veeteelt - graan – vee –
Bandkeramiekers - Hunebedbouwers – hunebedden – anders en
hetzelfde.
Verhaal: De eerste boeren – Het kalf en de tuin
Digitale TIJDWIJS-tijdbalk, afbeeldingen.
Afbeelding om aan de klassikale tijdbalk te hangen - geplastificeerd op
half A4.

UITWERKING
Kort het doel bespreken:
We gaan leren hoe mensen leefden in de tijd van Jagers en Boeren.
Deze tijd aanwijzen op de tijdbalk aan de muur. Tijdvak benoemen / hoe lang is dat geleden?
Meer dan 5000 jaar. Hoeveel jaar voor Christus is dat?
Na de jagers kwamen de boeren. We gaan leren wat verschillen en overeenkomsten waren
tussen de jagers en de boeren.
Wie weet al iets over de eerste boeren?
Over de eerste boeren ga ik nu een verhaal voorlezen.
Voorlezen van het verhaal.
Gesprek:
Over wie gaat dit verhaal? (De eerste boeren – Jurre, Roem en Ronda).
In welke tijd leefden deze boeren? (In de tijd van Jagers en Boeren – 5000 jaar geleden)
Hoeveel jaar voor Christus is dat?
Waarom waren moesten Roem en Ronda zo vaak verhuizen? (ze moesten naar nieuwe
plekken om voedsel te zoeken)
Waarom konden ze nu langer op een plaats blijven wonen? (omdat ze dieren hadden
gevangen en graan gingen verbouwen)
Waar woonden ze in? (stevige hutten - boerderijen)
Hoe maakten ze brood? (van meel dat ze tussen twee stenen maalden van graankorrels)
Hoe begroeven ze hun doden? Welk geloof denk je dat deze mensen hadden? Hoe was dat
bij de jagers?
Wat hebben we teruggevonden / is er nu nog uit deze tijd? (hunebedden, aardewerken potten)
Wat is een hunebed? Wie is er wel eens bij een hunebed geweest?
- Afbeeldingen bekijken op het digibord (zie hieronder). Meer informatie bij de plaatjes op
de Canonwebsite bij Hunebedden:
http://entoen.nu/hunebedden/beeld-en-geluid/vensterplaat-hunebedden#beeld
- Jagers – messen van vuursteen – Hunebedbouwers – trechterbekers (horen bij de
hunebedbouwers)
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Filmpje – Klokhuis, tot 3.40 minuten http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-steentijd-eersteboeren/#q=de%20eerste%20boeren (klaarzetten na de reclame).
Wat herken je uit het verhaal? (huizen van takken en stro – vee – varkens en geiten –
graan malen met stenen – potten bakken)
Wat is anders dan in de tijd van de Jagers? (Jagers trokken achter het voedsel aan,
woonden niet op een vaste plaats.)
Waar woonden de eerste boeren in Nederland? (Zuid-Limburg)
Hoe werden ze genoemd, en waarom? (Bandkeramiekers, vanwege de versierde randen
op de aardewerken potten)
Hoe lang is dat geleden? Hoeveel jaar voor Christus (meer dan 7000 jaar geleden = 5000
v.C.)
Dat is 2000 jaar eerder dan de tijd van de Hunebedbouwers (3000 v.C.).
Waarvan maakten de boeren hun gereedschap? (van vuursteen) / Hoe was dat bij de
Jagers/Verzamelaars? (zij gebruikten ook werktuigen van vuursteen)
Wat zijn nog meer overeenkomsten tussen Jagers en Boeren? (het geloof in geesten en
goden)
Wat is nu anders dan in de tijd van de eerste boeren? (De meeste mensen zijn geen boer
maar hebben andere beroepen, we kopen de producten van de boerderij in de
supermarkt.)
Zijn er nu nog boeren? (Ja, maar boeren werken met machines en wonen in moderne
boerderijen. In sommige landen lijkt het werk van boeren nog wel op de Tijd van Jagers
en Boeren, zoals in het verhaal.)
Zijn er nu nog volken die rondtrekken zoals de Jagers/Verzamelaars? (denk aan indianen,
Eskimo’s, jagers in Lapland)
Afsluiting:
De afbeeldingen van deze activiteit op de digitale TIJDWIJS-tijdbalk plaatsen. (zie hieronder)
Een afbeelding uitkiezen en deze (evt. in de volgende les) aan de klassikale tijdbalk hangen.
Wat hebben we geleerd? Terugkijken naar de doelen in het schema.
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Bandkeramiekers
5000 v.C.
Jagers en Verzamelaars
10.000 v.C
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Hunebedbouwers
3000 v.C.

2. Tijd van Grieken & Romeinen
DOEL - bespreken
en evalueren met
leerlingen

AANDUIDINGEN
VAN TIJD EN
TIJDSINDELING
HISTORISCHE
BEGRIPPEN
MATERIALEN

We leren over de tijd van Grieken en Romeinen, over de periode dat
de Romeinen in Nederland waren,
dat de Romeinen van ongeveer 50 v.C. tot 400 n.C. in Nederland
waren;
dat toen de Romeinen kwamen, in ons land Germaanse stammen
woonden zoals de Bataven en de Friezen;
dat de Romeinen uit Rome kwamen en een groot rijk hadden,
waarvan de Rijn de noordelijke grens was;
dat de Romeinen goed konden bouwen (legerkampen, steden,
grote gebouwen);
dat we nu nog dingen van de Romeinse tijd hebben/gebruiken
(munten, glas, letters, gebouwen)
Tijd van Grieken en Romeinen, 50 v.C. tot 500 n.C.

Romeinen – Germanen - Bataven – Friezen – keizer – Rome –
legerkamp - anders en hetzelfde.
Verhaal: De Romeinen komen – Verrit en Malor
Digitale TIJDWIJS-tijdbalk, afbeeldingen.
Afbeelding om aan de klassikale tijdbalk te hangen - geplastificeerd op
half A4.

UITWERKING
Kort het doel bespreken:
We gaan leren hoe mensen leefden in de tijd van Grieken en Romeinen, in de periode dat de
Romeinen in Nederland waren.
Deze tijd aanwijzen op de tijdbalk aan de muur. Tijdvak benoemen met jaartallen / hoe lang is
dat geleden? – 2000 jaar (begin van onze jaartelling)
De Romeinse tijd in Nederland begon ongeveer 50 jaar v.C. en duurde tot ongeveer 400 v.C.,
toen de Romeinse legers Nederland verlieten. Het Romeinse Rijk heeft nog tot ongeveer het
jaar 500 bestaan.
Wie weet al iets over de Romeinse tijd?
Ik ga nu een verhaal voorlezen over het begin van de Romeinse tijd in ons land.
Voorlezen van het verhaal.
Gesprek:
Over wie gaat dit verhaal? ().
In welke tijd leefden Verrit en Malor? (In de Romeinse tijd - 2000 jaar geleden, rond het
begin van onze jaartelling)
Welke volken leefden in ons land toen de Romeinen kwamen? (Friezen, Bataven – zij
waren Germanen)
Bij welk volk hoorden Verrit en Malor (Friezen) en wat vonden ze van de komst van de
Romeinen? (Ze waren niet blij – ze gingen naar de keizer in Rome).
Wie was de keizer van de Romeinen? (keizer Nero) Wie was daarvoor keizer geweest?
(Julius Caesar)
Wat zagen Verrit en Malor allemaal in Rome? (grote stad, stenen huizen, tempels,
paleizen, arena waar gladiatoren met wilde dieren vochten)
Wat hebben we teruggevonden / is er nu nog uit deze tijd? (opgravingen, gebouwen, onze
letters, namen van maanden en van planeten)
-

Afbeeldingen bekijken op het digibord (zie hieronder).
o Een Romeins legerkamp, een Romeinse weg, een aquaduct, het Colosseum.
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Filmpje – Schooltv-beeldbank, via www.entoen.nu. 2.30 min.

http://entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-deromeinen#beeld
-

Wat herken je uit het verhaal? (Romeinse leger – soldaten - legerkampen langs de grens van
het Rijk – de Rijn)
Waardoor was het Romeinse leger zo sterk (het leven van Romeinse soldaten was zo goed dat
ook veel Germanen voor de Romeinen wilden vechten en ze kregen na 25 jaar dezelfde rechten
als de Romeinen).
Hoe kwam er een einde aan het Romeinse Rijk? (Door invallen van Germaanse stammen uit
het noorden verlieten de soldaten ons land – ongeveer in 400 - het filmpje zegt dat er na 200
jaar een eind kwam aan de Romeinse tijd, maar dat klopt niet).
Wat is er in de Romeinse tijd anders dan in de tijd van Jagers en Boeren? (De boeren hadden
geen geld en geen steden en andere bouwwerken zoals de Romeinen)
Wat bleef hetzelfde? (in de Romeinse tijd waren er nog steeds boeren)
Wat is in onze tijd nog van de Romeinen overgebleven? (letters, betalen met munten, spiegels,
glas, stenen huizen, namen van planeten, van de maanden)

Afsluiting:
De afbeeldingen van deze activiteit op de digitale TIJDWIJS-tijdbalk plaatsen. (zie hieronder)
Een afbeelding uitkiezen en deze (evt. in de volgende les) aan de klassikale tijdbalk hangen.
Wat hebben we geleerd? Terugkijken naar de doelen in het schema.
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Tijd van de Grieken
ca. 600 v.C.

Romeinen in
Nederland 50 v.C.
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Romeins legerkamp
ca. 150

Romeinen verlaten
Nederland ca. 400

3. Tijd van Monniken en Ridders
DOEL - bespreken
en evalueren met
leerlingen

AANDUIDINGEN
VAN TIJD EN
TIJDSINDELING
HISTORISCHE
BEGRIPPEN
MATERIALEN

We leren over de tijd van Monniken en Ridders, het eerste stuk van de
Middeleeuwen (vroege Middeleeuwen)
dat rond het jaar 700 monniken uit Engeland kwamen die in onze
streken het christendom brachten;
over Willibrord en Bonifatius;
dat de monniken kerken en kloosters bouwden;
dat in de kloosters boeken werden geschreven en onderwijs werd
gegeven;
dat de kloosters veel grond hadden, net als de kastelen in die tijd;
dat in de kastelen ridders woonden;
dat de grond bij de kloosters en kastelen werd bewerkt door
horige boeren;
dat de kloosters en kastelen de grond in leen hadden van de
koning en dat de ridders in ruil voor de koning vochten;
dat de bekendste koning uit deze tijd Karel de Grote was; hij werd
in 800 tot keizer gekroond.
dat we nu nog dingen uit de middeleeuwen hebben/gebruiken (het
geloof, kerken, kastelen)
Tijd van Monniken en Ridders, 500-1500, vroege Middeleeuwen
800 Karel de Grote keizer.
Willibrord, Bonifatius, Karel de Grote, kloosters, kastelen, horige
boeren; anders en hetzelfde
Verhaal: De tijd van de monniken – Willibrord, Bonifatius en Liudger
Digitale TIJDWIJS-tijdbalk, afbeeldingen.
Afbeelding om aan de klassikale tijdbalk te hangen - geplastificeerd op
half A4.

UITWERKING
Kort het doel bespreken:
We gaan leren hoe mensen leefden in de tijd van Monniken en Ridders. We noemen deze tijd ook
de vroege Middeleeuwen, van 500 tot 1000
Deze tijd aanwijzen op de tijdbalk aan de muur. Tijdvak benoemen met jaartallen / hoe lang is
dat geleden? 1500 tot 1000 jaar
Wie weet al iets over deze tijd?
Ik ga zo een verhaal voorlezen over de enkele monniken die in deze tijd leefden. Daarna
komen twee filmpjes: over monniken en over ridders.
Voorlezen van het verhaal.
Gesprek:
Over wie gaat dit verhaal? (Willibrord, Bonifatius en Liudger).
Welke volken leefden toen ons land? (Friezen, Franken en Saksen)
Welke geloof hadden deze volken? (Ze geloofden in geesten en goden, in Wodan en Donar
en in heilige bomen).
Wat deden Willibrord en Bonifatius om deze mensen te bekeren? (Willibrord bouwde een
kerk in Utrecht – Bonifatius hakte een heilig eik om))
Wat gebeurde er met Bonifatius? (Hij werd in Dokkum vermoord)
Afbeeldingen bekijken op het digibord (zie hieronder).
Standbeeld van Willibrord, digitale visualisatie van het kerkje in Utrecht, standbeeld van
Bonifatius in Dokkum
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Filmpje 1 – Canonclip 7-8, tot 1.55 min. http://entoen.nu/willibrord/beeld-en-geluid/canonclipwillibrord-%28groep-7-en-8%29#beeld
Wat herken je uit het verhaal? (Willibrord en Bonifatius)
-

Extra informatie (of voorkennis ophalen): De kloosters werden in de middeleeuwen heel
belangrijk. Wie weet waarom? Er werd geschreven, onderwijs gegeven. De monniken bouwden
ook dijken tegen overstromingen en ze werkten op het land. Kloosters hadden veel grond. Het
zware werk werd gedaan door (horige) boeren, die afhankelijk waren van het klooster.
Ook bij de kastelen werkten de boeren op het land. Zij moesten een deel van de oogst afstaan
aan de kasteelheer. In tijden van gevaar (oorlogen) mochten ze schuilen in het kasteel. In de
kastelen woonden ridders. Zij waren leenmannen. Ze bestuurden een stuk land en moesten
voor de koning vechten als het oorlog was. De bekendste koning in deze tijd was Karel de
Grote. Hij werd in 800 tot keizer gekroond.

Filmpje 2 – School-TV Ridders, in dienst van een heer, 2.02 min. http://www.schooltv.nl/video/ridders-in-dienst-van-een-heer/#q=ridders
Gesprek:
Wat is er in de tijd van Monniken en Ridders anders dan in de Romeinse tijd? (het geloof,
de kloosters en kastelen, de positie van de boeren, die afhankelijk werden, niet meer vrij
waren) / en wat bleef hetzelfde? (de meeste mensen waren boeren)
Wat is er in onze tijd nog van de tijd van Monniken en Ridders overgebleven? (het geloof,
kerken, standbeelden, kastelen)
Afsluiting:
De afbeeldingen van deze activiteit op de digitale TIJDWIJS-tijdbalk plaatsen. (zie hieronder)
Een afbeelding uitkiezen en deze (evt. in de volgende les) aan de klassikale tijdbalk hangen.
(Willibrord en Karel de Grote)
Wat hebben we geleerd? Terugkijken naar de doelen in het schema.
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Willibrord
690

Bonifatius
754
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Karel de Grote
keizer 800

4. Tijd van Steden en Staten
DOEL - bespreken
en evalueren met
leerlingen

AANDUIDINGEN
VAN TIJD EN
TIJDSINDELING
HISTORISCHE
BEGRIPPEN
MATERIALEN

We leren over de tijd van Steden en Staten, het tweede stuk van de
Middeleeuwen, de late Middeleeuwen.
dat in die tijd steden ontstonden doordat het beter ging met
de handel;
dat de steden ontstonden bij kerken en kastelen en
kruispunten van wegen en/of rivieren;
dat er werd gehandeld in wol, graan, wijn, bier, zout, zijde en
vis.
dat een aantal handelssteden internationaal samenwerkte in
de Hanze;
dat Zutphen een Hanzestad was;
dat steden stadsrechten kregen van een landheer, zoals
bijvoorbeeld het recht op een eigen bestuur en rechtspraak,
muren en poorten te bouwen en om markt te houden.
dat de steden muren en poorten bouwden voor de veiligheid
van de bewoners;
dat in de steden boeren, ambachtslieden, kooplieden en
monniken woonden;
dat ’s-Hertogenbosch een middeleeuwse stad is;
dat Jeroen Bosch in deze tijd in ’s-Hertogenbosch schilderijen
maakte die nu wereldberoemd zijn.
Tijd van Steden en Staten, 1000 – 1500, late Middeleeuwen
Rond het jaar 1000 ontstaan veel steden.
Rond 1350 wordt de Hanze opgericht.
Stadsrechten, stadsmuren, stadspoorten, handel, kooplieden, markt,
anders en hetzelfde.
Verhaal: Een groot schilder, Jeroen Bosch
Digitale TIJDWIJS-tijdbalk, afbeeldingen.
Afbeelding om aan de klassikale tijdbalk te hangen - geplastificeerd op
half A4.

UITWERKING
We gaan leren hoe mensen leefden in de tijd van Steden en Staten. We noemen deze tijd ook de
late Middeleeuwen, van 1000 tot 1500
Deze tijd aanwijzen op de tijdbalk aan de muur. Tijdvak benoemen met jaartallen / hoe lang is
dat geleden? 500 tot 1000 jaar
Wie weet al iets over deze tijd?
Ik ga zo een verhaal voorlezen over een beroemde schilder die in deze tijd leefde. Daarna
kijken we naar twee filmpjes over de middeleeuwse stad.
Voorlezen van het verhaal.
Gesprek:
Over wie gaat dit verhaal? (Jeroen Bosch en de bisschop).
In welke stad speelt het verhaal? (‘s-Hertogenbosch) / Wie is wel eens in de binnenstad/
het centrum van ’s-Hertogenbosch geweest?
Waaraan kun je nu nog zien dat ’s-Hertogenbosch een middeleeuwse stad is (de Sint-Jan,
de stadmuren en smalle straatjes, de markt, waar een standbeeld van Jeroen Bosch
staat).
Afbeeldingen bekijken op het digibord:
Standbeeld van Jeroen Bosch met een pijl naar het huis waar hij gewoond heeft, het schilderij
met de goochelaar van het verhaal, ’s-Hertogenbosch in de Middeleeuwen
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-

Filmpje 1, Stadsrechten, regels en wetten van een stad, 1.49 min.
http://www.schooltv.nl/video/stadsrechten-regels-en-wetten-van-eenstad/#q=middeleeuwse%20stad
Filmpje 2, Veilig wonen in de middeleeuwen, stadsmuren, poorters en wachters, 1.15 minuten,
http://www.schooltv.nl/video/veilig-wonen-in-de-middeleeuwen-stadsmuren-poorten-enwachters/#q=middeleeuwse%20stad
-

Op welke plekken ontstonden in de late Middeleeuwen steden / en waarom daar? (bij
kerken en kastelen en kruispunten van wegen en/of rivieren / vanwege de handel en de
veiligheid)
Over welke stad gaat het filmpje? Wat herken je van de stad ’s-Hertogenbosch? (Zutphen,
de stadmuren en de markt)
Welke rechten kregen de steden? (muren, poorten, eigen bestuur, markten)
In welke producten werd gehandeld? (wol, graan, wijn, bier, zout, zijde en vis)
Wie, welke groepen mensen, woonden in de steden? (boeren, ambachtslieden, kooplieden
en monniken)
Waardoor werd het in de steden steeds velliger voor de mensen? (de bouw van muren,
poorten en valhekken en door de wachters)
Wat is in de tijd van Steden en Staten anders dan in de tijd van Monniken en Ridders?
(handel en steden)
Wat is hetzelfde gebleven? (nog steeds veel boeren – ook binnen de stadsmuren)
Wat hebben we nu nog uit de tijd van Steden en Staten? (stadsmuren, kerken, markten,
smalle straatjes, er wonen nu geen boeren meer in de stad)

Optioneel: leerlingen kunnen eventueel op een ander tijdstip in de week zelfstandig achter de
computer een webquest/game doen over de middeleeuwse stad en de Lakenmarkt in Den
Bosch: http://middeleeuwen.webkwestie.nl/inleiding

Afsluiting:
De afbeeldingen van deze activiteit op de digitale TIJDWIJS-tijdbalk plaatsen. (zie hieronder)
Een afbeelding uitkiezen en deze (evt. in de volgende les) aan de klassikale tijdbalk hangen.
(Hier nog bij vertellen dat een aantal steden samenwerkte voor de handel over de Noordzee en de
Oostzee - vaak gevaarlijk met kapers- en dat Zutphen, uit het filmpje, een van die steden was.)
Wat hebben we geleerd? Terugkijken naar de doelen in het schema.
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Zutphen
Stadsrecht 1190
‘s-Hertogenbosch
Stadsrecht 1185
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De Hanze
ca. 1350

5. Tijd van Ontdekkers en Hervormers
DOEL - bespreken
en evalueren met
leerlingen

AANDUIDINGEN
VAN TIJD EN
TIJDSINDELING
HISTORISCHE
BEGRIPPEN
MATERIALEN

We leren over de tijd van Ontdekkers en Hervormers, van 1500 tot
1600, de 16e eeuw:
dat er in die tijd protest was tegen de katholieke kerk door
mensen als Erasmus, Luther en Calvijn;
dat Nederland in deze tijd uit een verzameling gebieden bestond
die bestuurd werden door de Spaanse koning Karel V en later zijn
zoon Filips II;
dat er in de Nederlanden een opstand kwam tegen de Spaanse
koning en dat deze opstand begon met de Beeldenstorm;
dat in de Beeldenstorm kerken en kloosters vernield en
geplunderd werden;
dat Willem ven Oranje een belangrijke edelman was die leider
werd van de opstand;
dat deze opstand 80 jaar heeft geduurd;
dat er in deze tijd ontdekkingsreizen waren naar Azië en Amerika,
door o.a. Columbus en Willem Barentsz.
dat door deze reizen nieuwe producten naar Europa kwamen,
zoals aardappelen, mais, tabak.
Tijd van Ontdekkers en Hervormers, 1500 – 1600, 16e eeuw
1492 Columbus ontdekt Amerika; 1566 Beeldenstorm
Karel V, Filips II, Willem van Oranje, Opstand, Beeldenstorm,
Hervormers: Luther, Calvijn, protestanten (ketters), Republiek,
Koninkrijk, Columbus, Willem Barentsz, kompas, anders en hetzelfde.
Verhaal: De Spaanse tijd - De Beeldenstorm
Digitale TIJDWIJS-tijdbalk, afbeeldingen.
Afbeelding om aan de klassikale tijdbalk te hangen - geplastificeerd op
half A4.

UITWERKING
We gaan leren hoe mensen leefden in de tijd van Ontdekkers en Hervormers. Dat is de tijd van
1500 tot 1600, de 16e eeuw.
Deze tijd aanwijzen op de tijdbalk aan de muur. Tijdvak benoemen met jaartallen / hoe lang is
dat geleden?
Wie weet al iets over deze tijd?
Ik ga zo een verhaal voorlezen over de Beeldenstorm. Daarna kijken we naar een filmpje over
deze tijd.
Gesprek n.a.v. het verhaal:
Over welke personen gaat dit verhaal en wat hadden ze met elkaar te maken? (Karel V
was de koning van Spanje en Nederland, Filips II was zijn zoon, die hem opvolgde, Willem
van Oranje was een belangrijke edelman die in de Nederlanden gebieden bestuurde voor
de Spaanse koning).
Waarom kwamen de mensen in de Nederlanden in opstand tegen de Spaanse koning?
(Omdat ze zelf hun godsdienst en hun bestuur wilden bepalen/ Nederland bestond toen
nog niet als land, maar was een verzameling van gebieden die onder de Spaanse koning
vielen)
Waarmee begon deze Opstand? (De Beeldenstorm, het vernielen en plunderen van
katholieke kerken)
In het verhaal wordt gezegd dat de opstand werd neergeslagen, maar Willem van Oranje
kwam terug uit Duitsland met een leger en vocht terug tegen de legers van Filips II. Het
werd een strijd die heel lang zou gaan duren. Wie weet hoe lang? ( 80 jaar. Pas in 1648
werd vrede gesloten en werd Nederland een zelfstandig land, een Republiek. Willem van
Oranje en Filips II leefden toen al niet meer.)
Wat herinnert nu nog aan Willem van Oranje? (het koningshuis, het volkslied, de kleur
oranje als symbool voor ons land, bijv. in de sport)
Afbeeldingen bekijken op het digibord: Karel V, de Beeldenstorm, Willem van Oranje, Filips
II.
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Filmpje: School-TV- beeldbankclip – Onrust in de Nederlanden, Honger, armoede en onvrede, 3.05
minuten
http://entoen.nu/beeldenstorm/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-de-beeldenstorm#beeld
Wat herken je uit het verhaal? (Filips II, Willem van Oranje, de Beeldenstorm)
Wie weet wat deze gebeurtenissen te maken hebben met de naam van deze tijd: Ontdekkers en
Hervormers? (Hervorming van de katholieke kerk. Er waren er in deze tijd mensen die kritiek
hadden op de katholieke kerk. Ze vonden dat de kerk te veel op gericht was op de eigen rijkdom
en te weinig op het helpen van de (arme) mensen. Ze protesteerden tegen de kerk (protestanten)
en wilden de kerk hervormen. Bekende hervormers waren Erasmus, Luther en Calvijn)
Waarom heet deze tijd ook de tijd van Ontdekkers?
-

Extra informatie (of ophalen van voorkennis) over de ontdekkingsreizen.
Het bekendste is de reis van Columbus (1492). Hij stak vanuit Spanje de Oceaan over en
kwam in 1492 in Amerika aan (hij dacht dat hij in Indië was en noemde de bewoners
indianen). Door de ontdekkingsreizen kwamen er nieuwe producten, zoals aardappelen, mais,
tabak.

Een Nederlandse ontdekker was Willem Barentsz, die via het noorden Indië wilde bereiken, maar
strandde in Nova Zembla.
Wat is in de tijd van Ontdekkers en Hervormers anders dan in de tijd van Steden en
Staten? (Ontstaan van protestante kerken, ontdekkingsreizen door betere schepen en
uitvinding van het kompas)
Wat is hetzelfde gebleven? (steden blijven, nog steeds veel boeren, katholieke geloof blijft
belangrijk, handel blijft belangrijk)
Wat hebben we nu nog uit de tijd van Steden en Staten? (protestantse kerken, een
zelfstandig land, maar dan nu een koninkrijk, het volkslied)
Afsluiting:
De afbeeldingen van deze activiteit op de digitale TIJDWIJS-tijdbalk plaatsen. (zie hieronder)
Een afbeelding uitkiezen en deze (evt. in de volgende les) aan de klassikale tijdbalk hangen.
Wat hebben we geleerd? Terugkijken naar de doelen in het schema.
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Columbus ontdekt
Amerika 1492

Luther protesteert
1517

Beeldenstorm
1566
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Willem van Oranje
1584 vermoord

Nova Zembla
1596-1597

6. Tijd van Regenten en Vorsten
DOEL - bespreken
en evalueren met
leerlingen

We leren over de tijd van Regenten en Vorsten, van 1600 tot 1700, de
17e eeuw, de Gouden Eeuw
dat er in deze tijd veel handel was door de VOC en de WIC,
dat de VOC (De Verenigde Oost-Indische Compagnie) handelde
met Aziatische laden (Indonesië, China, Japan) in o.a. specerijen,
zijde, porselein en thee;
dat de WIC (de West-Indische Compagnie) handelde met
Amerikaanse landen (Suriname, Brazilië) in o.a. tabak, suiker en
slaven;
dat Amsterdam toen het centrum van de wereldhandel was;
dat de Republiek werd bestuurd door regenten, die in mooie grote
huizen woonden, zoals in Amsterdam;
dat in deze tijd in de Republiek veel beroemde schilders leefden,
zoals Rembrandt;
dat in deze tijd in de Republiek beroemde wetenschappers
leefden, Hugo de Groot en Christiaan Huygens;
dat in de andere landen vorsten aan de macht waren, zoals
Lodewijk XIV in Frankrijk.

AANDUIDINGEN
VAN TIJD EN
TIJDSINDELING
HISTORISCHE
BEGRIPPEN

Tijd van Regenten en Vorsten, 1600-1700, 17e eeuw, Gouden Eeuw
1602 VOC; 1621 WIC; 1648, Vrede van Munster

MATERIALEN

Verhaal: Nederlanders in Amerika, Van Nieuwe-Amsterdam naar
Suriname.
Digitale TIJDWIJS-tijdbalk, afbeeldingen.
Een wereldkaart. / Eventueel: Specerijen uit het keukenkastje (peper
– kaneel – foelie – kruidnagel)
Afbeeldingen om aan de klassikale tijdbalk te hangen - geplastificeerd
op half A4.

Verenigde Oost-Indische-Compagnie (VOC), handel met NederlandsIndië, China en Japan in specerijen porselein, koffie, tabak, zijde West-Indische Compagnie (WIC), handel met Zuid Amerika, tabak en
suiker, slavenhandel, plantages, Driehoeks handel – Rembrandt, Hugo
de Groot, Christiaan Huygens; anders en hetzelfde

UITWERKING
We gaan leren hoe mensen leefden in de tijd van Regenten en Vorsten. Dat is de tijd van 1600 tot
1700, de 17e eeuw.
Deze tijd aanwijzen op de tijdbalk aan de muur. Tijdvak benoemen met jaartallen / hoe lang is
dat geleden?
Wie weet al iets over deze tijd?
Ik ga zo een verhaal voorlezen. Daarna kijken we naar een filmpje over deze tijd.
Gesprek n.a.v. het verhaal:
Over welke plaatsen gaat het verhaal en welke verschillende namen worden daarvoor gebruikt?
(Nieuw Nederland, New York, Manhattan, Mana Hatta, Suriname en Afrika – alles laten
aanwijzen op de wereldkaart – Driehoekshandel uitleggen en de WIC hierbij noemen.)
Was het een goede ruil om Manhattan te ruilen tegen Suriname?
In het verhaal gaat het over boerderijen in Suriname – die noemen we ook wel plantages. Wat
werd daar verbouwd? (suikerriet en tabak – dit staat niet in het verhaal)
Wie deden het werk op de plantages (slaven) en waar kwamen zij vandaan? (Afrika). Hoe
kwamen ze in Suriname? (Op schepen van de WIC)
Welke andere handelscompagnie was er in deze tijd? En waar handelde deze compagnie in? (de
VOC, De Verenigde Oost-Indische Compagnie, handelde met Aziatische laden: Indonesië,
China, Japan, in o.a. specerijen, zijde, porselein en thee;
Afbeeldingen bekijken op het digibord: Driehoeks handel,
vensterplaat Slavernij (http://entoen.nu/vensterplaat-slavernij) VOC-schip, Batavia.
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Filmpje – School-TV- beeldbankclip – Ruim baan voor de VOC, de eerste multinational ter wereld.
2.36 min.
http://www.schooltv.nl/video/ruim-baan-voor-de-voc-de-eerste-multinational-ter-wereld/#q=voc
Waarom wilden de mensen in de tijd van Regenten en Vorsten zo graag specerijen hebben?
Welke specerijen ken je? Evt. laten zien. (voor kruiden van voedsel en als medicijn - peper –
kaneel – foelie – kruidnagel);
In welke gebieden had de VOC allemaal handelsposten? (op de Indonesische eilanden, op Sri
Lanka, in India, Japan, China en Zuid-Afrika)
Wie namen het besluit de VOC te stichten en waarom? (De Staten-Generaal, omdat
samenwerking meer oplevert dan concurrentie)
Wat was de Staten-Generaal in die tijd? (Het bestuur van de Republiek, die sinds 1648
zelfstandig is)
Wie zaten er in de Staten-Generaal? (Vertegenwoordigers uit de gewesten: dat waren de
regenten, meestal rijke kooplieden)
Hoe heette Nederland in die tijd? (Republiek der Verenigde Nederlanden)
Waarom heet deze tijd ook wel de Gouden Eeuw? (Rijkdom door de handel, boei van kunsten
en wetenschappen: Rembrandt, Spinoza, Hugo de Groot en Christiaan Huygens)
Waarom heet deze tijd de tijd van Regenten en Vorsten? (de Republiek werd bestuurd door
regenten, terwijl in andere landen vorsten aan de macht, zoals Lodewijk XIV in Frankrijk. In
1673 valt hij de Republiek aan)
Wat is in de tijd van Regenten en Vorsten anders dan in de tijd van Steden en Staten? (handel
op wereldschaal, slavernij, Republiek is zelfstandig geworden, calvinisme is de officiële
godsdienst geworden, katholieken mogen alleen in het geheim bij elkaar komen, bloei van
kunst en wetenschap)
Wat is hetzelfde gebleven? (De Republiek blijft de staatsvorm, steden blijven, nog steeds veel
boeren, katholieke geloof blijft maar nu een gedoogde minderheid, handel blijft belangrijk)
Wat hebben we nu nog uit de tijd van Regenten en Vorsten? (Suriname was tot 1975 een deel
van Nederland, er wonen nu veel Surinaamse mensen in Nederland, in Amsterdam staan nog
steeds de grachtenhuizen van de rijke kooplieden uit de Gouden Eeuw, de schilderijen van
Rembrandt)
Afsluiting:
De afbeeldingen van deze activiteit op de digitale TIJDWIJS-tijdbalk plaatsen. (zie hieronder)
Een afbeelding uitkiezen en deze (evt. in de volgende les) aan de klassikale tijdbalk hangen.
Wat hebben we geleerd? Terugkijken naar de doelen in het schema.
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Rembrandt
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7. Tijd van Pruiken en Revoluties
DOEL - bespreken
en evalueren met
leerlingen

AANDUIDINGEN
VAN TIJD EN
TIJDSINDELING
HISTORISCHE
BEGRIPPEN
MATERIALEN

We leren over de tijd van Pruiken en Revoluties, van 1700 tot 1800,
de 18e eeuw
dat de regenten de Franse mode overnamen; mannen en
vrouwen droegen pruiken;
dat veel regenten een tweede huis, buitenhuis, hadden op het
platteland;
dat het slechter ging met de handel door de oorlogen met
Engeland.
dat de Patriotten in opstand kwamen tegen stadhouder
Willem V;
over de Verlichting, dat dit ideeën zijn over vrijheid,
gelijkheid en meer democratie;
over de wetenschappelijke vooruitgang en het planetarium
van Eise Eisinga;
dat er in Frankrijk in 1789 een revolutie was waardoor
burgers de macht kregen;
dat de Franse legers samen met de patriotten stadhouder
Willem V verjaagden;
dat Nederland in 1795 de Bataafse Republiek werd en de
Franse Tijd begon;
dat in 1799 Napoleon Bonaparte aan de macht kwam.
Tijd van Pruiken en Revoluties, 1700-1800, 18e eeuw
1789 Franse Revolutie; 1795 Bataafse republiek en Franse Tijd
Pruikentijd, stadhouder Willem V, regenten, buitenhuizen, Verlichting,
wetenschappelijke vooruitgang, Eise Eisinga, Franse Revolutie,
Bataafse Republiek, Franse Tijd, Napoleon – anders en hetzelfde
Verhaal: Eise Eisinga
Digitale TIJDWIJS-tijdbalk, afbeeldingen.
Afbeeldingen om aan de klassikale tijdbalk te hangen - geplastificeerd
op half A4.

UITWERKING
We gaan leren hoe mensen leefden in de tijd van Pruiken en Revoluties. Dat is de tijd van 1700 tot
1800, de 18e eeuw.
Deze tijd aanwijzen op de tijdbalk aan de muur. Tijdvak benoemen met jaartallen / hoe lang is
dat geleden?
Wie weet al iets over deze tijd?
Ik ga zo een verhaal voorlezen over Eise Eisinga. Daarna kijken we naar een filmpje over deze
tijd.
Gesprek n.a.v. het verhaal:
Over wie ging het verhaal? (Eise Eisinga en zijn zoon Jelle)
Wat bouwde Eise in zijn woonkamer? / Wat is een planetarium? (een model waarin je kunt zien
hoe de planeten bewegen)
Waarom heeft Eise dit gebouwd? (om te laten zien dat planeten niet kunnen botsen, zoals een
dominee had voorspeld)
Wat is er nu nog van te zien? (het planetarium van Eise Eisinga kun je nog steeds gaan
bekijken; het is het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Kinderen kunnen nu na de
basisschool verder leren en hoeven niet meteen te gaan werken, zoals Eise.)
Afbeeldingen bekijken op het digibord: Vensterplaat van Eise Eisinga
(http://entoen.nu/vensterplaat-eise-eisinga), Pruikentijd, Franse Revolutie
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Filmpje, De Patriotten, burgers willen zelf hun stad besturen, 5,22 min.
http://www.schooltv.nl/video/de-patriotten-burgers-willen-zelf-hun-stad-besturen/#q=patriotten
-

-

Over wie ging het filmpje? (de patriotten, Willem V, Joan Derk van der Capellen)
Wat wilden de patriotten bereiken? Hoe deden ze dat? (Eind aan de macht van Willem V /
door pamfletten met spotprenten te verspreiden, door legertjes, vrijkorpsen, op te richten
en in steden de macht over te nemen)
Hoe reageerde Willem V? en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen? (Willem verhuist naar
Nijmegen, zijn vrouw vraagt hulp aan haar broer, die een leger stuurt dat de patriotten
verslaat – Willem V komt weer terug in Den Haag)
Hoe komt er toch een einde aan de macht van de stadhouder Willem V? (door de inval van
de Fanse legers, Wilem V vlucht naar Engeland)
Wat is in de tijd van Pruiken en Revoluties anders dan in de tijd van Regenten en Vorsten
(handel gaat achteruit, einde aan de macht van de stadhouder, Bataafse republiek, meer
macht voor rijke burgers, er komen ideeën om de slavernij af te schaffen, er komt vrijheid
van godsdienst)
Wat is hetzelfde gebleven? (regenten, rijke burgers blijven aan de macht,
wetenschappelijke vooruitgang gaat door)
Wat hebben we nu nog uit de tijd van Pruiken en Revoluties? (Democratie, Ook kun je
sommige buitenhuizen uit deze tijd nog bezoeken)

Afsluiting:
De afbeeldingen van deze activiteit op de digitale TIJDWIJS-tijdbalk plaatsen. (zie hieronder)
Een afbeelding uitkiezen en deze (evt. in de volgende les) aan de klassikale tijdbalk hangen.
Wat hebben we geleerd? Terugkijken naar de doelen in het schema.
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Franse Revolutie
1789

8. Tijd van Burgers en Stoommachines
DOEL - bespreken
en evalueren met
leerlingen

AANDUIDINGEN
VAN TIJD EN
TIJDSINDELING
HISTORISCHE
BEGRIPPEN
MATERIALEN

We leren over de tijd van Burgers en Stoommachines, van 1800 tot
1900, de 19e eeuw
dat Nederland in 1815, toen Napoleon was verslagen, een
koninkrijk werd, onder koning Willem I;
dat door de grondwet van Thorbecke in 1848 de burgers meer
macht kregen en de koning minder macht;
dat alleen rijke mannen kiesrecht hadden;
dat Aletta Jacobs zich inzette voor kiesrecht voor vrouwen;
dat er door de toepassing van de stoommachine fabrieken in
Nederland kwamen;
dat door de fabrieken meer en grotere steden ontstonden;
dat er stoomschepen en stoomtreinen kwamen en kanalen en
spoorwegen werden aangelegd.
Tijd van Burgers en Stoommachines, 1800-1900, 19e eeuw
1813 Koning Willem I; 1848 Grondwet van Thorbecke
Koninkrijk, Willem I, Thorbecke, grondwet, Aletta Jacobs,
stoommachine, fabrieken, eerste spoorlijn, kanalen, – anders en
hetzelfde
Verhaal: de tijd van de koningen, De koning die graag koopman wilde
zijn.
Digitale TIJDWIJS-tijdbalk, afbeeldingen.
Afbeelding om aan de klassikale tijdbalk te hangen - geplastificeerd op
half A4.

UITWERKING
We gaan leren hoe mensen leefden in de tijd van Burgers en Stoommachines. Dat is de tijd van
1800 tot 1900, de 19e eeuw.
Deze tijd aanwijzen op de tijdbalk aan de muur. Tijdvak benoemen met jaartallen / hoe lang is
dat geleden?
Wie weet al iets over deze tijd?
Ik ga zo een verhaal voorlezen. Daarna kijken we naar een filmpje over deze tijd.
Gesprek n.a.v. het verhaal:
Wie was Willem I? en waarom werd hij Willem I genoemd? (Napoleon was verslagen. Willem
was de zoon van de gevluchte stadhouder, Willem V. De ministers haalden prins Willem uit
Engeland en vroegen hem om koning te worden. Hij was de eerste koning van Nederland.)
Waarom wordt Willem I ook wel de koopman-koning genoemd? (Hij stimuleerde de komst van
fabrieken en de aanleg van spoorwegen en kanalen.)
Waar reed de eerste trein en hoe reageerden de mensen daarop? (Tussen Amsterdam en
Haarlem, mensen vonden het eerst eng, maar waren later blij met de vooruitgang). NB: De
Arend deed er 25 minuten over met een snelheid van 30 tot 40 km. per uur, zie
http://entoen.nu/eerstespoorlijn/po
Wat herinnert nu nog aan Koning Willem I? (Hij is een verre voorvader van koning Willem
Alexander, via Willem II en III, Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix. In het Spoorwegmuseum
in Utrecht kun je de eerste trein nog zien, De Zuid-Willemsvaart is een kanaal uit de tijd van
Willem I).
Afbeeldingen bekijken op het digibord; Willem I, replica van De Arend (spoorwegmuseum), gravure
van de feestelijke opening van de eerste spoorlijn op 20 september 1839., gravure van een fabriek
uit 1840, waar stoommachines en stoomketels werden gemaakt.
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Filmpje: De grondwet. De grondwet is de basis voor heel veel wetten. 4.37 min.
http://www.schooltv.nl/video/de-grondwet-de-grondwet-is-de-basis-voor-heel-veelwetten/#q=grondwet
Waarom is een grondwet zo belangrijk? (Het is de basis voor alle andere wetten en er staat in
dat niet de koning, maar het volk het laatste woord heeft over de regels en wetten in het land
– dat noemen we democratie.)
Wie maakte de grondwet van 1948 en waarom was deze grondwet zo belangrijk? (Willem II,
omdat hierin de ministers en de volksvertegenwoordigers meer macht kregen en de koning
minder).
Waarom stemde koning Willem II in met de grondwet? (Hij was bang geworden door
opstanden van burgers in Parijs en Berlijn, en door relletjes in Amsterdam.)
Waarom heet deze tijd ‘tijd van Burgers en Stoommachines’? (Stoommachines hebben we al
besproken bij het verhaal – Burgers, omdat de burgers door de grondwet meer te zeggen
kregen over het bestuur van het land.)
Wie zijn de burgers en kregen alle burgers in 1848 invloed op het bestuur? (alle inwoners van
een land / in 1848 hadden alleen de rijke mannen stemrecht, dus niet alle burgers hadden
invloed – in 1917 en 1919 komt er algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen.)
Aanvullende informatie: Aletta Jacobs was in die tijd de eerste vrouw die afstudeerde aan de
universiteit (1871). Zij werd arts en streed voor vrouwenkierecht.
Wat is in de tijd van Burgers en Stoommachines anders dan in de tijd van Pruiken en
Revoluties (Koninkrijk, meer macht voor rijke burgers, de eerste moderne grondwet,
stoommachines, fabrieken, spoorwegen en kanalen)
Wat is hetzelfde gebleven? (rijke burgers blijven de machtigste bevolkingsgroep, het huis van
Oranje blijft aan de macht, maar nu als koningen ipv stadhouders)
Wat hebben we nu nog uit de tijd van Burgers en Stoommachines’ / wat is anders? (De
Grondwet, democratie, kiesrecht, het koningshuis, fabrieken, spoorwegen en kanalen zijn
verder uitgebreid. I.p.v. stoomkracht zijn er nu andere energiebronnen: elektriciteit, zonne- en
windenergie)
Afsluiting:
De afbeeldingen van deze activiteit op de digitale TIJDWIJS-tijdbalk plaatsen. (zie hieronder)
Een afbeelding uitkiezen en deze (evt. in de volgende les) aan de klassikale tijdbalk hangen.
Wat hebben we geleerd? Terugkijken naar de doelen in het schema.
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Eerste trein
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Grondwet
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Aletta Jacobs naar
universiteit 1871

10. Tijd van Wereldoorlogen en Holocaust
DOEL - bespreken
en evalueren met
leerlingen

AANDUIDINGEN
VAN TIJD EN
TIJDSINDELING

We leren over de tijd van Wereldoorlogen en Holocaust, van 1900 tot
1950, de eerste helft van de 20e eeuw
dat er in deze tijd veel technische vernieuwingen waren, zoals
elektriciteit, auto, vliegtuig, radio, telefoon.
dat de Eerste Wereldoorlog duurde van 1914 tot 1918;
dat Nederland in de eerste Wereldoorlog neutraal was;
dat na de eerste Wereldoorlog de Crisisjaren kwamen, met grote
werkloosheid;
dat door de crisis politieke partijen ontstonden in Duitsland (de
NSDAP / Hitler) en ook in Nederland (de NSB) die de schuld van
de crisis aan de Joden gaven;
dat in Duitsland Hitler aan de macht kwam en dat hij de Tweede
Wereldoorlog begon;
dat Nederland in de Tweede Wereldoorlog werd bezet door NaziDuitsland van 10 mei 1940 tot 5 mei 1945;
dat in de Tweede Wereldoorlog de Joden, Roma en Sinti werden
vervolgd;
dat Nederlandse soldaten na de Tweede wereldoorlog vochten in
Nederlands-Indië, dat onafhankelijk wilde worden van Nederland;
dat Nederland in 1949 Indonesië als zelfstandige staat erkende.
Tijd van Wereldoorlogen en Holocaust, 1900-1950, de eerste helft van
de 20e eeuw
1914-18 Eerste Wereldoorlog, 1917 en 1919 kiesrecht voor mannen
en vrouwen; 1929 begin crisisjaren; 1940-45 Tweede Wereldoorlog,
1945-1949 Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog

HISTORISCHE
BEGRIPPEN

Elektriciteit, auto, vliegtuig, radio, telefoon - Eerste Wereldoorlog,
Crisisjaren, werkloosheid, Tweede Wereldoorlog, Koningin Wilhelmina,
Hitler, NSDAP, NSB, Jodenvervolging (Holocaust), Indonesië – anders
en hetzelfde

MATERIALEN

Verhaal: Oorlogstijd, Koningin Wilhelmina
Digitale TIJDWIJS-tijdbalk, afbeeldingen. Wereldkaart om
Nederlands-Indië aan te wijzen.
Afbeelding om aan de klassikale tijdbalk te hangen - geplastificeerd op
half A4.

UITWERKING
We gaan leren hoe mensen leefden in de tijd van Wereldoorlogen en Holocaust. Dat is de tijd van
1900 tot 1950, de eerste helft van de 20e eeuw.
Deze tijd aanwijzen op de tijdbalk aan de muur. Tijdvak benoemen met jaartallen / hoe lang is dat
geleden?
Wie weet al iets over deze tijd? (kort ingaan op de betekenis van het woord Holocaust). Kort
iets vertellen over de technische vernieuwingen.
Ik ga zo een verhaal voorlezen. Daarna kijken we naar een filmpje over deze tijd.
Gesprek n.a.v. het verhaal:
Wat ben je door het verhaal te weten gekomen over het leven van Koningin Wilhelmina? (Met
18 jaar koningin, gouden koets cadeau van Amsterdam, getrouwd met prins Hendrik, dochter
Juliana, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, vlucht naar Engeland, bevrijding,
gestorven in 1962, opgevolgd door Juliana)
Wat was voor Nederland het belangrijkste verschil tussen de Eerste en de Tweede
Wereldoorlog? (Nederland deed niet mee aan de Eerste Wereldoorlog / in de Tweede
Wereldoorlog werden de Joden vervolgd).
Wanneer was de Tweede Wereldoorlog en waardoor ontstond deze oorlog? (1940-45 Economische crisis – Hitler)
Welke landen allemaal mee aan de Tweede Wereldoorlog? (Duitsland, Italië, Japan tegen de
geallieerden);
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-

Wat herinnert nu nog aan de tijd van de Wereldoorlogen? (4 en 5 mei, de jaarlijkse herdenking
en het vieren van de bevrijding / veel monumenten)
Afbeeldingen bekijken op het digibord; auto, vliegtuig, crisisjaren, Koningin Wilhelmina,

Filmpje: Schooltv Beeldbankclip, Nederlands-Indië wordt Indonesië, 1.23 min.
http://www.schooltv.nl/video/nederlands-indie-wordt-indonesie-onafhankelijkheid/#q=indonesie
Wat heb je in het filmpje gezien over de Tweede Wereldoorlog? (Nederlands-Indië was bezet
door Japan. Nederlanders zaten in kampen)
Waar ligt Nederlands Indie? Waarom heette het Nederlands-Indië? (Eilanden in Azië, het was
een kolonie van Nederland, Nederlanders kwamen er al sinds de tijd van de VOC).
Waarom was voor veel Nederlandse soldaten de oorlog niet afgelopen in 1945? (ze moesten
vechten in Nederlands-Indië)
Waarom wilde de Nederlandse regering niet dat Nederlands-Indië onafhankelijk werd? (De
kolonie leverde veel geld op voor de economie – olie)
Wanneer werd Nederlands-Indië een onafhankelijke staat? (1945, maar door Nederland pas in
1949 erkend).
Zie voor informatie: http://entoen.nu/indonesie/po
Wat is in de tijd van de Wereldoorlogen anders dan in de tijd van Burgers en Stoommachines
(technische vernieuwingen, algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen, oorlogen, Indonesië
onafhankelijk)
Wat is hetzelfde gebleven? (Koningshuis, technische vooruitgang gaat verder door)
Wat hebben we nu nog uit de tijd van de Wereldoorlogen / wat is anders? (democratie,
kiesrecht, het koningshuis. De technische vernieuwing is gebleven en verder doorgegaan elektriciteit, zonne- en windenergie)
Afsluiting:
De afbeeldingen van deze activiteit op de digitale TIJDWIJS-tijdbalk plaatsen. (zie hieronder)
Een afbeelding uitkiezen en deze (evt. in de volgende les) aan de klassikale tijdbalk hangen.
Wat hebben we geleerd? Terugkijken naar de doelen in het schema.
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Eerste vliegtuig
1903

Eerste Wereldoorlog
1914-1918

Crisisjaren
1929-1939
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Tweede Wereldoorlog
1940-1945

Indië erkend
1949

11. Tijd van Televisie en Computer
DOEL - bespreken
en evalueren met
leerlingen

AANDUIDINGEN
VAN TIJD EN
TIJDSINDELING
HISTORISCHE
BEGRIPPEN
MATERIALEN

We leren over de tijd van Televisie en Computer, van 1950 tot nu, de
tweede helft van de 20e eeuw en begin 21e eeuw
dat er in deze tijd veel technische vernieuwingen waren, zoals de
televisie, ruimtevaart, computers, internet, kernenergie, aardgas,
deltawerken;
dat na de Tweede Wereldoorlog mensen uit andere landen naar
Nederland kwamen om werk te vinden of als vluchtelingen;
dat er mensen naar Nederland kwamen uit de voormalige
koloniën, Indonesië, Suriname en de Antillen; gastarbeiders uit
landen rond de Middellandse Zee en vluchttelingen uit
oorlogsgebieden;
dat Suriname in 1975 onafhankelijk is geworden;
dat Nederland na de tweede Wereldoorlog een samenleving werd
met veel verschillende culturen.
Tijd van Wereldoorlogen en Holocaust, 1950-nu, de tweede helft van
de 20e eeuw en begin 21e eeuw
1975 Suriname onafhankelijk;
televisie, ruimtevaart, computers, internet, gastarbeiders, voormalige
koloniën, onafhankelijkheid van Suriname – multiculturele
samenleving - anders en hetzelfde
Verhaal: Een kleurrijke klas
Digitale TIJDWIJS-tijdbalk, afbeeldingen. Wereldkaart.
Afbeelding om aan de klassikale tijdbalk te hangen - geplastificeerd op
half A4.

UITWERKING
We gaan leren hoe mensen leefden in de tijd van Televisie en Computer. Dat is de tijd van 1950 tot
nu, de tweede helft van de 20e eeuw en begin 21e eeuw. Wij leven nog steeds in deze tijd.
Deze tijd aanwijzen op de tijdbalk aan de muur. Tijdvak benoemen met jaartallen / hoe lang is
dat geleden?
Wie weet al iets over deze tijd?
Ik ga zo een verhaal voorlezen. Daarna kijken we naar een filmpje over deze tijd.
Gesprek n.a.v. het verhaal:
Waarom hebben kinderen in de klas van juf Anneke ruzie op de speelplaats? (omdat ze uit
verschillende landen komen)
Waarom was de opa van juf Anneke uit Marokko naar Nederland gekomen? (hij vocht met het
Franse leger in de Tweede Wereldoorlog in Zeeland)
En waarom was de vader van juf Annke naar Nederland gekomen? En wanneer was dat? (in
1964 om te werken).
Aanvullende informatie: In de jaren ‘60 verhuisden veel buitenlandse mannen naar Nederland. Zij
kwamen vooral uit Italië, Spanje, Joegoslavië, Turkije en Marokko. Deze mannen werden
gastarbeiders genoemd. Ze werkten in Nederlandse fabrieken omdat hier veel werk was en te
weinig mensen. Behalve dat kwamen er ook vluchtelingen naar Nederland, uit Afrika bijvoorbeeld.
Doordat er zoveel verschillende volken in Nederland kwamen wonen, kwamen er ook nieuwe
scholen, die pasten bij de nieuwe Nederlanders. De Nederlandse bevolking veranderde dus snel. In
1955 werd in Den Haag de eerste moskee in Nederland opgericht. Je ziet ze nu in iedere stad. Zie
op: http://entoen.nu/veelkleurignederland/po
Afbeeldingen bekijken op het digibord; multiculturele klas, moskee in Rotterdam
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Filmpje: Canonclip: Suriname en de Nederlandse Antillen, tot 1.59 min.
http://entoen.nu/surinameantillen/beeld-en-geluid/canonclip-suriname-en-de-nederlandse-antillen%28groep-5-en-6%29#beeld
-

Waarom hoorden Suriname en de Antillen in de 17e eeuw bij Nederland? (in de 17e eeuw, tijd
van de WIC, waren het koloniën van Nederland – er waren plantages voor tabak en suikerriet,
waar slaven werkten) Aanwijzen op de wereldkaart
Wanneer is Suriname onafhankelijk geworden? (1975)
Wat merken we van de Surinaamse cultuur? (muziek, gerechten, woorden)
Wat is in de tijd van Televisie en Computer anders dan in de tijd van de Wereldoorlogen?
(technische vernieuwingen, Suriname onafhankelijk, multiculturele samenleving, komst van
moskeeën)
Wat is hetzelfde gebleven? (Koningshuis, technische vooruitgang gaat verder door)
Waarom heet deze tijd de tijd van Televisie en Computer? (technische vernieuwingen: televisie,
ruimtevaart, computers, internet)

Afsluiting:
De afbeeldingen van deze activiteit op de digitale TIJDWIJS-tijdbalk plaatsen. (zie hieronder)
Een afbeelding uitkiezen en deze (evt. in de volgende les) aan de klassikale tijdbalk hangen.
Wat hebben we geleerd? Terugkijken naar de doelen in het schema.
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Eerste
televisie 1951

Eerste mens op de
maan 1969

Euro
2002
Suriname onafhankelijk
1975
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BIJLAGE – Kenmerken van Tijdvakken
De links verwijzen naar de Canonwebsite, www.entoennu, waar meer informatie over de begrippen te vinden is.

Jagers & Boeren
…. – 3000 v.C.
Kenmerken

Jagers leefden
van de natuur.
Ze trokken
rond.
ze woonden in
grotten, tenten
of hutten.

Boeren zetten de
natuur naar hun
hand.
Ze hadden vaste
woonplaatsen.
Ze gebruikten
stenen potten die
ze versierden.
De eerste boeren,
de
Bandkeramiekers
woonden rond
5000 v.C. in ZuidLimburg.
Rond 3000 v.C.
woonden de
Hunebedbouwers
in Drenthe.
Ze begroeven
hun doden in
Hunebedden

Jagers en Boeren gebruikten
werktuigen van steen, zoals bijlen,
messen, pijlen en speren.
Ze geloofden in geesten en goden.

Personen
Gebeurtenissen

Jagers

Grieken & Romeinen
3000 v.C. – 500 n.C.

Monniken & Ridders
500 - 1000

De Grieken waren aan het begin van deze tijd
het machtigste volk van Europa. Rond 300 jaar v.
C. veroverden de Romeinen Griekenland en
grote delen van West Europa. De Romeinen
namen de goden en het alfabet over van de
Grieken.
In Nederland woonden toen Germaanse volken,
zoals de Friezen en de Bataven. Zij waren
boeren.
Rond 50 v.C. veroverden Romeinse soldaten
Zuid-Nederland.
De Romeinen hadden een groot rijk dat werd
bestuurd door keizers in Rome.
Ze bouwden steden en forten langs de grens van
hun Rijk (bijv. Nijmegen). De Romeinse Limes
Ook bouwden ze arena’s voor gevechten met
wilde dieren, aquaducten, badhuizen en tempels
voor de goden. Ze betaalden met geld in plaats
van te ruilen.
Ons alfabet en de namen van planeten zijn
overgenomen van de Romeinen.

Na het verdwijnen van het Romeinse Rijk
wonen in onze streken Friezen, Franken en
Saksen. Zij zijn boeren.
Willibrord en Bonifatius waren belangrijk voor
de verspreiding van het christendom op het
huidige Nederlandse grondgebied.
Er komen kerken en kloosters.
In de kloosters worden boeken
(over)geschreven en wordt onderwijs gegeven.
De geestelijkheid heeft in deze tijd veel macht,
net als de adel.
Ridders wonen in kastelen.
Kloosters en kastelen hadden veel grond.
De grond werd bewerkt door (horige) boeren.
De kloosters en kastelen hadden de grond in
leen van de koning. Ridders waren
leenmannen. Ze bestuurden een stuk land en
moesten voor de koning vechten als het oorlog
was.

Steden & Staten
1000 - 1500
Doordat het goed gaat met de landbouw
groeit de bevolking.
Er komt meer handel en daardoor
ontstaan steden op kruisingen van wegen
en/of rivieren en bij kerken en kastelen.
Er werd gehandeld in wol, graan, wijn,
bier, zout, zijde en vis.
Steden kregen stadsrechten van de
landheer, bijvoorbeeld het recht op een
eigen bestuur en rechtspraak, heet recht
om muren en poorten te bouwen en om
markt te houden.
In de steden wonen boeren,
ambachtslieden, kooplieden en monniken.
De Hanze: samenwerkingsverband van
Noord-Europese handelssteden.
In de Nederlanden samenwerking tussen
Hanzesteden (Zutphen, Deventer, Zwolle
en Kampen);

Rond 400 gaan de Romeinen weer weg uit
Nederland en komen andere volken naar ons
land, zoals de Franken en de Saksen.

De bekendste koning uit deze tijd was Karel de
Grote, heerser over een groot rijk van de
Franken. Hij werd in 800 tot keizer gekroond.

Bandkeramiekers,
Hunebedbouwers

Romeinse keizers (Julius Caesar, Nero)
Romeinen – Germanen - Friezen - Bataven

Friezen - Saksen – Franken - Karel de Grote –
Willibrord – Bonifatius

Boeren, ambachtslieden, kooplieden en
monniken.

Ontstaan van
landbouw;

50 v.C. Romeinen komen in Nederland
400-500 Volksverhuizingen, Einde Romeinse tijd.

800 Karel de Grote keizer

Rond het jaar 1000 ontstaan veel steden.
De Hanze wordt opgericht rond 1350.
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Ontdekkers & Hervormers
1500 – 1600
Kenmerken

De Nederlanden bestaan uit een verzameling
gebieden met ‘middeleeuwse’ steden en edelen.
Meeste mensen wonen op het platteland.
Uitvindingen (betere schepen, kompas).
Ontdekkingsreizen langs Afrika naar Azië en naar
Amerika, o.a. Columbus en Willem Barentsz, die
strandt op Nova Zembla ;
Nieuwe producten: aardappelen, mais, tabak.
Er komt kritiek op misstanden in de roomskatholieke kerk Erasmus, Luther, Calvijn.
Ontstaan van protestante kerken.
De Beeldenstorm, reeks van plunderingen van
katholieke kerken en kloosters in de Nederlanden.
Karel V, koning van Spanje en keizer van het Duitse
Rijk, heer der Nederlanden. Hij duldde geen ander
geloof dan het katholicisme. Dit gold ook voor zijn
zoon Filps II, die de protestanten (ketters) streng
laat vervolgen.

Regenten & Vorsten
1600 - 1700
De Nederlanden bestaan uit gewesten die vanaf 1648
(vrede met Spanje) een zelfstandige Republiek vormen.
Bestuur door regenten, vaak rijke kooplieden.
Regenten wonen in mooie grote huizen, vooral de
Hollandse kooplieden, Grachtengordel
Gouden eeuw: Bloei van Schilderkunst: Rembrandt
en van wetenschappen: Hugo de Groot, rechtsgeleerde
Christiaan Huygens, slingeruurwerk en ontdekte de maan
bij de planeet Saturnus.
De officiële godsdienst in de Republiek wordt het
calvinisme; andersdenkenden (katholieken, Joden) in
Nederland worden ‘gedoogd’ (schuilkerken);
Handel groeit door handelscompagnieën: VOC en WIC
VOC handel in Zuid-Oost Azie (Nederlands-Indië);
(specerijen, porselein, koffie, tabak, zijde)
West-Indische Compagnie: handel met amerika: suiker,
tabak en slaven die werkten op de plantages –
driehoekshandel Slavernij.

De Nederlanden komen in opstand tegen Spanje;
Willem van Oranje wordt leider van de Opstand.

Pruiken & Revoluties
1700 – 1800
De Gouden Eeuw is afgelopen, er is oorlog met Engeland. Het gaat
slechter met de handel.
De regenten in de Republiek nemen de Franse mode over, vrouwen
en mannen dragen pruiken - Pruikentijd.
Veel regenten hadden twee huizen: een in de stad en een op het
platteland. Buitenhuizen
Opkomst van de Verlichting (verstand ipv geloof)
Ideeën over vrijheid, gelijkheid en streven naar meer democratie,
invloed van burgers in het landsbestuur.
Wetenschap werd steeds belangrijker, Eise Eisinga, beroemd
geworden vanwege zijn planetarium.
In het bestuur van de Republiek kreeg de stadhouder, Willem V,
prins van Oranje, steeds meer macht.
De Patriotten zijn tegen de macht van de stadhouder; hij krijgt de
schuld van de slechte handel; ze wilden Willem V afzetten.
Dit lukte toen de Fransen hen in 1795 te hulp kwamen. Willem V
vluchtte naar Engeland.
Daarna wordt Nederland De Bataafse Republiek.
Dit is het begin van de Franse Tijd.
In Frankrijk was er in 1789 een revolutie van de burgers tegen de
adel en de geestelijkheid; de koning (Lodewijk XVI werd onthoofd).
In 1799 kwam Napoleon aan de macht. Napoleon Bonaparte

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795) had een andere staatsvorm (regenten, gewesten, stadhouder, raadpensionaris) dan de landen om ons heen (vorsten).

Personen
Gebeurtenissen

Karel V; Filips II; Willem van Oranje; Erasmus;
Luther; Calvijn; Columbus; Willem Barentsz;
1492 Columbus ontdekt Amerika
1566 Beeldenstorm

Rembrandt; Hugo de Groot, Christiaan Huygens

Willem V; Patriotten; Eise Eisinga; Napoleon

1602 oprichting VOC
1621: oprichting WIC
1648: Vrede van Munster

1789 Franse Revolutie
1795 Bataafse Republiek, Franse tijd
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Burgers & Stoommachines
1800 - 1900
Kenmerken

Wereldoorlogen & Holocaust
1900-1950

Televisie & Computer
1950-nu

De Franse tijd duurde tot 1815 toen Napoleon
verslagen werd.

Technische ontwikkelingen: elektriciteit, auto, vliegtuig, radio,
telefoon.

Technische ontwikkelingen: televisie, ruimtevaart,
computers, internet.

Daarna werd Nederland een zelfstandig
koninkrijk onder Koning Willem I, hij wordt de
koopman-koning genoemd.
In 1848 komt er onder leiding van Thorbecke een
grondwet die de macht van de koning verschuift
naar de volksvertegenwoordiging, Grondwet
1848
Rijke mannen krijgen kiesrecht.
Aletta Jacobs zet zich in voor kiesrecht voor
vrouwen.

De Eerste Wereldoorlog; Centralen tegen Geallieerden.
Duitsland en Oostenrijk en Turkije tegen Engeland, Frankrijk en
Rusland. Loopgravenoorlog in Noord-Frankrijk en België. Nederland
was neutraal.
Er komt algemeen kiesrecht voor mannen (19170 en vrouwen
(1917).

Na de Tweede Wereldoorlog valt de wereld uiteen in twee
blokken; Koude Oorlog tussen De V.S. en de S.U.; Muur in
Berlijn; oprichting van de NAVO en het Warschaupact;

De crisisjaren na de instorting van de beurs in New York in 1929
begint een wereldwijde economische crisis met een zeer grote
werkloosheid, ook in Nederland
Duitsland: herbewapening, opkomst nationaalsocialisme (NSDAP)
onder Hitler. Hij geeft de Joden de schuld van de crisis. Hitler wordt
gekozen als leider van Nazi-Duitsland.
Nederland: opkomst NSB.

Televisie 1951 de eerste televisie-uitzending in Nederland;

De Tweede Wereldoorlog botsing tussen fascisme (Duitsland, Italië,
Japan) en democratie (geallieerden);
10 mei 1940: Duitse inval in Nederland, gevolgd door een vijf jaar
durende bezetting tot 5 mei 1945; Joden en Roma en Sinti worden
vervolgd. Meer dan 100.000 Joden, onder wie Anne Frank, werden
op transport gesteld naar concentratiekampen - Westerbork Holocaust.

Suriname en de Nederlandse Antillen Suriname werd in
1975 onafhankelijk; meer dan 130.000 Surinamers
kwamen naar Nederland. De Antillen bleven binnen het
Koninkrijk der Nederlanden.

Door de toepassing van de stoommachine
komen er fabrieken in Nederland (industriële
revolutie). Daardoor komen er meer steden.
Er komen ook stoomschepen en stoomtreinen en
er worden kanalen en spoorwegen aangelegd.
De eerste spoorlijn: In 1839 reed De Arend over
de eerste spoorlijn van ons land van Amsterdam
naar Haarlem.

Personen

Koning Willem I; Thorbecke; Aletta Jacobs

Gebeurtenissen

1848 Grondwet van Thorbecke
1863 Afschaffing van de slavernij

Indonesische Onfhankelijkheidsoorlog: Nederlandse soldaten
vechten om Indonesië te behouden. In 1949 erkent Nederland de
onafhankelijke staat Indonesië
Koningin Wilhelmina; Hitler; Anne Frank
1914-1918 Eerste Wereldoorlog
1917 invoering algemeen kiesrecht mannen; 1919 voor vrouwen;
1940-1945 Tweede Wereldoorlog
1945-1949 Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog

Europese landen gaan samenwerken om oorlogen te
voorkomen. Europa. (EEG, EU)

Veelkleurig Nederland mensen uit Indonesië, Suriname en
van de Antillen komen naar Nederland; gastarbeiders uit
Italië, Spanje en Joegoslavië; komst van mensen uit
Marokko en Turkije en uit oorlogsgebieden; het ontstaan
van een multiculturele samenleving.

Koningin Juliana; Koningin Beatrix; Koning Willem
Alexander
1975 Suriname onafhankelijk
1945-1989 Koude Oorlog
2002 Invoering van de euro als betaalmiddel

Bronnen:
http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-L5253.html; www.entoen.nu
Wagenaar, H. (ed.). (z.j.). Geschiedenis voor de basisschool, een domeinbeschrijving als resultaat van een cultuurpedagogische discussie. Arnhem: Cito, 2e gewijzigde dr.
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