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In dit thema ... 
heb je verschillende familieverhalen onderzocht. Je hebt een familie gekozen, onderzocht en gepresenteerd met het beeldend verhaal. 
 

Les 1: Lieve moeder … Les 2: Machtige familie 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt geluisterd naar het verhaal van een 
soldaat. Je hebt je ingeleefd dat je een soldaat 
bent en je hebt een brief naar je familie thuis 
geschreven. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt naar het verhaal van de familie Van 
Oranje gekeken: vader Willem II en zijn zoon 
Willem III. Je hebt gezien waardoor zij zo’n ruzie 
kregen. In een spel heb je samen met je 
klasgenoten onderzocht wanneer verschillende 
groepen kiesrecht kregen in de tijd van burgers 
en stoommachines. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Een oorlog over de hele wereld 
In deze tijd waren er twee groepen landen 
elkaars vijand. De Eerste Wereldoorlog begon met 
de dood van kroonprins Franz Ferdinand. Hij 
hoorde bij de ene groep. Bondgenoten gingen 
het land van Franz helpen. Alle vijanden 
verklaarden de oorlog. Wereldwijd waren er 
landen bij betrokken: een wereldoorlog. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Grondwet 
Koning Willem II kwam uit de familie Van Oranje. 
Tot 1848 waren de koning en zijn familie erg 
machtig. Maar in veel landen van Europa wilden 
burgers zelf meer macht. Er waren opstanden. Uit 
angst voor een opstand in Nederland, gaf koning 
Willem II opdracht om een nieuwe grondwet te 
maken, waarmee hij minder macht had. 

        

 

 Verdriet van soldaten en familie 
Het leven van een soldaat aan het front was 
zwaar. Ze vochten, sliepen en aten in de 
loopgraven. Dag en nacht werd er geschoten De 
Eerste Wereldoorlog maakte vooral veel 
slachtoffers onder soldaten. Ze stuurden brieven 
naar familie om hen op de hoogte te houden. 
Velen kwamen niet terug. Sommige gezinnen 
verloren meerdere zonen in deze oorlog. 

  

 

 Democratie 
Burgers mochten nu meebeslissen over wie het 
land bestuurden. Nederland veranderde in een 
democratie. Meer groepen kregen kiesrecht. Eerst 
de rijke mannen, later alle mannen. Ten slotte werd 
in 1922 het vrouwenkiesrecht voor alle vrouwen 
ingevoerd. Zoon Willem III was boos op zijn vader. 
Hij wilde een machtige koning worden, maar dat 
was nu voor altijd voorbij. 
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Les 3: Familieverzet Les 4: Stoere kinderen 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt met het Wat zou jij doen?-spel 
onderzocht hoe je kunt reageren op onrecht en 
discriminatie. Daarna heb je een top drie 
gemaakt van hoe je kunt reageren.  
Je voerde een klasgesprek en leefde je in in het 
leven van vader, moeder en de kinderen van de 
familie de Kom. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je onderzocht met de Grote Nozemquiz hoe 
ouders en jongeren leefden in de jaren ’50. En 
waarom nozems vonden dat ze niet meer 
hoefden te luisteren naar hun brave ouders. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Verzet 
De familie van Anton de Kom kreeg te maken 
met veel onrecht, ongelijkheid en discriminatie. 
Anton verzette zich in Nederland en Suriname 
tegen ongelijkheid. Hij kwam op voor arbeiders 
die werden uitgebuit zoals vroegere 
slaafgemaakten. 
 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Jeugdcultuur 
Na de Tweede Wereldoorlog bouwden de 
Nederlanders hun land weer op. De burgers 
werkten hard, hadden weinig geld en leefden 
rustig. Veel jongeren in die tijd vonden dat maar 
saai. Ze kwamen in opstand tegen al die brave 
burgers met hun regels. In de jaren vijftig 
ontstond in Nederland de jeugdcultuur. 

        

 

 Nazi’s 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging Anton bij 
het verzet. Hij kwam op voor mensen die werden 
buitengesloten door de nazi’s en schreef 
artikelen voor verzetskranten. Hij werd 
gevangengezet en overleed in een Duits 
concentratiekamp. 
 
 

  

 

 Consumptiemaatschappij 
Voor het eerst hadden groepen jongeren zelf 
geld. Ze richtten een jongerengroep op: de 
nozems. Zij luisterden niet meer naar hun ouders, 
gingen lekker dansen en racen op hun 
brommers. Vanaf de jaren vijftig ontstond de 
consumptiemaatschappij. Mensen kochten luxe 
spullen, zoals brommers en grammofoonplaten. 
 

        

 


