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 LES 1        

DE BURGERS

Burge r s  en  s toommac hines
19001800

 

WEET JE  HET NOG?

C  Eerst maken de 

mensen alles zelf. Soms 

gebruiken ze paarden 

voor het zware werk.

WAT VERANDERT ER?

X  In de 19e eeuw 

komen er machines. Ze 

nemen veel werk van de 

mensen over.

Werken met machines
In de 19e eeuw komen er steeds meer fabrieken. Veel fabrieken 
werken met een stoommachine. Die staat in het ketelhuis. Een 
stoommachine gaat bewegen door stoom. Dat is hete, vochtige 
lucht. Als de machine draait, kan hij weer andere machines aan 
het werk zetten. Bijvoorbeeld een spinmachine, die draden maakt 
van wol of linnen. Of een weefmachine, die van de draden 
lappen stof maakt. De mensen in de fabriek zorgen dat de 
machines goed werken.

40

Maak opdracht 1

opdracht 1

 J E  L E E R T

hoe een fabriek eruitziet in de 
19e eeuw;
hoe de rijke burgers leven;
wat belangrijke uitvindingen zijn.

 B E G R I P P E N

de stoommachine
het ketelhuis
de fabrikant
het personeel
de telefoon
de gloeilamp

Ketelhuis met 
fabrieksschoorsteen.

Een stoommachine.

Een fl uitketel lijkt op een stoommachine. Waarom?

Hoi, ik heet Klaas. Ik werk in een grote 
textielfabriek. Net als mijn vader, mijn 
moeder, mijn broers en mijn kleine zusje. De 
fabriek is heel groot. Er is veel lawaai en het 
is er warm. Dat komt door de machines. 

Werk jij ook in een fabriek?
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JE LEERT  hoe een fabriek eruitzier in de 19e eeuw.    BEGRIPPEN  stoommachine  ketelhuis

 

Over deze keiweg rijden de wagens naar de fabriek.  

In dit gebouw staat de stoommachine.  

Hier wonen mensen die in de fabriek werken.  

Hierdoor verdwijnen de afvalstoffen van de stoommachine.  

Hier werken de mensen met spinmachines en weefmachines.  

A

B

C

D

E

De mensen in de fabriek hebben geen auto of fi ets. Ze 
moeten te voet naar hun werk. Daarom liggen de fabrieken 
in de stad. Veel wegen in de stad zijn nog van zand. Die zijn 
stoffi g in de zomer. En modderig als het regent. Maar het 
vervoer naar de fabrieken moet altijd door kunnen gaan. 
Daarom zijn de wegen naar de fabrieken vaak van steen. 
De mensen noemen dat een keiweg. Een weg van keien.

41

Maak opdracht 2

opdracht 2

In de fabriekshal werken mensen met machines.

Kijk naar de afbeelding van de fabriek. Waar is wat?
Zet de letters bij de juiste zin.

Fabriek.
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Burge r s  en  s toommac hines
19001800

 
opdracht 3 Kijk naar de foto van de fabrikant met zijn personeel.

Wie is de fabrikant? Vul in.

De fabrikant is   

Dat denk ik, omdat   

Belangrijke mensen in de stad zijn de fabrikanten. Een 
fabrikant is vaak een rijke man. Hij heeft een fabriek 
met veel personeel. Dat zijn de mensen die voor hem 
werken. De meeste mensen in de fabriek werken aan 
de machines. Ze moeten hard werken. Soms mogen ze 
even pauze nemen. Maar niet te lang. Want dan staan 
de machines stil. En als de machines stil staan, verdient 
de fabrikant geen geld.

Even pauze!

42

Maak opdracht 3

Eetkamer in een fabrikantenwoning.

Een fabrikant met zijn 
personeel.
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JE LEERT  hoe de rijke burgers leven.    BEGRIPPEN  fabrikant  personeel

 
opdracht 4 Deze dingen horen in een fabrikantenwoning.

Wat hebben wij nu ook nog? Kruis aan.

Schoon water. 

Eetkamer.

Keuken. 

Speciale kamer om de gasten te ontvangen.

Kamers voor het personeel.

De meeste fabrikanten wonen in een groot huis. Ze hebben veel 
mooie spullen. In het huis is een eetkamer en een keuken. En 
een speciale kamer om gasten te ontvangen. Het personeel 
woont ook in het huis. Meestal op zolder. De kinderen hebben 
een eigen kamer. En in de keuken kunnen ze schoon water 
drinken. Twee dingen die nu heel gewoon zijn. Maar in die tijd 
zijn ze heel bijzonder.

43

Maak opdracht 4

Mijn grote zus Mina is dienstmeisje bij een 
rijke familie. Met drie andere meisjes doet ze 
het huishouden. Kijk, hier staan ze. Met de 
tuinmannen en de koetsiers. Ik wil later ook rijk worden. 
Dan woon ik in een groot huis. En hoef ik nooit meer te 
werken. Want dan heb ik overal personeel voor!

Fabrikantenwoningen aan een brede 
keiweg met straatlantaarns.
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Burge r s  en  s toommac hines
19001800

 
opdracht 5

Bekijk de foto. Dit is een heel oude telefoon.
Wat hoort waar? Vul in: rinkelen, luisteren 
en praten.

Alexander Bell vindt in 1876 de telefoon 
uit. Daarmee kun je via een draad 
praten met iemand die ver weg is.

In de 19e eeuw worden er veel nieuwe dingen 
uitgevonden. Vaak zijn die nieuwe uitvindingen heel 
duur. Daarom kunnen alleen rijke mensen ze kopen. 
Op deze pagina staan wat voorbeelden. Gebruiken 
we die uitvindingen nu nog steeds?

44

Maak opdracht 5
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JE LEERT  wat belangrijke uitvindingen zijn.    BEGRIPPEN  telefoon  gloeilamp

 
opdracht 6 Deze dingen zijn ook uitgevonden in de 19e eeuw. Wat is het?

45

Maak opdracht 6

Fonograaf.

Gloeilamp.

Beter licht
In 1879 vindt Edison de gloeilamp uit. 
Die geeft meer licht dan een kaars 
of een olielamp. Maar je hebt er 
wel elektriciteit voor nodig. Ook 
dat is nieuw én duur. Daarom 
gebruiken alleen rijke mensen 
gloeilampen. Bijvoorbeeld de 
fabrikanten.

In 1877 bedenkt Edison de fonograaf. Met 
een fonograaf kun je muziek afspelen. In 
1888 wordt de muziek op een plaat gezet. 
Die kun je afspelen op een grammofoon. 
Wat gebruiken we nu?
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 LES 2        

DE ARBEIDERS

Burge r s  en  s toommac hines
19001800

Burge r s  en  s toommac hines
19001800

 

Hij poetst de vloer.

Hij raapt restjes wol van de vloer. 

Hij speelt verstoppertje.

Hij kijkt of iedereen zijn werk goed doet.

opdracht 1 Kijk naar de afbeelding van de spinmachine.
Op de grond zit een jongen. Wat doet hij?

Veel mensen op het platteland zijn arm. Ze proberen wat 
extra geld te verdienen met huisnijverheid. Dat is werk 
dat mensen thuis doen. Ze maken draad op een 
spinnewiel. Dat heet spinnen. De draad wordt gebruikt 
bij het weven. Dat doen ze op een weefgetouw. Het hele 
gezin werkt mee. Maar dan komen de machines. Die 
werken sneller en goedkoper. Veel huisnijverheid 
verdwijnt. De boeren kunnen zo niets meer bijverdienen.

Spinnewiel.

Een spinmachine.

46

Maak opdracht 1

 J E  L E E R T

waarom veel mensen van 
het platteland naar de stad 
verhuizen;
hoe mensen werken in de 
fabriek;
waar arbeiders in de 19e eeuw 
wonen.

 B E G R I P P E N

de huisnijverheid
de arbeider
de werktijd
het loon
het levensonderhoud
de arbeiderswijk
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JE LEERT  waarom veel mensen van het platteland naar de stad verhuizen.    BEGRIPPEN  huisnijverheid  arbeider

 

Ik heb veel 
collega’s.

De machines 
maken veel 

herrie.

Ik heb me 
geprikt aan 

het spinnewiel.

Het hele 
gezin 

werkt mee.

’s Winters weven 
we meer. Dan is 
het niet zo druk 

op het land.

Ik moet een 
stukje lopen 

naar mijn werk.

arbeider boer

opdracht 2 Wat zegt de fabrieksarbeider? En wat zegt de boer?
Trek lijnen.

Het werk is in de stad. Daar staan de machines! Daarom 
gaan veel mensen weg van het platteland. Ze verhuizen 
naar de stad. De boeren worden arbeider in een fabriek. 
Ze gaan werken voor een rijke fabrikant. En hun vrouw 
en kinderen ook.

Ook vrouwen en kinderen 
gaan werken in de fabriek.

Veel mensen gaan van het 
platteland naar de stad.

47

Maak opdracht 2

Eerst woonden wij in dit huisje op de hei. Buiten is veel 
ruimte om te spelen. En de lucht is er schoon. Maar we 
hebben vaak honger. En van lucht kun je niet leven. Dat zegt 
mijn vader. Daarom wonen we nu in de stad.
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Burge r s  en  s toommac hines
19001800

 

Lonen

Man: 6 gulden per week
Vrouw: 4 gulden per week
Kind: 3 gulden per week

opdracht 3 Lees het gele memoblaadje. Waarom laat een fabrikant liever kinderen werken dan 
volwassenen?

48

Maak opdracht 3

Ik werk aan de spinmachine. 
Die maakt veel herrie. Zo’n 
machine is heel gevaarlijk. 
Vorige week kwam er een 
jongetje met zijn vingers 
tussen. Hij heeft nu nog maar 
acht vingers. En hij kan nooit 
meer in de fabriek werken.

Mijn zusje moet kapotte draadjes weer aan 
elkaar knopen. De hele dag door! Ze krijgt er zere 
ogen van. En haar vingers gaan ook pijn doen.

Soms moet ik de vloer vegen. 
Het stof vliegt alle kanten op. 
Dan moet ik heel erg niezen.

Er werken veel kinderen in de fabriek. We moeten zes dagen per week werken. 
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Zal ik je eens vertellen over het werk?
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JE LEERT  hoe mensen werken in de fabriek.    BEGRIPPEN  werktijd  loon

 

Dit is hetzelfde in de 19e eeuw:

1.

2.

3.

Dit is anders in de 19e eeuw:

1.

2.

3.

opdracht 4 Vergelijk het fabriekswerk in de 19e eeuw met het fabriekswerk in onze tijd. 
Wat is hetzelfde? Wat is anders?

De arbeiders in een fabriek moeten hard werken. Hun 
werktijd is lang. Wel 12 uur per dag. Zes dagen per week! 
Toch verdienen de arbeiders maar weinig. Te weinig om 
van te leven. Daarom moeten ook de vrouwen en 
kinderen werken in de fabriek. En als ze ziek zijn? Of geen 
werk hebben? Dan verdienen de arbeiders helemaal niets. 
Wie niet werkt, krijgt geen loon. Dat is de regel in de 19e 
eeuw. In de stad en op het platteland!

Er werken ook veel vrouwen in de fabriek.

49

Maak opdracht 4
Elke zaterdag krijgen de arbeiders hun weekloon.
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Burge r s  en  s toommac hines
19001800

 
opdracht 5 Bekijk het lijstje met uitgaven. Dit heeft een arbeidersgezin in een week uitgegeven. 

Wat mis je in het lijstje?

Vlees of vis.

Groente en fruit. 

Brood.

Melk. 

Roggebrood, 21 kg ƒ 2,10

Half tarwe of mik ƒ 0,15

Beschuit, 40 stuks ƒ 0,18

Aardappelen, ½ hectoliter ƒ 1,20

Gepelde gerst, 2 kg ƒ 0,40

Koffi e en thee ƒ 0,40

Zout en azijn ƒ 0,10

Olie ƒ 0,20

Tabak ƒ 0,15

Boter, 1 kg ƒ 1,15

Gesmolten rundervet, ¼ kg ƒ 0,15

Beenderen voor soep ƒ 0,15

Stokvis, haring, bokking ƒ 0,15

Brandhout, steenkolen ƒ 0,50

Huishuur ƒ 0,70

Zakgeld ƒ 0,30

Klompen, 3 paar ƒ 1,05

Wollen deken ƒ 7,00

 ---------

 ƒ 16,03

50

Maak opdracht 5

De uitgaven van een 
arbeidersgezin.

Elke week krijgen arbeiders hun loon. Ze verdienen net genoeg 
voor hun levensonderhoud. Ze kunnen eten kopen en de huur 
betalen. De huizen van de arbeiders staan vlakbij de fabriek in 
een arbeiderswijk. De straten zijn smal. En de huizen zijn klein. 
Ze staan dicht tegen elkaar. Er is geen schoon water. Veel 
mensen drinken water uit de gracht. In dat water wassen ze ook 
hun kleren. Of ze gooien er afval in. Daardoor is het water erg 
vuil. Veel mensen sterven daarom aan ziektes. Vooral kinderen 
en oude mensen.

Arbeiderswijk: smalle 
straatjes en kleine huisjes.
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JE LEERT  waar arbeiders in de 19e eeuw wonen.    BEGRIPPEN  levensonderhoud  arbeiderswijk

 
opdracht 6 Het leven in een arbeiderswijk is niet gezond in de 

19e eeuw. Waarom niet? Noem drie dingen.

51

Maak opdracht 6Een bedstee.

Kijk, dit is ons huis. We hebben maar één kamer. De kachel is om op te koken. En 
voor de warmte. De hele buurt gebruikt dezelfde wc. Die staat buiten. We hebben 
geen douche. Soms haalt mijn moeder water uit de gracht. Dan moeten we in bad. 
Ieder om de beurt. Ik wil nooit als laatste. Want dan is het water echt heel vies!

We slapen in een bedstee. Dat is 
een soort kast. Dit is de bedstee van 

mijn vader en moeder. Ik slaap met mijn 
broers en zusje in een bedstee. Dat is 
wel druk. En er zitten veel vlooien. 
Meestal ben ik heel moe. Dan merk ik 
daar niet zoveel van.
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 LES 3        

WAT 
VERANDERT ER?

Burge r s  en  s toommac hines
19001800

 
opdracht 1 Kijk naar de kaart van Nederland in 1860. De rode lijnen zijn spoorwegen.

Wat is waar in 1860? Zet een rondje om het goede antwoord.

Amsterdam
Duitsland

België
Limburg

Je kunt met de trein door het hele land reizen. waar  /  niet waar

Je kunt van Amsterdam naar Duitsland reizen. waar  /  niet waar

Je kunt van Amsterdam naar België reizen. waar  /  niet waar

Je kunt in Limburg met de trein reizen. waar  /  niet waar

WEET JE  HET NOG?

C  In de 18e eeuw 

reizen mensen met een 

trekschuit of koets.

WAT VERANDERT ER?

X  Er komen veel 

nieuwe manieren om te 

reizen.

In de 19e eeuw kunnen mensen sneller 
en gemakkelijker reizen. Veel mensen 
gaan met de stoomtrein. Dat is iets 
nieuws. Een stoommachine op wielen! 
Op 20 september 1839 rijdt de eerste 
stoomtrein door ons land. De locomotief 
heeft een naam: De Arend. De trein rijdt 
in 25 minuten van Amsterdam naar 
Haarlem. Dat is supersnel, want de 
trekschuit doet er drie uur over. De 
stoomtrein wordt heel populair. In 1900 
liggen er spoorwegen door het hele land.

Een stoomschip.

52

Maak opdracht 1

 J E  L E E R T

hoe mensen in de 19e eeuw 
reizen;
wat er verandert op het 
platteland;
welke wetten er voor kinderen 
komen.

 B E G R I P P E N

de stoomtrein
het kanaal
de kunstmest
de stoomtractor
de kinderarbeid
de leerplicht
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JE LEERT  hoe mensen in de 19e eeuw reizen.    BEGRIPPEN  stoomtrein  kanaal

 
opdracht 2 Bij welke tijd horen ze? Maak vast.

pruiken en revoluties burgers en stoommachines

Wil je weten hoe De Arend 

eruitziet? Ga dan eens naar het 

Spoorwegmuseum in Utrecht!

K I J K  E E N S  O M  J E  H E E N

In 1861 komen 
de eerste fi etsen 
met pedalen.

Sommige rijke 
mensen rijden in 
een auto.

53

Maak opdracht 2

De eerste auto met motor 
wordt gebouwd rond 1885.

19001700 1800

De stoomtreinen vervoeren ook spullen voor de 
fabrieken. Maar de trein kan niet overal komen. De 
fabrikanten laten daarom kanalen graven. Over een 
kanaal varen stoomschepen. Zandpaden worden 
straten van steen. Hierover kunnen paard en wagen 
beter rijden. En later ook auto’s en vrachtauto’s.
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Burge r s  en  s toommac hines
19001800

 
opdracht 3 Vind je De Aardappeleters mooi? Waarom?

De Aardappeleters.

In de stad wonen steeds meer mensen. Al die mensen moeten 
eten. Maar ze hebben zelf geen land. Veel boeren hebben net 
genoeg eten voor zichzelf. Ze houden niets over om te verkopen. 
Ze kunnen meer oogsten wanneer ze mest gebruiken. Maar er is 
niet genoeg mest. Gelukkig wordt de kunstmest uitgevonden. Die 
mest wordt in de fabriek gemaakt. Nu hebben de boeren een 
betere oogst. Ze houden genoeg producten over om te verkopen. 
En verdienen geld om andere dingen te kopen.

Aardappels zijn gezond en goedkoop. Daarom eten ook boeren 
vooral aardappels. Dat kun je zien op De Aardappeleters. Dat is een 
schilderij van Vincent van Gogh. Hij schildert vaak boeren. De 
schilderijen zijn vaak donker. In die tijd vinden mensen zijn 
schilderijen niet mooi. Vincent verkoopt bijna niets en sterft arm. 
Maar nu is hij heel beroemd. En zijn schilderijen zijn heel duur. Wel 
meer dan een miljoen euro.

54

Maak opdracht 3

Kunstmest.

Wat eten jullie? 
Wij eten vooral aardappels 
met melk of boter. Soms wel 
drie keer per dag! Wij hebben 
zelf geen stukje land. Daarom 
gaat mijn moeder naar de 
markt. Daar verkopen de 
boeren hun producten.
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JE LEERT  wat er verandert op het platteland.    BEGRIPPEN  kunstmest  stoomtractor

 
opdracht 4 Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.

betere oogst

Vincent van Gogh

arme boeren

kunstmest

Aardappeleters

stoomtractor

rijke boeren

paard en wagen

Nieuwe spoorwegen gaan 
ook over het platteland.

Een stoomtractor is een 
stoommachine op wielen.

Ook op het platteland worden de 
nieuwe uitvindingen gebruikt. Er 
komen nieuwe kanalen en spoorwegen. 
Zo zijn de boeren sneller in de stad. 
Sommige boeren gaan machines 
gebruiken om het land te bewerken. 
Zoals de stoomtractor. Veel boeren 
werken nog lang met paard en wagen. 
Want machines zijn duur. Alleen de 
rijken kunnen ze kopen.

55

Maak opdracht 4
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Burge r s  en  s toommac hines
19001800

 
opdracht 5 In onze fabriek werken veel kinderen. Kijk maar.

Hoeveel kinderen mogen door de Kinderwet niet meer in onze fabriek werken?

leeftijd 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar

aantal 14 10 10 20 24 18 24 19 15

In de 19e eeuw is er veel kinderarbeid. 
Kinderen werken op het land en in de 
huishouding. Maar ook in een winkel 
of in een werkplaats. Daar leren 
kinderen een beroep. En ze verdienen 
geld. Later komen er fabrieken. Ook 
daar werken veel kinderen. Het werk in 
de fabrieken is heel ongezond. En soms 
erg gevaarlijk. In 1874 komt er een 
nieuwe wet. Is een kind jonger dan 12 
jaar? Dan mag het niet meer in de 
fabriek werken. Maar deze Kinderwet 
wordt niet goed gecontroleerd. Veel 
kinderen blijven in de fabriek werken. 
Vooral arme kinderen. Anders 
verdienen hun ouders niet genoeg om 
van te leven.

56

Maak opdracht 5

De Kinderwet.
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JE LEERT  welke wetten er voor kinderen komen.    BEGRIPPEN  kinderarbeid  leerplicht

 
opdracht 6 In de 19e eeuw zijn er grote verschillen tussen rijk en arm.

Noem drie verschillen.

1800

Wet tegen kinderarbeid.

1874

Leerplichtwet.

1900

In 1901 komt er leerplicht. Alle kinderen van 6 tot 12 jaar moeten 
naar school. Ze leren er lezen, schrijven en een beetje rekenen. Deze 
leerplichtwet wordt goed gecontroleerd. Maar soms mogen kinderen 
toch thuisblijven. In de oogsttijd mogen boerenkinderen thuis 
meehelpen. En meisjes mogen thuisblijven om het gezin te verzorgen. 
Wat vind je daarvan?

57

Maak opdracht 6

Een schoolklas.
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opdracht 1

WEET JE  HET NOG?

C  

 

In 1945 stopt de 

Tweede Wereldoorlog. 

Nederland is weer vrij.

WAT VERANDERT ER?

X  Veel gebouwen zijn 

kapot. Nederland moet 

weer opgebouwd 

worden.

Een kapot land
In de oorlog is er veel kapot gemaakt. Vooral 
bij de bevrijding van ons land. Bommen 
hebben wegen, bruggen, fabrieken en huizen 
vernield. Veel mensen hebben geen plek 
meer om te wonen. Na de oorlog moet ons 
land weer worden opgebouwd. Maar hoe? 
Want de Duitsers hebben veel spullen 
meegenomen. En de winkels zijn leeg!

76

 LES 1        

DE OORLOG
IS VOORBIJ

Maak opdracht 1

 J E  L E E R T

hoe het direct na de oorlog in 
ons land is;
hoe Nederland weer 
opgebouwd wordt;
dat Nederland direct na de 
oorlog een nieuwe ramp 
meemaakt.

 B E G R I P P E N

de woningnood
de noodwoning
de wederopbouw
emigreren
de watersnood
de Deltawerken

Na de oorlog zijn veel steden kapot.

Ook na de oorlog is het gevaarlijk om op straat te spelen. 
Waarom? Kijk naar de poster hierboven.

Hoi, ik heet Thomas. Mijn ouders zijn 
gescheiden. Ik woon bij mijn moeder. Zij 
moet veel werken. Na school ga ik altijd 
naar mijn oma. Dat is leuk! Zij kan mooi 
vertellen over vroeger. Oma is net na de 

oorlog geboren. Weet je hoe ons land er 
dan uitziet?
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JE LEERT  hoe het direct na de oorlog in ons land is.    BEGRIPPEN  woningnood  noodwoning

 
opdracht 2

De mensen willen alle ellende snel vergeten. 
Het is weer tijd voor mooie dingen! Veel 
mensen gaan trouwen. Ze willen ook graag 
een eigen huis. Maar er zijn nog te weinig 
woningen. Er is woningnood. Daarom gaan 
veel jonge stellen een tijdje inwonen bij 
familie of vrienden. Totdat ze een eigen 
huis vinden.

77

Maak opdracht 2

  Veilig op straat 
spelen.

 Bombardement.   Bij andere 
mensen wonen.

  Soldaten.   Gezinnen met 
veel kinderen.

Wat hoort bij de tijd direct na de oorlog? Kruis aan.

Na de oorlog 
gaan veel mensen 

trouwen.

Hallo, ik ben de oma van Thomas. Mijn vader en moeder 
zijn net na de oorlog getrouwd. Ze hebben geluk. Ze kunnen 

wonen in een van deze noodwoningen. Daar ben ik geboren. 
Hier zie je mij met m’n ouders en broer. Maar ons gezin was veel groter. Net als 
veel andere gezinnen. Er worden in die tijd veel kinderen geboren!

ge
en

 k
op

ie
er

m
at

er
ia

al
 ©

 U
itg

ev
er

ij 
Zw

ijs
en

 B
.V

., 
Ti

lb
ur

g

TZ-WB-gr6-thema-3-en-5.pdf   21 18-12-2014   11:04:34



Te levis ie  en  compute r
1950 nu .

 

Ze zijn heel ongezond. Zo eet of drink je er niet te veel van.

Om ze goed te kunnen verdelen: iedereen krijgt een beetje.

Er is geen geld meer om die producten te kopen.

Het is makkelijker om met bonnen te betalen.

De mensen moeten hard 
werken voor de wederopbouw, 
maar de lonen zijn laag. 
Iedereen moet heel zuinig leven. 
En sommige producten kun je 
alleen met voedselbonnen 
kopen. Zoals eieren, boter en 
koffi e. Net als in de oorlog!

Ons land moet weer 
opgebouwd worden. Al het 
puin moet weg. Er komen 
nieuwe wegen, bruggen, 
huizen en fabrieken. Het is 
de tijd van de wederopbouw. 
Dat kost veel geld en 
iedereen moet meehelpen.

Ons land moet opnieuw 
opgebouwd worden.
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opdracht 3

Maak opdracht 3

Sommige producten kun je alleen met voedselbonnen kopen. 
Waarom? Kleur.

Tot 1952 kun je 
koffi e alleen op 
de bon kopen.
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JE LEERT  hoe Nederland weer opgebouwd wordt.    BEGRIPPEN  wederopbouw  emigreren
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Nederlanders verhuizen naar deze landen.

Veel mensen willen na de oorlog niet meer in Nederland wonen. 
Ze zijn bang dat hier weer snel oorlog komt. Voor boerenzoons 
die een boerderij willen beginnen, is er niet genoeg ruimte. 
Daarom emigreren ze. Ze verhuizen naar een ander land.

79

opdracht 4

Maak opdracht 4

Na de oorlog emigreren veel mensen uit Nederland. 
Kijk naar de grafi ek. Naar welke twee landen 
emigreren de meeste mensen?

Met de boot naar een nieuw land.

In Canada is veel ruimte voor boerderijen.

Oma, waarom hebben 
we familie in Canada?

In 1952 verhuizen mijn oom en tante naar 
een boerderij in Canada. Kijk, hier vertrekken 
ze met de boot. Gek hoor, ik heb ze daarna 
nooit meer gezien. In die tijd kun je nog niet 
skypen of internetten. En op bezoek gaan is veel te duur. 
We sturen elkaar brieven. Met heel veel foto’s!
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Vooral het noorden van Nederland wordt getroffen door de 
watersnood.

Soldaten helpen bij de watersnood.

Mensen kunnen alleen meenemen wat ze zelf kunnen dragen.

Er kunnen nog wel auto’s rijden in het gebied van de 
watersnood.

Grote stukken van Nederland liggen lager 
dan de zee. Dijken zorgen ervoor dat het 
land niet onder water komt te staan. Maar 
vlak na de oorlog zijn veel dijken te laag en 
niet stevig genoeg.

In de winter van 1953 gaat het mis. 
’s Nachts is er een ontzettend harde storm. 
Op veel plaatsen breken dijken door. De zee 
stroomt met veel kracht het land in. Een 
grote ramp. 72.000 mensen raken hun huis 
kwijt tijdens deze watersnood. Meer dan 
1800 mensen en duizenden dieren 
verdrinken.

De watersnood.

Het water stroomt 
over grote stukken van 
Zeeland, Zuid-Holland 
en Noord-Brabant.

80

Maak opdracht 5

opdracht 5 Kijk naar de foto’s en de kaart. Wat is waar? Kruis aan.
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JE LEERT  dat Nederland direct na de oorlog een nieuwe ramp meemaakt.    BEGRIPPEN  watersnood  Deltawerken

 

Tweede Wereldoorlog watersnood

Deltawerkenwoningnood

1945
bevrijding

overstroming1953

In Zeeland ligt Deltapark Neeltje 

Jans. Daar kun je alles leren over 

de watersnood en de bouw van 

de Deltawerken.

KIJK EENS OM JE  HEEN

Uit heel Nederland komt hulp voor de slachtoffers. Zelfs uit het 
buitenland. Zo’n ramp mag nooit meer gebeuren. Daarom bouwen 
we grote dammen. En overal worden de dijken hoger en steviger 
gemaakt. Al deze dammen en dijken samen noemen we de 
Deltawerken. Het duurt ongeveer 40 jaar voordat alles klaar is. 
Maar de Deltawerken zijn wel heel bijzonder. Uit de hele wereld 
komen mensen naar Zeeland om ze te bekijken.

Een grote dam van de Deltawerken.

81

opdracht 6

Maak opdracht 6

Hoort het bij de Tweede Wereldoorlog, de watersnood of bij allebei? Trek lijnen.

In de vakantie ben ik met mijn oma een 
kijkje gaan nemen bij de Deltawerken.
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Met een stofzuiger 
is het huis sneller 
schoon. Weg met 
de mattenklopper, 
bezem en stoffer 
en blik!

82

 LES 2        

HET LEVEN
VERANDERT

 J E  L E E R T

hoe het leven van de mensen 
gemakkelijker wordt;
hoe de televisie het leven 
verandert;
wat mensen doen als ze vrij zijn.

 B E G R I P P E N

het huishouden
de gasbel
het hoorspel
de kleurentelevisie
de zelfbediening
de vrije tijd

Maak opdracht 1

opdracht 1 Ook voor andere huishoudelijke klussen komen elektrische apparaten.
Bij welke klus hoort het apparaat? Trek lijnen.

Oma, heeft 
uw moeder 
ook een baan?

Nee, jongen. Net na de oorlog 
verdient vader het geld. Moeder werkt 
thuis. Ze doet het huishouden. Dat is heel 
normaal in die tijd. Eerst moet ze nog alles met de hand 
doen. Maar na de oorlog komen er elektrische apparaten. 
Die maken haar werk een stuk gemakkelijker. Kijk maar!
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JE LEERT  hoe het leven van de mensen gemakkelijker wordt.    BEGRIPPEN  huishouden  gasbel

 

Dit is hetzelfde:

1. 

2. 

Dit is anders:

1. 

2.

In de provincie Groningen wordt 
in de grond een gasbel gevonden. 
Nederland verkoopt het gas aan 
andere landen. Zo verdienen we 
veel geld. Maar we gaan zelf ook 
gas gebruiken.

83

opdracht 2

Maak opdracht 2

Vroeger moest je 
water koken voor de 
afwas. Nu verwarmt 
een geiser het water 
uit de kraan. Dat 
gaat veel sneller.

We koken op een 
gasfornuis.

Vergelijk de keuken op de foto met de keuken bij jou thuis.
Wat is hetzelfde? Wat is anders?

Een wasmachine.

Een gaskachel verwarmt 
de woonkamer.

Moeder hoeft 
voor de was geen 

water meer te koken. 
Of hard te boenen op 
vieze vlekken. Nu 
maakt een machine 
de was schoon.
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Net na de oorlog is er nog geen televisie. Veel mensen 
luisteren ’s avonds naar de radio. Of ze doen ganzenbord of 
een kaartspel. Soms leest vader of moeder voor, bijvoorbeeld 
uit Jip en Janneke. Want die zijn er in die tijd ook al! Veel 
moeders breien of haken ’s avonds. Of ze repareren kapotte 
kleren. En vader? Die leest de krant. Zo weet hij wat er in de 
wereld gebeurt.

84

Maak opdracht 3

opdracht 3 Net na de oorlog is de avond heel anders dan nu.
Lijkt het je leuker of minder leuk? Waarom?

Rond 1950 zijn radio’s een stuk groter dan nu.

Zeg oma, staat u 
ook op deze foto?

Jazeker, 
ik sta hier vooraan. 
Dat is lang geleden! We luisteren 
met z’n allen naar een hoorspel 
op de radio. Dat is een soort 
fi lm zonder beeld. Hartstikke 
spannend! Naast mij zit mijn 
moeder te breien. Zie je dat? 
Echt mijn moeder, altijd bezig!
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JE LEERT  hoe de televisie het leven verandert.    BEGRIPPEN  hoorspel  kleurentelevisie

 

Iedereen kijkt naar hetzelfde programma. waar  /  niet waar

Kinderen hebben een tv op hun kamer. waar  /  niet waar

Als Nederland voetbalt zie je veel oranje op je scherm.  waar  /  niet waar

Televisie kijken doe je samen. waar  /  niet waar

Net na de oorlog heeft iedereen een televisie. waar  /  niet waar

In 1951 wordt het eerste tv-programma uitgezonden. 
Maar er zijn nog bijna geen televisies in Nederland. 
Dat verandert snel. In 1970 heeft bijna elk gezin een 
televisie. Eerst zijn de beelden nog in zwart-wit. En er 
is maar één zender. Maar dan komt de kleurentelevisie. 
En we krijgen twee zenders. Hoeveel zenders zijn er nu?

Door de televisie verandert er veel. Mensen doen ’s avonds 
minder spelletjes. Ze kijken nu samen naar de televisie. 
De woonkamer gaat er anders uitzien. De eettafel staat 
niet meer in het midden. De mensen zetten gemakkelijke 
stoelen bij de televisie. En ze kopen een bank. De televisie 
wordt het middelpunt van de kamer.

De eerste programma’s 
zijn in zwart-wit.

85

opdracht 4

Maak opdracht 4

Wat is waar bij de eerste programma’s op tv?
Zet een rondje om het goede antwoord.

Eerst: spelletjes doen aan de eettafel. Later: samen bij de televisie zitten.

Onze buren hebben als eerste 
in de straat een televisie. De 

hele buurt komt daar kijken. Samen 
zien we dat Nederland in 1957 het 
Songfestival wint!
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opdracht 5

Maak opdracht 5

In een supermarkt kun je zelf je 
boodschappen uitzoeken.

De melkboer komt nog aan de deur.

86

schoenenwinkel elektronicazaak bloemenzaak fi etsenwinkel  supermarkt

Welke winkels zijn nieuw in deze tijd? Kruis aan.

Voor de dagelijkse boodschappen gaan 
mensen naar buurtwinkels. En de 
groenteboer, de bakker en de melkboer 
komen langs de deuren. Maar dan komt 
er iets nieuws: de supermarkt! Daar kun 
je alles in één keer kopen. En er is 
zelfbediening. Je kunt zelf alles uitzoeken. 
Door de supermarkten verdwijnen veel 
buurtwinkels. En er komen steeds minder 
verkopers aan de deur.

Eerst werken mensen nog op zaterdag. 
En kinderen moeten op zaterdagochtend 
naar school. Maar rond 1960 wordt de 
zaterdag een vrije dag. Mensen krijgen 
meer vrije tijd. En wat meer geld om 
nieuwe spullen te kopen. Er komen winkels 
met nieuwe producten, bijvoorbeeld voor 
huishoudelijke apparaten.
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JE LEERT  wat mensen doen als ze vrij zijn.    BEGRIPPEN  zelfbediening  vrije tijd

 
opdracht 6

Maak opdracht 6
De Efteling is het oudste pretpark 
van Nederland.

In de zomer gaan steeds meer mensen op 
vakantie. Sommige mensen kopen een tent 
of een caravan. Ze gaan naar een camping, 
bijvoorbeeld op de Veluwe of in Zeeland. Eerst 
zijn de campings heel eenvoudig. Maar later 
komen er zwembaden en speeltuinen bij.

Steeds meer mensen kopen een auto. Zo 
kunnen ze wat verder reizen. Ze gaan op 
bezoek bij familie. Of ze gaan een dagje 
uit. Naar het strand of naar de dierentuin. 
In 1952 krijgt Nederland iets nieuws: een 
pretpark! Daar kun je de hele dag spelen 
en leuke dingen bekijken.

87

Naar het pretpark gaan.

Internetten.

Kamperen.

Naar het strand gaan.

Gamen.

Kijken naar de televisie.

Met het vliegtuig op vakantie gaan.

Wat doen mensen in hun vrije tijd? Kleur.

Een camping met een zwembad.

Er komen steeds meer auto’s in Nederland.

Kijk, hier zijn we een dagje naar het 
strand. Lekker een zandkasteel 
bouwen en pootjebaden in zee.
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In hun land is het oorlog.

We hebben te weinig mensen om al het werk te doen.

In hun land wonen te veel mensen.

Het fabriekswerk is te moeilijk voor ons.

Vlak na de oorlog verhuizen veel 
Nederlanders naar een ander land. 
Maar rond 1960 gaat het veel beter 
met ons land. De fabrieken hebben 
veel arbeiders nodig. Meer arbeiders 
dan er in Nederland wonen.

Omdat het werk toch gedaan moet 
worden, vragen we mensen uit andere 
landen om bij ons te komen werken. 
Dat zijn gastarbeiders. De mensen in 
Nederland moeten wennen aan de 
gastarbeiders. Ze spreken een andere 
taal en ze hebben andere gewoontes.

88

 LES 3        

JONGE, OUDE 
EN NIEUWE 

NEDERLANDERS

 J E  L E E R T

waarom mensen uit andere 
landen in Nederland komen 
werken;
dat het leven van jongeren na 
de oorlog verandert;
hoe we voor oude mensen 
zorgen.

 B E G R I P P E N

de gastarbeider
de gezinshereniging
demonstreren
de popmuziek
het pensioen
het bejaardentehuis

opdracht 1

Maak opdracht 1

Waarom komen de gastarbeiders naar ons land? Kruis aan.

Veel gastarbeiders werken in de fabriek of als schoonmaker.
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JE LEERT  waarom mensen uit andere landen in Nederland komen werken.    BEGRIPPEN  gastarbeider  gezinshereniging

 

naar Nederland

TurkijeNieuw-Zeeland

CanadaSpanje

ItaliëMarokko

Verenigde StatenAustralië

uit Nederland

De eerste gastarbeiders komen vooral uit 
Spanje en Italië. De meeste gastarbeiders 
komen hier een tijdje werken. Als er in hun 
land weer genoeg werk is, gaan ze terug naar 
huis. Maar sommigen blijven in ons land.

Later haalt Nederland gastarbeiders buiten 
Europa. Dan komen er vooral mensen uit 
Turkije en Marokko in ons land werken. 
Veel van hen blijven in Nederland wonen. 
Zij willen hier met hun gezin een leven 
opbouwen. Daarom laten ze hun vrouw en 
kinderen ook naar Nederland komen. Dat 
heet gezinshereniging.

Sommige Italiaanse gastarbeiders blijven in ons land wonen.

Maak opdracht 2

Gastarbeiders komen naar Nederland.
Emigranten gaan weg 

uit Nederland.

nu19601945

89

opdracht 2 Naar welke landen verhuizen veel mensen uit Nederland?
Uit welke landen komen veel gastarbeiders naar Nederland?
Trek lijnen.

Nu werken er veel mensen uit Polen in ons land.

De opa en oma van mijn vriendje Mehmet 
komen uit Turkije. Maar hij is hier geboren 

en net zo Nederlands als ik. Behalve 
natuurlijk als Turkije tegen 

Nederland voetbalt!
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Wapens, oorlog en geweld moeten weg.

Vrouwen moeten zelf kunnen kiezen.

De wereld moet gezond zijn. Weg met de milieuvervuiling!

Jonge mensen moeten zelf beslissen wat goed voor ze is.

Jonge mensen leren op school 
en van hun ouders hoe het 
hoort, wat normaal is en wat 
ze mogen en moeten. Maar 
de televisie laat zien dat het 
ook anders kan. Vooral jonge 
mensen gaan nadenken over 
alles wat ze geleerd hebben. 
Ze besluiten dat veel dingen 
anders moeten. Lees maar 
eens!

90

opdracht 3

Maak opdracht 3

Lees wat de jongeren willen veranderen.
Wat vind jij het belangrijkst? Kruis aan.

Jongeren demonstreren voor een betere wereld.

Weg met de wapens! 
Weg met oorlog en 
geweld! De wereld 
wordt alleen beter 
door vrede en liefde.

Ik wil ook studeren 
en geld verdienen. 
Waarom moet een 
vrouw thuis blijven 
als ze getrouwd is?

Er komen steeds meer 
auto’s. Dat is toch 
niet gezond? Haal de 
auto’s uit de stad. 
Dan gaan we 
allemaal op de fi ets!

Waarom beslissen 
oudere mensen wat 
goed of slecht voor 
ons is? Wij willen 
ook meedenken en 
meepraten!
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JE LEERT  dat het leven van jongeren na de oorlog verandert.    BEGRIPPEN  demonstreren  popmuziek

 

Na de oorlog komt er nieuwe muziek op de 
radio. Dat is de popmuziek. Vooral jongeren 
vinden deze muziek leuk. Veel popliedjes 
gaan over de liefde. Maar er zijn ook 
protestliedjes. En liedjes die vertellen hoe je 
de wereld mooier kunt maken. Elvis Presley 
heeft veel fans. Later ook The Beatles en 
The Rolling Stones.

Jongeren gaan zich anders kleden. Eerst 
dragen meisjes alleen jurken en rokken. 
Maar nu gaan ze ook broeken dragen. En 
veel jongens laten hun haar langer groeien. 
Net als The Beatles!

Later komen er verschillende groepen. De hippies willen vrijheid en 
vrede. Zij dragen wijde, kleurige kleren. De punkers hebben een 
hanenkam op hun hoofd. De rockers willen er stoer uitzien. En 
hiphoppers hebben een petje en een wijde trainingsbroek.

Jongeren gaan zich anders kleden om zich te onderscheiden.
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opdracht 4

Maak opdracht 4

rocker hippie punker hiphopper

Wie hoort bij welke groep? Trek lijnen.

Veel jongeren kopen een platenspeler. 
Zo kunnen ze thuis naar hun favoriete muziek luisteren.

Op popfestivals kunnen jongeren hun 
favoriete artiesten zien en horen.
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Te levis ie  en  compute r
1950 nu .

 

Eerst krijgen mensen geen geld als ze niet kunnen werken. Ook niet 
als ze heel oud zijn. Veel oude mensen gaan daarom bij hun kinderen 
wonen. Als het nodig is, worden ze daar verzorgd. Na de oorlog 
bedenkt minister Drees iets nieuws. Alle oude mensen krijgen een 
pensioen. Met dat geld kunnen ze voor zichzelf zorgen. Ook als ze te 
oud zijn om te werken.
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opdracht 5

Maak opdracht 5

Minister Drees wordt ook wel Vadertje Drees genoemd. Waarom?

Minister Drees.

Oma, wie is deze mevrouw?

Dat is mijn oma. Ze draagt mijn 
zusje. En dat meisje met die 
mooie strikken ben ik! Oma woont 
bij ons. Dat is in die tijd heel gewoon.
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JE LEERT  hoe we voor oude mensen zorgen.    BEGRIPPEN  pensioen  bejaardentehuis

 

Een bejaarden-
woning is klein. 

De keuken, 
slaapkamer 

en badkamer 
zijn allemaal 

beneden.

In een bejaardentehuis zijn verplegers en verzorgers.

Oude mensen blijven nu steeds vaker thuis wonen. Ze mogen niet 
zomaar naar een bejaardentehuis. Alleen als ze echt veel hulp nodig 
hebben. En er zijn nu meer hulpmiddelen. Bijvoorbeeld om te kunnen 
lopen. Steeds meer oude mensen hebben hulp nodig van hun 
kinderen. Net als vroeger.

Veel oude mensen kunnen in een eigen huis wonen. Maar dat hoeft 
niet zo groot te zijn. Zij verhuizen naar een kleine bejaardenwoning. 
Er komen ook bejaardentehuizen. Dat zijn grote gebouwen waar 
veel oude mensen samenwonen. In een bejaardentehuis wonen 
oude mensen die extra hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze 
ziek zijn. Of omdat ze slecht kunnen lopen.
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opdracht 6

Maak opdracht 6

Wat is waar? Zet een rondje om het goede antwoord.

Een rollator is een 
hulpmiddel bij het lopen.

Voor de oorlog zijn er al supermarkten. waar  /  niet waar

Na de oorlog zijn er genoeg huizen. waar  /  niet waar

Emigreren is verhuizen naar een ander land. waar  /  niet waar

De Deltawerken beschermen ons tegen oorlog. waar  /  niet waar

De eerste televisieprogramma’s zijn in zwart-wit. waar  /  niet waar

Nederland vraagt gastarbeiders hier te komen werken. waar  /  niet waar

Vooral jongeren vinden popmuziek leuk. waar  /  niet waar

Oude mensen krijgen een pensioen. waar  /  niet waar
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