Bronnen
Noem een bron uit de
tijd van de wereldoorlogen. Moet op het kaartje
staan.

Bronnen
Welk museum staat in
Utrecht waar je o.a.
stoommachines kan
zien?

Stadwijken
Openluchtmuseum

Spoorwegmuseum

Molens
boerderijen

Bronnen
Wie voerde de
Burgerlijke stand is?

Napoleon
Of de Fransen

Bronnen
Wat is de burgerlijke
stand?

Bij de gemeente worden
de gegevens van de
burgers bijgehouden

Bronnen
Wat bedoelen we met
massa pers?

Kranten en tijdschriften

Bronnen
Noem de 5 belangrijkste
bronnen uit die tijd

Gebouwen
Stoommachines
Burgerlijke stand
Kranten (massapers)
fotografie

Bronnen
Wat zijn spotprenten?

Dan maak je mensen of
situaties belachelijk
door een tekening.

Franse revolutie

Franse revolutie

Wie was er de baas in
een land voor de revolutie?

De mensen hadden voor
de revolutie
…..vrijheid.

Vorst (koning)

weinig

Franse revolutie

Franse revolutie

Iedereen moest voor de
revolutie dezelfde godsdienst hebben. Waar of
niet waar?

waar

In welk jaar begon de
revolutie?

1789

Franse revolutie

Franse revolutie

Wat was de beroemdste
uitspraak in die tijd? Als
je het in het frans weet,
krijg je dubbele punten.

Met welk apparaat werden de vorst en de adel
onthoofd?

guillotine
Vrijheid, gelijkheid en
broederschap.
Liberté, égalité, fraternité

Franse revolutie
Wie kreeg de leiding in
het land na de revolutie?

Napoleon (Bonaparte)

Franse revolutie
Wat was het belangrijkste van de Franse
grondwet?

Gelijke rechten
(gelijkheid)

Franse revolutie

Franse revolutie

Hoe heette ons land tijdens de bezetting door
de Fransen?

Welke koning kregen
wij?

Verdelen van voedsel en
spullen door middel van
bonnen

Lodewijk Napoleon

Franse revolutie

Franse revolutie

Noem een plicht uit die
tijd.

Militaire dienstplicht

Door welk land aan te
vallen verloor Napoleon
zijn macht?

Rusland

Franse revolutie
Wie verdween er toen
Lodewijk koning werd?

Franse revolutie
Wat veranderde er zoal
in Nederland?
Noem er 2

stadhouder
Vrijheid van godsdienst
Kiesrecht voor mannen
Sommige provincies
kregen meer rechten

Franse revolutie
Wat moesten wij voor
de Franse soldaten
doen? (noem er 1)

Voeden en kleden
Nederlanders moesten
meevechten

Franse revolutie
Waarom mochten wij
geen handel meer drijven met Engeland?

We waren in oorlog

Franse revolutie
Wat is censuur?

Franse revolutie
Welke maten en gewichten kregen wij?

Je mag niet zeggen of
schrijven wat jij wil.

Metriek stelsel: meter,
decimeter etc.

Franse revolutie

Franse revolutie

In welk jaar waren wij
verlost van de Fransen?

1813

Hoe heet onze eerste
koning?

Willem I

Democratie
Wie schreef onze
grondwet?

Thorbecke

Democratie
Wat is een grondwet?

De grondbeginselen van
de regering. Wetten
waar iedereen zich aan
moet houden.

Democratie
In welk jaar is de grondwet geschreven?

1848

Democratie
Noem iets uit de grondwet?

Vrijheid van meningsuiting, je mag niet discrimineren. (mag het antwoord laten controleren
door je leerkracht)

Democratie

Democratie

Leg uit wat de vrijheid
van meningsuiting is?

Wat is de vrijheid van
drukpers?

Je medespelers bepalen
of het goed is.

Je mag schrijven en
drukken wat jij wilt (niet
discrimineren)

Democratie
Noem 2 vrijheden uit de
grondwet

Democratie
Noem 2 plichten uit de
grondwet

Van pers

Belasting betalen

Van godsdienst

Leerplicht

Van onderwijs

Dienstplicht (niet meer)

Democratie
Wat kun je met belastinggeld doen?

Wegen bouwen

Democratie
Wanneer werd de leerplicht ingevoerd?

1901

Scholen bouwen
Kanalen graven
etc

Democratie
Wat is democratie?

Iedereen mag stemmen
en meebeslissen
(behalve als je in de gevangenis zit en als je
jonger bent dan 18)

Democratie
Wie bestuurt ons land?

Regering

Democratie
Noem een ander woord
voor volksvertegenwoordiging?

parlement

Democratie
Wie mochten er vroeger
alleen maar stemmen?

Rijke mannen

Kolonialisme

Kolonialisme

Waarom wilden de Europese landen zo graag
koloniën? (noem er 2)

Waarom dachten we dat
we daar de baas konden
spelen?

Voor de grondstoffen en
om hun producten te
verkopen en ze wilden
meer macht

We voelden ons
superieur (beter, slimmer en sterker)

Kolonialisme
Wat is een kolonie?

Een overzees gebied dat
veroverd is door een ander land.

Kolonialisme
Noem drie landen die
veel koloniën hadden.

Spanje, Portugal, Engeland, Nederland,
Frankrijk

Kolonialisme
Hoe heten de oorspronkelijke bewoners van
Amerika en waarom
hebben zij deze naam?

Indianen, Columbus
dacht dat hij in Indië
was.

Kolonialisme
Hoe heten de oorspronkelijke bewoners van
Australië?

Kolonialisme
Waarin moesten de
Indianen wonen van de
veroveraars?

In reservaten, slechte
stukken land.

Kolonialisme
Waarom bleven de Europeanen niet in Afrika
wonen?

Aboriginals
Door het klimaat, het
was te warm.

Kolonialisme
Noem een kolonie van
Nederland

Kolonialisme
Waarom dachten we dat
we daar de baas konden
spelen?

Nederlands–Indië
Suriname

Kolonialisme
Hoe het NederlandsIndië nu?

Indonesië

We voelden ons
superieur (beter, slimmer en sterker)

Kolonialisme
Welke beroepen hadden
Nederlanders in Nederlands-Indië? Noem er 3

Ondernemer, ambtenaar, militair, ingenieur,
leraar of planter

Kolonialisme

Kolonialisme

De bevolking in Nederlands-Indië werd uitgebuit. Wat betekent dat?

Welke goed dingen hebben de Nederlanders in
Nederlands-Indië gedaan?

Ze moesten veel van
hun rijst afstaan, kregen
weinig geld

Wegen en spoorwegen
aangelegd en
ziekenhuizen gebouwd.

Slavernij
Wat is een slaaf?

Eigendom van iemand
anders, tegen zijn wil
moet werken en weinig
of niets er voor krijgt

Slavernij
Waarom wilden de
slavenhandelaren niet
dat de slavernij werd
afgeschaft?

Ze verdienden er veel
geld mee

Slavernij

Slavernij

Waar moesten de slaven
werken in Amerika?

Wat voor een oorlog
brak er uit in 1865 in
Amerika?

Op de katoen- en
suikerplantages

Burgeroorlog

Slavernij
Hoeveel slaven waren er
in Amerika? (in 1860)

Slavernij
Wanneer werd de slavernij in Amerika afgeschaft?

4 miljoen
1865

Industrie, handel
Wat was de belangrijkkste uitvinding in die
eeuw?

Industrie, handel
Wat was de brandstof
voor de stoommachine?

kolen
stoommachine

Industrie, handel
Noem 2 machines die
aangedreven werden
door stoommachines

Industrie, handel
Waar werd de
stoommachine ook
gebruikt buiten de
fabriek?

Weef-en spinmachine
In treinen en
stoomboten

Industrie, handel
Wat was de opvolger
van de stoommachine?

Industrie, handel
In welke voertuigen
werd de verbrandingsmotor gebruikt?

verbrandingsmotor
Auto en vliegtuig

Industrie, handel
Wie vond de
bliksemafleider uit

Benjamin Franklin

Industrie, handel
Wie vond de gloeilamp
uit?

Edison

Industrie, handel
Welke bedrijven verdwenen door de industrie?

Industrie, handel
Noem drie belangrijke
industriegebieden uit die
tijd

huisnijverheid

Midden-Engeland,
Wallonië en Ruhrgebied

Industrie, handel

Industrie, handel

Wie zorgde ervoor dat
de industriële revolutie
in Nederland begon?

Koning Willem !

Wat deed koning
Willem I om de industrie
te bevorderen?

Nieuwe kanalen, wegen
spoorlijnen

Industrie, handel
Waar kwamen in
Nederland de
steenkolenmijnen?

Zuid-Limburg

Industrie, handel
Tekst kon worden overgeseind met puntjes en
streepjes. Hoe noemen
we dit alfabet?

morse

Industrie, handel
Wat is de grondstof voor
ijzer en metaal?

ijzererts

Landbouw 19e eeuw
Wie schilderde
de aardappeleters?

Landbouw 19e eeuw
Welke uitvinding was
heel belangrijk voor de
landbouw?

Vincent van Gogh

Uitvinding van
kunstmest

Landbouw 19e eeuw

Landbouw 19e eeuw

Wat betekent
ontginning?

Gebieden geschikt
maken voor landbouw

Wat werd de
belangrijkste
voedingsproduct van
deze eeuw?

aardappel

Landbouw 19e eeuw

Landbouw 19e eeuw

Voor wie was de aardappel heel belangrijk en
waarom?

Waar komt de aardappel
oorspronkelijk vandaan?

Voor de armen, omdat
het zo goedkoop was

Zuid-Ameika

Landbouw 19e eeuw

Landbouw 19e eeuw

In welk land ontstond
een enorme hongersnood omdat de oogst
van de aardappel was
mislukt?

Hoeveel kg aardappel
eten wij gemiddeld in
Nederland (je mag er 5
kg naast zitten)

81 kg
Ierland

Landbouw 19e eeuw
Wat kun je allemaal van
aardappels maken?
Noem er 3.

Frites, chips en
medicijnen

Landbouw 19e eeuw
Wat was het gevolg van
de aardappel?

De bevolking nam toe

Landbouw 19e eeuw
Wie nam de aardappel
mee vanuit het
buitenland?

Spanjaarden

Stadsbeeld
In de fabrieken kwamen
fabrieken. Wat was het
gevolg?

Vervuiling
of
mensen van het platteland trokken naar de
steden

Stadsbeeld
In Amersfoort heb je
nog stadsmuren. Hoe
heten die?

Muurhuizen

Stadsbeeld
Waarom werden de
stadsmuren weggehaald?

Om de stad groter te
kunnen maken
Of
Ze dienden niet meer
ter bescherming

Stadsbeeld
Hoe veranderde het
stadsbeeld? Vertel er
iets over

Trams en fietsen, verharde wegen, straatlantaarns, trottoirs

Stadsbeeld
Wat is woeste grond?

Stadsbeeld
Wat is een moeras?

Kale vlaktes, bossen,
moerassen

Land wat heel erg nat is

Stadsbeeld

Stadsbeeld

Welke dieren zijn in de
19e eeuw verdwenen of
erg verminderd?

Hoe ging men met afval
om?

Kleine roofdieren, vossen, zeehonden, steur
en zalm

Vuilnisbelten en men
legde riolen aan

Arbeid en gezin
Wat is huisnijverheid?

Arbeid en gezin
Wat is industrie?

Thuis maken van
goederen om te
verkopen

Fabrieken waar
goederen gemaakt
worden door machines

Arbeid en gezin

Arbeid en gezin

Waarom konden arbeiders zo makkelijk uitgebuit worden?

Noem een aantal dingen
die heel slecht waren
voor de arbeiders.
Noem er drie.

Er waren er heel veel.
De bazen hadden keus
genoeg

Lage lonen, vieze fabrieken, onveilige fabrieken,
lange werktijden, jonge
kinderen moesten ook
werken.

Arbeid en gezin

Arbeid en gezin

Waarom hadden vrouwen het nog moeilijker?

De huizen waren slecht.
Wat was er zoal slecht?

Ze moesten werken in
de fabriek en het
huishouden doen.

Klein, maar 1 kamer,
geen toilet, geen douche

Arbeid en gezin

Arbeid en gezin

Wat aten arbeiders?

Aardappels, vet, soms
vis of pap.

Wat is een sociale
beweging?

Mensen die voor elkaar
en voor mensen
opkomen die het minder
hebben

Arbeid en gezin
Wat is een vakbond?

Dat is een vereniging
die opkomt voor de arbeiders. Zij
onderhandelen met de
bazen.

Arbeid en gezin
Wie heeft de kinderwet
gemaakt?

Arbeid en gezin
Er kwamen nieuwe wetten. Noem er 3

8 urige werkdag
Kinderen onder de 12
niet meer werken
Veiligheidseisen en
schoolplicht

Arbeid en gezin
Wat vind jij het allerergste voor de arbeiders in
die tijd. Je mag maar 1
ding noemen.

Van Houten
De spelleider bepaalt of
het antwoord goed is

Vrouwen in de 19e
eeuw
Welke 3 taken had de
vrouw?

Vrouwen in de 19e
eeuw
Mochten vrouwen stemmen?

Werken, opvoeden en
het huishouden

Nee

Vrouwen in de 19e
eeuw

Vrouwen in de 19e
eeuw

Mocht een gehuwde
vrouw uit de hogere
klassen werken?

Wat voor een werk deden de ongetrouwde
vrouwen uit de hogere
klassen?

Nee
Verpleegster of onderwijzeres

Vrouwen in de 19e
eeuw
Waar kon je als arm
meisje werken?

In de fabriek of als
huidshoudster

Vrouwen in de 19e
eeuw
Welke vrouw vocht voor
kiesrecht voor vrouwen?

Wilhelmina Drucker

Vrouwen in de 19e
eeuw

Vrouwen in de 19e
eeuw

Welke vrouw was een
groot voorbeeld voor
andere vrouwen in die
tijd?

Wanneer kregen vrouwen stemrecht (je mag
er twee jaar naast zitten)

Aletta Jacobs

1922

Onderwijs
Jongens en meisjes gingen naar aparte scholen. Welke scholen?

Ambachtsschool en de
huishoudschool

Onderwijs
Er zaten weinig kinderen
in een groep. Goed of
fout?

fout

Onderwijs
Wat is analfabetisme?

Dan kun je niet lezen en
schrijven

Onderwijs
Hoeveel vrije tijd had
men toen?

1 of 2 dagen per jaar

Onderwijs
Waar gingen mensen
heen in hun vrije tijd?

Onderwijs
Noem 2 dansen uit die
tijd

Kermis en jaarmarkt

Polka en polonaise

Onderwijs

Onderwijs

Hoe noemen we de eerste films ook wel? Er
werd niet in gesproken.

Welke sport werd heel
populair en in welk land
begon het?

Voetbal in Engeland
De stomme film

Onderwijs
Wanneer werden de eerste Olympische Spelen
gehouden?

Onderwijs
Wat was de eerste Nederlandse voetbalclub?

1897

HFC (Haarlemse voetbalclub 1897)

Onderwijs

Onderwijs

Wie was onze eerste
sportheld?

Jaap Eden

Welke sport beoefende
Jaap Eden, onze eerste
sportheld?

Wielrennen en
schaatsen

Onderwijs
Noem 2 grote
sportevenementen die
in die tijd zijn ontstaan?

Elfstedentocht en de
Vierdaagse in Nijmegen

Onderwijs
Wie was de oprichter
van de padvinderij?

Baden Powell

