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Geschiedenisonderwijs bedoelt meer te zijn dan het overbrengen van feiten-
kennis over belangrijke historische gebeurtenissen, verschijnselen en personen.
Uiteindelijk gaat het volgens de Commissie Historische en Maatschappelijke
Vorming vooral om de ontwikkeling van historisch besef. Een belangrijk aspect
daarvoor zijn de beeldvormende activiteiten. Als voorbeelden hiervan noemt de
commissie het onderkennen van continuïteit en verandering en oorzakelijke
verbanden. Ook in de kerndoelen is het belang van het ontwikkelen van
historisch besef en van historische beeldvorming benadrukt.

In het derde peilingsonderzoek voor geschiedenis in 2000 is, naast de evaluatie
van de kennis en inzichten van leerlingen over het leerstofdomein geschiedenis,
in het bijzonder aandacht besteed aan het aspect van de historische
beeldvorming bij leerlingen aan het einde van het basisonderwijs. Over de
kennis en inzichten van leerlingen aan het einde van de basisschool is eerder
gerapporteerd in ‘Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de
basisschool 3’ (Wagenaar et al. 2003). Aanvankelijk lag het in de bedoeling in die
balans een hoofdstuk op te nemen over de historische beeldvorming. De eigen
aard van dit onderzoek naast de omvang van het beschikbare materiaal
rechtvaardigt ons inziens een afzonderlijke rapportage.

We hebben leerlingen gevraagd stukjes te schrijven over een drietal perioden uit
de geschiedenis aan de hand van gekleurde afbeeldingen. Paragraaftitels bij deze
afbeeldingen structureerden voor de leerlingen de opdracht. In deze balans-
rapportage rapporteren we dit onderzoek naar de historische beeldvorming van
leerlingen aan het einde van het basisonderwijs. Met name in de inhoudelijke
analyses laten we de leerlingen uitvoerig aan het woord.

Inleiding
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In dit hoofdstuk beschrijven we in vogelvlucht het geschiedenis-

onderwijs in de basisschool. Vervolgens kijken we naar de inhoud

van het begrip ‘historische beeldvorming’. Tot slot krijgt u

informatie over de evaluatie van historische beeldvorming.

1.1 Geschiedenisonderwijs op de basisschool

Reeds in 1926 schreef Huizinga dat geschiedenis de geestelijke vorm is waarin
een cultuur rekenschap aflegt van haar verleden (Huizinga, 1926; Krul, 1995).
Hij voegde daaraan toe dat iedere generatie dat weer op haar eigen manier doet,
maar ook elke subgroep – in Huizinga’s tijd iedere zuil – binnen de samenleving.
Toch is Huizinga geen relativist. Hij onderschrijft dat het de taak is van de
historicus om zo goed mogelijk de waarheid over het verleden te ontdekken en
weer te geven en niet om inhoud te geven aan de relatie tussen de eigen cultuur
en het verleden, zoals zijn definitie misschien doet vermoeden (Ankersmit, 1996).
Historische feiten als zodanig leveren echter geen verhaal op, geen beeld van het
verleden. Dit beeld ontstaat pas door interpretatie van de feiten en feiten laten
zich nu eenmaal rangschikken tot samenhangende verhalen van uiteenlopende
strekking. Dit gebeurt steeds vanuit het referentiekader van de tijd en de cultuur
van de betreffende historicus, ook al streeft de historicus ernaar de beperkingen
die zijn tijd en cultuur aan hem stellen zoveel mogelijk buiten haken te zetten.

Als we in de geest van Huizinga het geschiedenisonderwijs beschrijven als de
vorm waarin de huidige volwassen generatie rekenschap aflegt van ons
verleden voor de nieuwe generaties, dan geldt ook hier dat wij dat op
uiteenlopende wijzen kunnen doen en daarbij de taak hebben om de verleden
werkelijkheid zoveel mogelijk recht te doen. Omdat het hier over een vorm van
onderwijs gaat, moet ook het kind worden gerespecteerd. Dat wil zeggen dat we
ons onderwijs afstemmen op wat het kind aankan, wat het boeit en wat
pedagogisch gezien verantwoord is.

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw bestond er nauwelijks discussie over
de vraag naar zin en doel van het geschiedenisonderwijs. Algemeen deelde men
de opvatting die in de wet op het lager onderwijs van 1920 werd weergegeven.
Die opvatting luidde dat het geschiedenisonderwijs gericht diende te zijn op het
verwerven van alle christelijke en maatschappelijke deugden en op het
aanleren van een gepaste nationale trots.
Om de deugdzaamheid te personifiëren en de grootheid van het eigen land en
volk uit te dragen, werden in het geschiedenisonderwijs verhalen verteld
waarin Bataven, zeehelden, andere jongens van Jan de Witt en verzetsstrijders
hun heldenrollen speelden.

Aan het eind van de zestiger jaren werden op grote schaal allerlei traditionele
waarden ter discussie gesteld. In dat licht werd het geschiedenisonderwijs dat
zich richtte op de vorming van goede en moedige, maar vooral aangepaste
staatsburgers met respect voor traditionele waarden door velen als achterhaald

1 Historische beeldvorming in het 
basisonderwijs
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beschouwd. In plaats hiervan wilde men ook in het geschiedenisonderwijs een
bijdrage leveren aan de vorming van kritische en mondige burgers die zich
ervan bewust waren dat zij zelf mee vorm moesten geven aan een nieuwe
maatschappij. Als gevolg hiervan werden de nationalistische en op uitvoerige
kennis gerichte leerplannen vervangen door meer eigentijdse leerplannen.
Onder invloed van vakdidactici, zoals Kocka (1977) en zijn Nederlandse
pleitbezorger Toebes (1981), kwam men tot de conclusie dat het geschiedenis-
onderwijs meer in dienst moest staan van de verheldering van het heden. Tegen
deze achtergrond werd allerlei traditionele leerstof kritisch tegen het licht
gehouden. In aansluiting op de ideeën van Angelsaksische vakdidactici als
Fenton (1966, 1967, 1969), Dickinson & Lee (1978) en Shemilt (1980) zochten hun
Nederlandse geestverwanten Dalhuisen en Korevaar (1971) vernieuwingen niet
in een herziening van de stof, maar werd meer nadruk gelegd op geschiedenis
als een ‘second order activity’. Dat wil zeggen dat niet de kennis zelf, maar
inzicht in de manier waarop men aan de kennis kwam en reflectie op die
kennis centraal kwamen te staan. De vaardigheden van de historische
onderzoeker, zijn methoden en technieken en denkwijzen werden binnen het
geschiedenisonderwijs gebracht. Zo zou het kritisch denken ten aanzien van
maatschappelijke onderwerpen bevorderd worden.

De traditionele inhoud van het onderwijs kwam door deze ontwikkelingen
onder druk te staan. In het basisonderwijs verschenen geschiedenismethoden
waarin in plaats van chronologische overzichtskennis hedendaagse
maatschappelijk relevante historische thema’s in een historisch perspectief
werden geplaatst. Voorbeelden daarvan zijn de methoden Hoe het is ... hoe het

was (Werkgroep Brinkkemper, 1969) en Mobiel wegwijzers (Dasberg e.a., 1977).
Ook kwamen er methoden waarin geschiedenis als zodanig verloren ging in een
omvattender verband van wereldoriënterende thema’s, zoals in Wereld-

verkenning (Voskuijlen e.a., 1976). In geschiedenismethoden die nog een zeker
chronologisch overzicht handhaafden, werden grote delen van de traditionele
leerstof geschrapt. In een van deze methoden Bij de tijd (Den Otter e.a., 1980)
kwamen traditionele onderwerpen zoals de Gouden Eeuw en de Franse tijd
bijvoorbeeld niet eens meer aan de orde.
Parate kennis werd minder belangrijk. Kennismaking met het vak, vaardigheden
om kennis op te zoeken in een documentatiecentrum, het houden van
spreekbeurten en schrijven van werkstukken kregen meer nadruk.

In de jaren negentig werd het geschiedenisonderwijs opnieuw onderwerp van
een felle discussie. Onder invloed van artikelen in de pers waarin geklaagd werd
over het grote gebrek aan feitenkennis van de vaderlandse geschiedenis, werd de
overdenking van het geschiedenisonderwijs doel van twee opeenvolgende door
de regering ingestelde commissies. De eerste was de Commissie Geschiedenis-
onderwijs (ook bekend als de Commissie De Wit). Deze pleitte in haar advies
voor een nieuwe balans tussen kennis, inzicht en vaardigheden. Er zou daarbij
onder andere een aanbod moeten zijn van een voor alle leerlingen identiek
minimumpakket van historische overzichtskennis en vaardigheden in
verschillende onderwijsvormen (Commissie Geschiedenisonderwijs, 1998).

Als vervolg op de commissie De Wit stelde de minister de Commissie
Historische en Maatschappelijke Vorming (CHMV) in. Deze commissie, onder
leiding van prof. dr. P. de Rooy, kreeg de opdracht om de balans tussen de
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overdaad aan vaardigheden en het gebrek aan kennis weer in evenwicht te
brengen. Ze moest zich daarbij bezinnen op de doelstellingen van het
geschiedenisonderwijs. Wat waren relevante feiten en waarom?
Omdat het CHMV-rapport de ontwikkelingen in het geschiedenisonderwijs de
komende jaren in belangrijke mate gaat sturen, is het van belang nader in te
gaan op deze visie. Zo kunnen we het onderzoek naar historische beeldvorming
niet alleen laten aansluiten bij de kerndoelen, maar ook in de context plaatsen
van de nieuwste ontwikkelingen.

Geschiedenisonderwijs volgens de Commissie Historische en
Maatschappelijke Vorming

De CHMV stelt dat het geschiedenisonderwijs gericht moet zijn op het
ontwikkelen van historisch besef. Historisch besef, zo stelt de commissie, moet
leiden tot ‘competent gedrag’ op basis van kennis van de geschiedenis. Het gaat
dan om het kunnen interpreteren van het heden op basis van het verleden en
met het oog op de toekomst.

‘Bij historisch besef gaat het om de manier waarop iemand zijn werkelijkheid
interpreteert en zijn positie ten opzichte van die werkelijkheid bepaalt. Het
resultaat ervan is dat iemand de werkelijkheid op meer verantwoorde wijze
beleeft en interpreteert dan het geval geweest zou zijn zonder historisch besef.
Dit meer verantwoord interpreteren houdt bijvoorbeeld in:
● inzien dat hedendaagse verschijnselen historisch bepaald, dat wil zeggen

product van een ontwikkeling, maar ook tijdelijk en tijdgebonden zijn;
● oordelen op een meer afstandelijke, meer relativerende wijze dan veelal bij

ongeschoold spontaan en irrationeel reageren het geval is’ (p. 16).

‘Het gaat dus (ook) om activiteiten van leerlingen, om een historisch
verantwoorde wijze van benaderen van kwesties en om historisch redeneren.
Daarom is historisch besef onlosmakelijk verbonden met een aantal
benaderingswijzen en vaardigheden zoals die zich in de afgelopen decennia in
het geschiedenisonderwijs hebben ontwikkeld’ (p. 18).

‘De spreekwoordelijke van-buiten-geleerde schoolse kennis is op zichzelf geen
garantie voor historisch besef, soms zelfs een obstakel, namelijk wanneer de
schoolse werkelijkheid het zicht op de ‘echte’ werkelijkheid niet verheldert
maar verduistert.’

Dit historisch besef is dus meer dan het bezit van historische feitenkennis
alleen. Om het historisch besef te bevorderen, stelt de CHMV daarom een
leerplan voor waarin feitenkennis wordt aangevuld met wat zij noemt
oefeningen in ‘historische benaderingswijzen en vaardigheden’.

‘Deze benaderingswijzen en vaardigheden betreffen enerzijds informatie-
vaardigheden en onderzoeksvaardigheden (zoals het verzamelen, beoordelen en
interpreteren van bronnen), anderzijds beeldvormende vaardigheden (zoals het
onderscheiden van continuïteit en verandering of van oorzakelijke verbanden’
(p. 18).



Pagina 11

Vooral de beeldvormende vaardigheden vindt de CHMV belangrijk voor het
verwerven van historisch besef.
Wil het leerplan goed functioneren, dan zal volgens de commissie de
feitenkennis tot een aanvaardbaar minimum moeten worden teruggebracht,
omdat ze anders het historisch besef eerder in de weg staat dan bevordert.

‘Een van de problemen van het vak geschiedenis is, dat het lijkt te bestaan uit
een onoverzienbare hoeveelheid weinig systematisch samenhangende feitelijke
gegevens. Deze hoedanigheid maakt het vak voor leerlingen buitengewoon
moeilijk te leren. Bijna alles komt bij geschiedenis één keer aan de orde om
daarna nooit meer te kunnen worden gebruikt of toegepast. … De commissie is
derhalve op zoek gegaan naar een voor alle onderwijsvormen gemeenschappelijk
kader dat de leerlingen kunnen gebruiken als instrument om personen,
gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen historisch te plaatsen: een
kader dat zij steeds opnieuw kunnen gebruiken en waarin zij nieuwe kennis een
plaats kunnen geven’ (p. 17).

Omdat dit gemeenschappelijk chronologisch kader gebruikt moet worden om
het heden te begrijpen en nieuwe kennis en actuele gebeurtenissen en
toekomstverwachtingen in een zinvol verband te plaatsen, spreekt de
commissie hier van ‘oriëntatiekennis’ (p. 16, e.v.).
De commissie stelt in korte omschrijvingen een aantal onderwerpen vast met
daarbinnen enkele algemene karakteristieken waarover de leerlingen niet nader
omschreven leerstof moeten bestuderen die geordend is in tien tijdvakken.

‘Om oriënterend te kunnen zijn heeft de commissie de kennis geordend in tien
tijdvakken. Bij de oriënterende kennis van de tijdvakken gaat het niet zozeer
om veel feitelijke kennis als wel om die kennis die gebruikt kan worden als
markeringspunt om bepaalde karakteristieken van tijdvakken te herkennen of
te verduidelijken’ (p. 22).

De commissie erkent daarbij dat deze algemene karakteristieken door basis-
schoolleerlingen alleen effectief kunnen worden onthouden als ze beeldend
worden gebracht. Dat wil zeggen dat ze ingevuld worden met concrete
gebeurtenissen, personen, ontwikkelingen en verschijnselen, bij voorkeur in de
vorm van concrete verhalen. Maar het behoeft volgens haar niet landelijk
voorgeschreven te worden welke concrete voorbeelden of verhalen gebruikt
zouden moeten worden. Zij zijn in de ogen van de CHMV slechts illustraties,
voorbeelden van de meer algemene en belangrijke oriëntatiekennis. Zo zou het
verhaal, de roman De negerhut van oom Tom een voorbeeld kunnen zijn van het
algemene verschijnsel slavernij in de Verenigde Staten van de 19e eeuw.

Het CHMV-rapport noemt in deze schets drie elementen die volgens haar van
belang zijn voor de ontwikkeling van historisch besef: informatievaardigheden,
beeldvormende vaardigheden en oriëntatiekennis. Er wordt echter in het
rapport geen aandacht besteed aan de manier waarop deze drie elementen zich
tot elkaar verhouden en wat precies de specifieke bijdrage zou zijn van elk
element aan de ontwikkeling van het historisch besef. Ook wordt nergens
verwezen naar empirisch onderzoek waarin aannemelijk gemaakt wordt dat het
inderdaad deze elementen zijn en geen andere die in onderling verband tot het
historisch besef leiden dat de commissie voorstaat. Mede daardoor wordt ook
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niet duidelijk gemaakt hoe met deze afzonderlijke elementen een doelgerichte
leergang zou kunnen worden ontwikkeld die bij de leerlingen tot een beter
historisch besef leidt dan het huidige onderwijs.

Uiteraard kunnen we nog geen onderzoek doen naar de werkbaarheid van de
door de CHMV gedane voorstellen. Wel kunnen we proberen te onderzoeken wat
kinderen op dit moment doen als hen gevraagd wordt gebruik te maken van
oriëntatiekennis, die ook nu al – zij het in een andere context dan de CHMV
voorstaat – aan de leerlingen is aangeboden.
Welk beeld hebben zij van bepaalde ook door de CHMV belangrijk geachte
tijdvakken?
Voordat we dit onderzoek kunnen doen, is het van belang nader in te gaan op
het begrip beeldvorming. Zowel in de kerndoelen als in de geschiedenisdidactiek
voor de basisschool (Van der Kooij, 1994) wordt dit begrip gebruikt als het gaat
over het leren van kennis over het verleden, terwijl de CHMV hieraan verwante
begrippen ‘oriëntatiekennis’ en ‘beeldvormende vaardigheden’ gebruikt.

1.2 Het begrip historische beeldvorming

In de kerndoelen van het basisonderwijs, in de didactiek voor het geschiedenis-
onderwijs en in het advies van de CHMV wordt benadrukt dat historische
beeldvorming een hoofddoel is van het geschiedenisonderwijs.
Voordat we beginnen aan de evaluatie van historische beeldvorming is het ter
wille van de validiteit goed kort na te gaan wat een ieder verstaat onder de
inhoud van dit begrip. Daarbij moeten we in het oog houden dat het begrip
historische beeldvorming functioneert in twee gebruikscontexten:
● in de theorie van de geschiedenis bij de beschrijving van het proces van

kennisverwerving door een historicus; 
● in de didactiek van het geschiedenisonderwijs, waarbinnen het begrip

zowel betrekking kan hebben op een vaardigheid als op kennisverwerving.

Binnen de theorie van de geschiedenis is historische beeldvorming een manier
om gegevens over het verleden vanuit een bepaald gezichtspunt te ordenen tot
een samenhangend beeld. Zo heeft de historicus Lou de Jong in ‘Het koninkrijk
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’ (1969–1991) van de onnoemelijke
hoeveelheid gegevens die beschikbaar waren over Nederland tijdens de Tweede
Wereldoorlog een samenhangend beeld geschetst vanuit het morele gezichtspunt
goed en fout. Met behulp van dezelfde gegevens beschrijft de historicus
Chris van der Heijden (2001) dezelfde tijd vanuit het perspectief van een
voortmodderende bevolking die morele dilemma’s van goed en fout juist zoveel
mogelijk probeerde te ontlopen.
Terwijl Jakob Burckhardt de late Middelmeeuwen beschrijft vanuit het
perspectief van de opkomst van het nieuwe in zijn Die Kultur der Renaissance in

Italiën, beschrijft Johan Huizinga in zijn Herfsttij der Middeleeuwen deze wereld
vanuit het perspectief van de teloorgang. Burckhardt rangschikt gegevens over
deze tijd rond de metafoor van de wedergeboorte en Huizinga rond de metafoor
van de herfst (Ankersmit, 1996).
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Beeldvorming volgens Van der Kooij

In een op de pabo’s nog steeds toonaangevend didactiekboek (Van der Kooij, 1994)
wordt beeldvorming de centrale taak genoemd voor het geschiedenisonderwijs.
Van der Kooij introduceert dit begrip als volgt: 
‘De oriëntatie van de mens in heden, verleden en toekomst is een continu
proces van beeldvorming: door kennis te maken met aspecten van de
hedendaagse en historische werkelijkheid ontstaan beelden die voortdurend
aan verandering onderhevig zijn door nieuwe informatie, door veranderende
inzichten, door nieuwe perspectieven’ (p. 10).

Bij Van der Kooij lijkt het begrip ‘beeldvorming’ synoniem te zijn aan het leren
van kennis over de wereld. De leerling breidt zijn kennis en ervaring over de
(verleden) werkelijkheid steeds verder uit en hierdoor nuanceert zich zijn beeld
van de wereld. Dat mag blijken uit de manier waarop hij het proces beschrijft
van beeldvorming van de hedendaagse werkelijkheid.
‘Ieder mens heeft zijn eigen, per definitie beperkte ervaringen die tot
beeldvorming kunnen leiden. Ieder bouwt zo zijn eigen beeld van de
werkelijkheid op: door te handelen in de omgang met medemensen, door
kennisname van de media, door ... enzovoort’ (p. 14).

Over de taak van het onderwijs bij dit proces schrijft Van der Kooij:
‘In het onderwijs kan het zien geoefend worden door gestructureerd bij te
dragen aan de beeldvorming van de werkelijkheid ... Erkenning van het feit dat
er steeds talloze beelden van de werkelijkheid mogelijk zijn, betekent dat
behalve het structureren ook het detailleren van beelden een belangrijke
opgave van het onderwijs is’ (p. 15).

Tot zover is alles goed te volgen en consistent. Beeldvorming is ook hier gelijk te
stellen aan kennis c.q. begripsontwikkeling. Dat dit een taak van de school is,
zal niemand ontkennen. Minder duidelijk wordt Van der Kooij als hij het meer
specifiek heeft over beeldvorming van het verleden als opgave van het
geschiedenisonderwijs.
‘Beeldvorming van het verleden is de opgave van het geschiedenisonderwijs.
Het verleden is een moeilijk toegankelijk terrein ... Wat over is, zijn de sporen
van het verleden in het heden ... Door deze sporen van het verleden te
onderzoeken, is het mogelijk een beeld op te bouwen van ‘hoe het vroeger was’
(p. 15).

In de eerste zin van dit citaat gebruikt Van der Kooij het begrip beeldvorming in
de context van het geschiedenisonderwijs. Maar in de volgende zinnen
beschrijft hij het beeldvormingsproces zoals dat plaats heeft in de geschiedenis
als onderdeel van de wetenschappelijke discipline.
Dat zijn twee verschillende zaken. In het onderwijs gaat het immers niet om het
overdragen van de wetenschappelijke methode van verzamelen en verwerken
van bronnen, maar vooral om het overdragen van een selectie uit de resultaten
daarvan. Dat laatste erkent Van der Kooij zelf ook waar hij schrijft dat het de
taak is van de school om de leerlingen ... ‘te ondersteunen bij de opbouw en de
steeds verdergaande structurering en detaillering van hun beeld van de
hedendaagse (het heden) en de historische werkelijkheid (het verleden)’ (p. 20).
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Zijn doelen voor de school reiken verder waar hij schrijft dat het hem gaat om de
leerlingen ... ‘vertrouwd te maken met de formele begrippen verleden, heden en
toekomst en met hun onderlinge relaties en te laten ontdekken dat er
uiteenlopende beelden van de hedendaagse en historische werkelijkheid naast
elkaar bestaan: enerzijds persoons-, groeps-, volks- of zelfs werelddeelgebonden,
anderzijds tijdgebonden’ (p. 20).

Samengevat kunnen we zeggen dat het bij Van der Kooij bij het begrip historische
beeldvorming – met in achtneming van bovenstaande nuances – vooral gaat om
begripsvorming van het verleden met behulp van kennisoverdracht, waarbij
conform de constructivistische kennistheorie de leerlingen nieuwe leer-
ervaringen integreren in hun bestaande beeld van de (historische) werkelijkheid.

Beeldvorming volgens de kerndoelen

In de typering van het gebied geschiedenis in de kerndoelenpublicatie
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 1998) lezen we: 
‘Bij geschiedenisonderwijs oriënteren de leerlingen zich op het verleden in
relatie tot het heden. De hedendaagse situatie waarin leerlingen leven, is het
resultaat van verschijnselen, gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in het
verleden. Om meer van dat heden te begrijpen, verdiepen leerlingen zich in
bepaalde aspecten van het verleden, hetgeen leidt tot kennis en inzicht met
betrekking tot bepaalde historische verschijnselen, maar ook met betrekking tot
historische verschijnselen in het algemeen. Omdat het verleden uitsluitend
indirect, door middel van bronnen uit en over dat verleden kan worden
bestudeerd, gaat het bij historische kennis en inzicht per definitie om
beeldvorming. Daarbij wordt gestreefd naar een beeld dat zo goed mogelijk
overeenstemt met de historische werkelijkheid. Kennis en inzicht met betrekking
tot heden en verleden zijn aanvankelijk fragmentarisch en diffuus en worden
geleidelijk aan complexer en complexer. De leerlingen maken kennis met
culturele, politieke, sociale en economische aspecten van de maatschappelijke
werkelijkheid. Daarbij ontwikkelen ze een besef van continuïteit en verandering
in het eigen leven en in de geschiedenis van samenlevingen’ (p. 55).

Uit deze tekst kunnen we in ieder geval opmaken dat beeldvorming ook hier,
net als bij Van der Kooij, gezien wordt als begripsvorming, waarbij door het
verwerven van kennis en inzicht een steeds genuanceerder kijk op de
historische werkelijkheid ontstaat.
Bij Van der Kooij en de kerndoelen staat beeldvorming dus vooral in het teken
van de didactiek, van het overdragen van historische kennis van de leraar naar
de leerling. Een leraar probeert door middel van onderwijs een beeld over te
dragen van het verleden. De leerling probeert te begrijpen wat de leraar bedoelt.
Hij maakt zich op grond van wat hij al weet daarvan een voorstelling, al dan
niet in overeenstemming met het kant-en-klare beeld dat de leraar bedoelde
over te dragen.

Beeldvorming volgens de CHMV

Waar Van der Kooij en de kerndoelen in verband met het opdoen en uitbreiden
van kennis over het heden of het verleden spreken van ‘beeldvorming’, spreekt
de CHMV over het leren van oriëntatiekennis.
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Deze oriëntatiekennis hoeft echter geen beeld op te leveren van de verleden
werkelijkheid dat – om met de kerndoelen te spreken – ‘geleidelijk aan
complexer en complexer wordt’. Oriëntatiekennis bestaat volgens de CHMV
daarentegen juist uit sterk gegeneraliseerde kennis, waarbij in grove trekken de
kenmerken van een bepaald tijdvak kunnen worden geschetst. Dat neemt niet
weg dat volgens de CHMV ... ‘algemene karakteristieken alleen effectief kunnen
worden onthouden als ze beeldend worden gebracht, dat wil zeggen ingevuld
met concrete gebeurtenissen, personen, ontwikkelingen en verschijnselen, in
basisonderwijs en basisvorming bij voorkeur in de vorm van concrete verhalen.
Alleen met concrete voorbeelden kunnen leerlingen zich beelden vormen’ (p. 23).

Het begrip ‘beeldvorming’ reserveert de CHMV uitsluitend voor de vaardigheid
om historische kennis te gebruiken, om verbanden te leggen tussen feiten in
termen van oorzaken en gevolgen en continuïteit en verandering; de
zogenoemde ‘beeldvormende vaardigheden’ (p. 18). Deze vaardigheden heeft de
leerling nodig om zijn oriëntatiekennis te gebruiken, om heden en verleden in
relatie tot elkaar te begrijpen en om een toekomstperspectief te ontwikkelen.
Historische beeldvorming volgens de CHMV lijkt daarmee sterk op de
beeldvorming van de historicus die zich op grond van feiten een eigen beeld
vormt van een historisch onderwerp.

Resultaat

We kunnen de verschillende betekenissen die door Van der Kooij en de
kerndoelen enerzijds en de CHMV anderzijds het beste illustreren aan de hand
van een schema waarin alle kernbegrippen van geschiedenis zijn samengevat.

Kernbegrippen van geschiedenis

De CHMV wil de leerlingen in het geschiedenisonderwijs historisch besef
bijbrengen via de denkwijze van de historicus. De informatievaardigheden van
de commissie komen overeen met aspecten van de geschiedvorsing uit het

Verleden werkelijkheid

Geschiedvorsing

Geschiedschrijving

Geschiedenisonderwijs

Sporen en bronnen verzamelen

Sporen en bronnen onderzoeken

Generalisatie

Beeldvorming

Kennisoverdracht
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schema. De beeldvormende vaardigheden van de CHMV komen overeen met de
elementen die in het schema staan bij geschiedschrijving. De oriëntatiekennis
van de CHMV komt overeen met de overdracht van kennis ten aanzien van de
verleden werkelijkheid.
Van der Kooij en de kerndoelen vatten beeldvorming vooral op als kennis-
verwerving van het verleden; kennis leidt ertoe dat je een beeld krijgt van het
verleden.

Om duidelijk te maken wat dit verschil in de praktijk betekent, analyseren we
hier een voorbeeld van te leren leerstof. We bekijken waar we ons onderzoek in
het kader van historische beeldvorming op kunnen richten. We nemen een
voorbeeld van relevante historische kennis uit Geschiedenis voor de basisschool

(Wagenaar, 2002) en wel een basisinzicht over steden in de Middeleeuwen.
Dit inzicht luidt als volgt: ‘Branden en epidemieën zijn reële gevaren voor de
inwoners van een stad.’

Dit basisinzicht krijgt de volgende uitwerking.
‘De ontwikkeling van steden verloopt niet zonder tegenslag. Brand kan soms
een hele stad in de as leggen. Door de opeenhoping van mensen en de
onwetendheid omtrent hygiëne zijn steden ook kwetsbaar voor epidemieën
zoals de pest. Tegen het einde van de Middeleeuwen verliezen veel steden bij
een zware epidemie meer dan de helft van hun inwoners’.

Voor de CHMV is dit feitenkennis die door de docent aangeboden zou kunnen
worden als voorbeeld van oriëntatiekennis bij de opkomst van de stedelijke
burgerij en toenemende zelfstandigheid van de steden. Het is één van de twee
genoemde karakteristieken binnen het tijdvak ‘Tijd van staten en steden’.
Beeldvormende vaardigheden komen in het leerproces pas aan de orde als
oorzaken en gevolgen en continuïteit en discontinuïteit aan de orde gesteld
worden in een beschouwing die deze kennis verbindt met heden en toekomst.
In het licht van de CHMV zouden we kunnen vragen: Komen branden en
epidemieën in een stad tegenwoordig nog voor? Zijn ze nog van dezelfde aard
als toen? Zijn ze nog net zo bedreigend (continuïteit en discontinuïteit)?
Ontdek uit bronnen het verband tussen de subsidies op dakpannen en steen en
het aantal branden in de middeleeuwse steden (oorzaak en gevolg). Geef bij het
antwoord op die vragen voorbeelden.
Het is daarbij uiteraard de bedoeling dat de leerlingen zelf generaliseren en
zichzelf een beeld vormen en niet dat ze het beeld reproduceren dat door een
ander reeds was geconcludeerd.

Voor Van der Kooij en de kerndoelencommissie begint de beeldvorming echter
al bij het overdragen van de kennis die is opgesomd.
Wat moeten we ons voorstellen bij een middeleeuwse stad? Isinghs maakte
daar een schoolplaat van aan de hand waarvan de leefsituatie in de
middeleeuwse stad beeldend beschreven kan worden. Wat maakte die stad zo
brandgevaarlijk? Wat probeerde men daaraan te doen? Waarom had men geen
brandslangen? Hoe bluste men? Hoe stimuleerde men het gebruik van
brandveiliger materialen? Wat is een epidemie? Waarom was een stad destijds
zoveel kwetsbaarder voor brand en ziektes dan tegenwoordig? Waarom is
hygiëne belangrijk? Om welke ziektes ging het vroeger? Wat probeerde men
daartegen te doen? Hoe probeerde men die ziektes in die tijd te bestrijden? 
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Het is duidelijk dat kinderen door dergelijke informatie, die ondersteund wordt
met afbeeldingen, tot kennis en begrip kunnen komen.

We mogen redelijkerwijs niet verwachten dat leerlingen van de basisschool
reeds veel beeldvormende vaardigheden bezitten in de zin van de CHMV.
We zullen hier hoogstens kunnen spreken van het voorzichtig ontwikkelen van
een eerste aanzet tot. Kinderen moeten eerst een elementair begrip hebben van
een middeleeuwse stad, van het leven daarin, voordat ze kunnen reflecteren op
de vragen die in het kader van de voorgestelde beeldvormende vaardigheden
van belang geacht worden.
Ons onderzoek naar historische beeldvorming is dan ook op dit elementaire
begrip gericht.

1.3 De evaluatie van historische beeldvorming

Het ligt bij een evaluatie van het geschiedenisonderwijs voor de basisschool
voor de hand om te onderzoeken in hoeverre de leerlingen zich samenhangende
beelden over het verleden gevormd hebben. Voor een deel kan het beeld dat een
leerling heeft van het verleden natuurlijk ook getoetst worden met kennis-
vragen. Dat is zeker niet onbelangrijk bij onderzoek naar de vraag: Wat weten de
leerlingen eigenlijk van geschiedenis? Dat is in PPON-onderzoek dan ook steeds
gebeurd (vgl. Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de
basisschool 3, Wagenaar, Van der Schoot, Hemker, 2003). Naast kennis van feiten,
gebeurtenissen en begrippen meten de opgaven in het PPON-onderzoek ook
inzicht in de samenhang tussen historische feiten. Een nadeel van het stellen
van kennisvragen is echter dat zij de leerling sterk sturen. Zeker bij meerkeuze-
vragen wordt het beeld voor de leerling al in belangrijke mate ingevuld; de
leerling hoeft niet zelf productief een beeld te geven van een bepaald tijdvak.

Om het onderzoek naar historische beeldvorming een extra, meer productief
karakter te geven zijn drie open schrijfopdrachten ontwikkeld. Elke opdracht
heeft betrekking op de samenlevingsvorm in een bepaald tijdvak van de
geschiedenis.
Er is gekozen voor de volgende drie onderwerpen:
● Prehistorische jagers en verzamelaars;
● Prehistorische landbouwers;
● Middeleeuwe stad.
Deze onderwerpen zijn gekozen omdat ze in alle geschiedenismethoden
worden behandeld en in de kerndoelen geschiedenis ook met name worden
genoemd. Bovendien zijn ze naar onze mening geschikt omdat het hier gaat om
relatief minder complexe samenlevingsvormen die voor basisschoolkinderen,
die in hun inzichten nog sterk gebonden zijn aan het concrete, beter inzichtelijk
te maken zijn dan bijvoorbeeld de veel complexere latere perioden.

Als uitgangspunt voor iedere schrijfopdracht is een representatieve gekleurde
afbeelding ontwikkeld waarop de samenlevingsvorm concreet is afgebeeld met
mensen die in hun leefomgeving allerlei activiteiten verrichten. De platen
hebben geen titel, zodat de kinderen ook gevraagd kan worden zelf een
adequate titel voor het onderwerp te bedenken.
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De leerling is uitgenodigd iets over die periode en de betreffende samenlevings-
vorm te vertellen op basis van een zevental paragraaftitels. De paragraaftitels
zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de kinderen enerzijds de vrijheid krijgen
om productief uiting te geven aan hun kennis over een samenlevingsvorm en
anderzijds toch planmatig te werk kunnen gaan. De paragraaftitels bieden een
structuur die de kans vergroot dat juist die aspecten van de betreffende
samenleving aan de orde komen die voor een goede beeldvorming van belang
zijn.
Die beeldbepalende aspecten zijn gekozen conform de belangrijkste leerdoelen
over een bepaalde samenlevingsvorm. Door te analyseren wat de leerlingen
schrijven, kunnen we nagaan in hoeverre de leerlingen zich zulke beeldbepalende
aspecten eigen gemaakt hebben.
Tot op zekere hoogte betreft het hier voor de leerlingen misschien een
ongewone taak, anderzijds sluit deze opzet ook aan bij de veelvuldig in scholen
toegepaste activiteit van het maken van werkstukjes of verslagen.

Evaluatieaspecten

De teksten van de leerlingen zijn op drie manieren geanalyseerd:
● kwantitatief;
● inhoudelijk;
● formeel.

De kwantitatieve analyse geeft een overzicht van de hoeveelheid tekst, de
gemiddelde tekstlengte in woorden bij de verschillende paragrafen van elke plaat.
De inhoudelijke analyse betreft een evaluatie van de tekstinhouden die de
leerlingen bij de verschillende paragrafen hebben geschreven. We registreren wat
de leerlingen bij elk deelonderwerp feitelijk doen, hoe ze hun betoog aanpakken
en wat ze feitelijk vertellen of om het anders te zeggen wat voor representatie of
beeld ze geven van het (deel)onderwerp. We doen dit op een zo concreet mogelijk
niveau. Dat betekent dat we veel teksten van leerlingen als voorbeeld gebruiken.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om aan de uitspraken per leerling een
waardeoordeel te verbinden in termen van goed of fout.
Om u een referentiekader te bieden over wat u leest, geven we aan het begin van
iedere paragraaf een opsomming van interessante kennis over dit onderwerp
voor kinderen in de basisschool. Deze opsomming geeft aan wat deskundigen
over dit onderwerp de moeite waard vinden om aan kinderen te leren. Deze
informatie is ontleend aan de domeinbeschrijving Geschiedenis voor de basisschool

(Wagenaar, 2002). De informatie kunt u dus opvatten als representatie van een
mentale beeldvorming waarnaar het onderwijs zou moeten streven. We geven dit
referentiekader echter niet als antwoordmodel. Het is ook niet de bedoeling om
de discrepantie tussen de gewenste representatie en de feitelijke representatie te
gebruiken om het onderwijs en/of de leerlingen te diskwalificeren. Wel kunnen
we voornoemde discrepantie gebruiken om het verschil tussen wenselijke en
feitelijke situatie, tussen doel en beginsituatie te registreren. Dit zou een nuttig
didactisch gegeven kunnen zijn bij het inrichten van het geschiedenisonderwijs.

We proberen ook datgene wat leerlingen doen meer generaliserend te
beschrijven in onderwijskundige termen, in de hoop dat zo’n beschrijving
aanknopingspunten kan bieden voor verbetering van de instructie en leren.
Deze formele analyse ontlenen we aan de Component Display Theory, een
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instructieontwerptheorie van David Merrill (Merrill,1983; Merrill,1994; Iadeluca,
2001). In deze theorie wordt verondersteld dat leerstofinhouden, zoals
hoofdstukken of paragrafen uit leerboeken, zijn opgebouwd en geanalyseerd
kunnen worden als een structuur van vier soorten kenniselementen: feiten,
concepten, procedures en principes.

Een feit is in de optiek van Merrill een willekeurige, een mechanische of een
historisch bepaalde relatie tussen objecten, symbolen en gebeurtenissen
(bijvoorbeeld tussen een symbool en een klank, een persoon en een naam,
tussen een kantoor en een telefoonnummer, tussen een jaartal en een
historische gebeurtenis). Steeds als er geen conceptueel verband bestaat (of als
we dat niet willen aanleren) tussen namen en objecten, moeten we deze
relaties aanleren als ‘van buiten te leren’ feitenkennis.

Onder een concept (begrip) verstaat Merrill een verzameling objecten of
gebeurtenissen die een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben en
eenzelfde naam. Onder het concept stoel bijvoorbeeld vallen alle meubelstukken
met een zitting voor één persoon en een rug. Maar ook oorlog, kiesgerechtigde,
eeuw en politiek correcte handeling, arbeidersbeweging en Middeleeuwen zijn
concepten. Concepten zijn altijd mentale voorstellingen om de wereld te
beschrijven. In de fysieke werkelijkheid treft men alleen objecten aan en
individuele organismen. Concepten zijn ook altijd generalisaties. Generalisaties
zijn abstracties, ze beschrijven een samenstel van specifieke eigenschappen.
Of iemand over een bepaald concept beschikt, blijkt bijvoorbeeld als hij laat
zien dat hij een aantal uiteenlopende voorbeelden kan onderscheiden van niet-
voorbeelden. Of als hij kan laten zien hoe specifieke voorbeelden aan een
concept zijn gerelateerd.

Een procedure (of keten) bestaat uit een samenstel van sequentiële stappen die
leiden tot de oplossing van een specifiek probleem dat zich altijd op dezelfde
manier voordoet en ook maar op één manier goed uitgevoerd kan worden.
Voor geschiedenis gaat het hierbij om het voltrekken van rituelen, zoals de
ridderslag in de Middeleeuwen en andere in wetten, zeden en gewoonten
welomschreven handelingen.

Een principe ten slotte is een bewering over oorzakelijke (of anderszins
wederzijdse) betrekkingen tussen concepten. Voorbeelden hiervan zijn:
toename van de voedselproductie leidt tot toename van de bevolking;
democratische beginselen in een organisatie leiden tot meer betrokkenheid bij
de leden. Oorlogsgeweld in een gebied leidt tot vluchtelingenstromen; migratie-
stromen bewegen zich van arme naar welvarende gebieden. Het leren van
principes is potentieel zeer bruikbare kennis om uit te leggen hoe de wereld in
elkaar zit. Kennis van principes (oorzaken, effecten) kan iemands flexibiliteit
als probleemoplosser vergroten. Men kan adequaat handelen in noodgevallen,
men kan vernieuwen, men kan op grond van kennis van oorzaken en gevolgen,
regels en procedures opstellen.

Voor een leerling moet deze leerstofstructuur gaan functioneren als een
mentaal model, dat hij waar nodig adequaat kan gebruiken. Volgens Merrill
(Merrill, 2000) bestaat zo’n mentaal model uit twee belangrijke componenten:
een kennisstructuur (schema) en processen om deze kennisstructuur te kunnen
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gebruiken (mentale operaties). Merrill onderscheidt hier: zich herinneren
(remember), gebruiken of toepassen (use, apply) en ontdekken en reflecteren
(find).

Als kinderen in een open opdracht een beeld geven van een samenlevingsvorm
uit het verleden, dan voeren ze in de ogen van Merril een mentale operatie uit,
waarbij ze door herinnering, toepassing en reflectie hun kennisstructuur
zichtbaar maken. Door nu te bekijken in hoeverre leerlingen bij hun weergave
gebruikmaken van feiten, concepten, procedures en principes, krijgen we een
indruk van de opbouw van hun kennisstructuur. Omdat het hier niet gaat om
hun concrete kennis, maar om de structuur van deze kennis spreken we hier
over een formele analyse.

Bij een aantal paragrafen is gevraagd naar meer abstracte zaken, zoals de
organisatie van de samenleving en kunst en geloof. Door hun abstracte aard
laten deze onderwerpen zich niet goed in concreet zichtbare verschijnselen op
de plaat afbeelden. Bovendien bleken kinderen daarbij vaak zo weinig kennis
over het onderwerp te hebben dat de genoemde vragen nauwelijks correcte
informatie opleverde. Een wat formelere beschrijving van de gegeven
antwoorden in termen van feiten op en buiten de plaat, concepten, procedures
en principes is dan niet zinvol. Wat betreft de twee opdrachten over de
prehistorie gaat het daarbij concreet om de paragrafen over ‘samenwerking en
taakverdeling’, ‘kunst en religie’ en ‘historisch onderzoek’. Hierover rapporteren
we in de formele analyse dan ook geen resultaten. Ditzelfde geldt bij de plaat
over de Middeleeuwse stadssamenleving voor de opdrachten ’handwerkslieden’,
‘geloof, feest en kunsten’ en ‘historisch onderzoek’.
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Dit hoofdstuk beschrijft de opzet en uitvoering van het onderzoek

naar de historische beeldvorming in jaargroep 8 van het basis-

onderwijs. We beschrijven de instrumentele aspecten van het

peilingsonderzoek zoals de peilingsinstrumenten, de steekproef van

scholen en leerlingen en de uitvoering van het onderzoek en van de

analyses.

2.1 De peilingsinstrumenten

De drie opdrachten

Voor het onderzoek naar de historische beeldvorming zijn open opdrachten
ontwikkeld over de volgende drie onderwerpen:
1 Prehistorie: Jagers en verzamelaars.
2 Prehistorie: Landbouwers.
3 Middeleeuwse stad.
Bij elke opdracht kregen de leerlingen een getekende plaat over het betreffende
onderwerp op A4-formaat en een toetsboekje. De leerling kreeg de opdracht om
aan de hand van de plaat een verslag te schrijven over het leven van de mensen
uit die periode. De instructie voor de leerling was als volgt geformuleerd.

Lees voor je begint deze instructie.

Wat moet je doen?

In dit boekje zit een plaat uit een bepaalde periode van de geschiedenis.

Op de plaat is veel te zien over het leven van de mensen uit die periode.

Schrijf nu een verslag over het leven van die mensen.

De plaat brengt je vast op ideeën. Kijk daarom bij het schrijven goed naar de plaat.

Hoe moet je dat doen?

Eerst bedenk je een pakkende titel voor je verslag.

Het verslag is al onderverdeeld in zeven stukjes.

Elk stukje hebben wij al een titel gegeven.

Schrijf daar dan een verhaaltje over.

We hopen dat je het leuk vindt om aan deze opdracht te werken.

Je krijgt daarvoor zeker 30 minuten de tijd.

We zijn erg benieuwd naar het resultaat.

Stop de plaat weer in je boekje als je klaar bent.

We wensen je veel succes.

Allereerst is de leerling gevraagd een titel te bedenken die het beste bij de
tekening paste. Het verslag in het toetsboekje was al voorgestructureerd in
zeven onderdelen of paragrafen. Elke paragraaf begon met een aanhef,
bijvoorbeeld (Beschrijf) Hoe deze mensen aan voedsel komen en hoe ze het bereiden,
gevolgd door tien schrijfregels voor het verslag van de leerling. De platen en de
paragraafopdrachten voor de drie onderwerpen zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

2 Het peilingsonderzoek
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2.2 Steekproef van scholen en leerlingen

Het onderzoek naar historische beeldvorming vormde een onderdeel van het
peilingsonderzoek voor Geschiedenis en samenleving dat in 2000 is uitgevoerd.
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling in de derde balans over geschiedenis aan
het einde van de basisschool een hoofdstuk te wijden aan historische
beeldvorming, maar het omvangrijke materiaal heeft ons doen besluiten aan
historische beeldvorming een afzonderlijke publicatie te wijden. Voor het
volledige steekproefkader voor het onderzoek naar historische beeldvorming
verwijzen we daarom naar Wagenaar et al. (2003).
Er deden in totaal 136 scholen mee aan het onderzoek. Deze steekproef van
scholen was naar samenstelling van de schoolbevolking op basis van de
formatieregeling representatief voor de totale schoolpopulatie in Nederland.
Op 103 tot 108 van deze scholen werd iedere opdracht gemiddeld door ongeveer
twee leerlingen gemaakt.

De steekproeven van scholen en leerlingen (%)

2.3 De uitvoering van het onderzoek

Het peilingsonderzoek is in het voorjaar van 2000 uitgevoerd in jaargroep 8 in
het kader van een peilingsonderzoek voor geschiedenis. Voor de afname van de
toetsen en opdrachten bezocht een geïnstrueerde toetsleider gedurende een
ochtendschooltijd de groep. Aan het begin van de ochtend kreeg elke leerling
een map met de toetsen of opdrachten die hij of zij die ochtend zou gaan

Kenmerk Jagers en verzamelaars Landbouwers Middeleeuwse stad

scholen leerlingen scholen leerlingen scholen leerlingen

(N = 108) (N = 206) (N = 104) (N = 205) (N = 103) (N = 202)

Stratum

● 1 (≤≤ 1.00) 55 58 57 57 55 57

● 2 (1.01– 1.20) 34 31 31 29 30 33

● 3 (≥≥ 1.20) 11 11 13 13 15 11

Leertijd

● regulier 80 82 76

● vertraagd 19 17 24

Geslacht

● jongens 51 51 51

● meisjes 48 47 49

Formatiegewicht

● 1.00 67 69 69

● 1.25 22 17 23

● 1.90 11 12 8

(N.B. vanwege ontbrekende gegevens sommeren niet alle percentages tot 100)
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maken. Meestal maakten de leerlingen vóór de pauze twee toetsen. Zoveel
mogelijk verspreid over de deelnemende scholen en groepen maakte ongeveer
één op de vijf leerlingen na de ochtendpauze een opdracht over historische
beeldvorming. De opdrachten zijn willekeurig over de leerlingen verspreid met
dien verstande dat leerlingen die een open opdracht over een tijdvak maakten
geen toets over dat tijdvak kregen voorgelegd. De leerlingen kregen ongeveer
45 minuten de tijd voor het maken van een opdracht.

2.4 De analyse van de resultaten

De teksten van de leerlingen zijn volledig getranscribeerd en opgenomen in een
Access-database. De Access-database biedt verschillende mogelijkheden om
voor de analyses de teksten naar type te sorteren. Er zijn op basis van dit
bestand drie analyses uitgevoerd: een kwantitatieve analyse, een inhoudelijke
analyse en een formele analyse.

1. Een kwantitatieve analyse
Allereerst is nagegaan hoeveel de leerlingen eigenlijk bij de zeven onderdelen
van de drie taken hebben geschreven. Voor het bepalen van de lengte van de
tekstfragmenten is per leerling het aantal woorden per paragraaf geteld.

2. Een inhoudelijke analyse
De inhoudelijke analyse heeft betrekking op de vraag waarover de leerlingen
naar aanleiding van de plaat en de opdrachten eigenlijk hebben geschreven.
In hoeverre geven zij blijk van een inhoudelijk adequate beschrijving van
aspecten uit de periode die op de plaat zijn afgebeeld of – minstens zo
belangrijk – door de plaat worden geïmpliceerd. Het gaat er immers niet alleen
om of leerlingen kunnen opschrijven wat ze zien getekend, maar ook welk
historisch beeld dat dan bij hen oproept. De resultaten van deze inhoudelijke
analyse komen in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan bod.

3. Een formele analyse
Binnen de formele analyse vragen we ons af in hoeverre de leerling blijk geeft
van de verschillende kennistypen zoals die door Merill worden onderscheiden,
zoals feiten, concepten, procedures en principes (zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.3).
Ten aanzien van het kenniselement ‘feiten’ maken we een onderscheid tussen
het noemen, beschrijven van feiten die op de plaat zijn afgebeeld en dus
gegeven zijn en feiten die niet op de plaat zijn afgebeeld, maar uiteraard wel
door de leerling beschreven kunnen worden. In principe is voor de formele
analyse elke paragraaf geëvalueerd op basis van een vijftal vragen:
1. Noemt de leerling feiten die op de plaat staan?
2. Noemt de leerling feiten die niet op de plaat staan?
3. Gebruikt de leerling concepten, dat wil zeggen termen op het niveau van

een meer omvattende begripsstructuur?
4. Beschrijft de leerling een procedure of keten van (drie of meer) handelingen

die een bepaalde volgorde hebben?
5. Beschrijft de leerling een principe of een samenhang zoals een oorzaak-

gevolg relatie, een als-dan relatie of een middel-doel relatie?
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Elke vraag is als volgt beoordeeld:
● Ja en de informatie is correct.
● Ja, maar de informatie is deels correct en deels incorrect.
● Ja, maar de informatie is niet correct.
● Nee, het kennisaspect komt niet aan de orde.
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De resultaten
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Hoofdstuk 3
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In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten op de drie opdrachten

die de leerlingen in het kader van het onderzoek naar historische

beeldvorming hebben gemaakt. Het accent ligt op de inhoudelijke

analyse, waarin we beschrijven wat de leerlingen naar aanleiding

van de platen en de paragraaftitels hebben opgeschreven.

In het onderzoek naar historische beeldvorming hebben leerlingen uit jaargroep
8 een getekende plaat gekregen over een bepaalde periode uit de geschiedenis.
Bij de plaat behoorde een toetsformulier met zeven paragraaftitels. De leerlingen
zijn uitgenodigd naar aanleiding van de paragraaftitels over die periode te
schrijven. De leerlingen kregen drie kwartier de tijd voor een opdracht.
Er zijn voor dit onderzoek naar historische beeldvorming drie opdrachten
gebruikt. We beschrijven per opdracht de resultaten op drie niveaus:
● een kwantitatieve analyse waarbij we aangeven hoeveel de leerlingen over

de verschillende onderwerpen hebben geschreven;
● een inhoudelijke analyse waarin we aan de hand van tal van fragmenten

proberen te beschrijven wat de leerlingen zoal over de verschillende
onderwerpen hebben geschreven;

● een formele analyse waarbij we een beeld schetsen van het begrippenkader
waarvan de leerlingen zich bij het schrijven hebben bediend.

In de beschrijving van de resultaten maken we veelvuldig gebruik van
voorbeelden uit de fragmenten van de leerlingen. Spellingfouten van leerlingen
zijn daarbij in principe steeds gecorrigeerd. Gebrekkige zinsconstructies
daarentegen zijn meestal gehandhaafd omdat de correctie daarvan vaak tot
ingrijpende aanpassing van de fragmenten zou leiden.

3.1 Prehistorische jagers en verzamelaars

De opdracht

Voor de opdracht ‘Prehistorische jagers en verzamelaars’ kregen de leerlingen
de gekleurde afbeelding over deze periode en een formulier (gevouwen 
A3-formaat) met de instructie en de zeven paragraaftitels. Na iedere
paragraaftitel waren tien schrijfregels op het formulier gereserveerd.
De teksten van de leerlingen zijn voor de inhoudelijke en formele analyse
beoordeeld aan de hand van een evaluatiemodel. Dit evaluatiemodel bevat per
paragraaf voorbeelden van correcte en incorrecte informatie op het niveau van
feiten, concepten, procedures en principes. Deze voorbeelden zijn ontleend aan
het werk van de leerlingen. Ter illustratie is een deel van het model bijgevoegd.
Zie pagina 30 tot en met 33.

3 De resultaten
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Prehistorische jagers en verzamelaars
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Opdrachten

Welke titel past het beste bij deze tekening?

Bedenk een titel en schrijf deze titel in het vak hieronder.

1 Hoe deze mensen aan voedsel komen en hoe ze het bereiden.

2 Hoe deze mensen aan kleren komen.

3 Hoe deze mensen aan werktuigen en wapens komen en waarvan die gemaakt worden.

4 Welke dieren voor deze mensen belangrijk zijn en waarom.

5 Hoe deze mensen samenwerken en taken verdelen.

6 Of deze mensen ook kunst maken en een geloof hebben.

7 Hoe de geleerden van nu steeds meer te weten kunnen komen over deze mensen van vroeger.

Evaluatiemodel bij de afbeelding ‘Prehistorische jagers en verzamelaars’ met voorbeelden van correcte en incorrecte

antwoorden

Titel / Aspect Voorbeelden van correcte informatie Voorbeelden van incorrecte informatie

Hoe deze mensen aan voedsel komen en het bereiden

Afgebeelde Bessen plukken. Met pijl en boog schieten. 

informatie Met een speer werpen. Jagen op herten, reeën. 

Vissen vangen.

Niet-afgebeelde Knollen uitgraven. Paddelstoelen/schelpdieren Zaaien. Dieren fokken. Koken op/in oventje. 

informatie zoeken. Voedsel rauw opeten. Vuur maken door Vuur maken met vuurstenen. Ze zoeken

stokjes langs elkaar te wrijven. Jagen op vossen, kokosnoten.

konijnen, enzovoort. Als ze een dier hebben 

gevangen, dan eten ze het samen op. Boven het

vuur koken/roosteren.

Concepten Voedsel/vruchten verzamelen. Jacht. Visserij. Landbouw.

(Begrippen) Aanleggen van voorraden. Het voedsel wordt 

onder de groepsleden verdeeld.

Principes Als het najaar was, dan kon men bessen plukken.

Als het gebied niet genoeg voedsel meer oplevert,

dan moeten de mensen verder trekken op zoek naar

een beter voedselgebied.

Procedures Ze schieten een hert en dan halen ze het vel eraf. Ze plukken bessen, dan doen ze deze in een 

(Ketens) Dan worden de stukken vlees boven het vuur pan en maken ze er jam van.

geroosterd.

Ze maken een speer. Daarna gaan ze vissen vangen.

De vissen die ze hebben gevangen worden boven 

het vuur geroosterd en opgegeten.
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Evaluatiemodel bij de afbeelding ‘Prehistorische jagers en verzamelaars’ met voorbeelden van correcte en incorrecte

antwoorden (vervolg)

Titel / Aspect Voorbeelden van correcte informatie Voorbeelden van incorrecte informatie

Hoe deze mensen aan kleren komen

Hoe deze mensen aan werktuigen en wapens komen en waarvan die gemaakt worden

Niet-afgebeelde Touw wordt van darmen gemaakt. Gebruik van Kleding van stof, van wol.

informatie naalden van bot om lappen aan elkaar te naaien. Broeken/jurken.

Huiden schoon schrapen. De huid wordt gelooid.

Procedures De mensen halen eerst de huid van gedode dieren Kleren maakt men van dierenhuiden. 

(Ketens) af. De huid wordt dan in stukken gesneden en dan Eerst moet men de huid looien. Dat doet men 

aan elkaar genaaid. Zo maken ze een hes of een jas. met stenen. Daarna wordt het aan elkaar 

gebonden en gespeld.

De huid van de dieren wordt schoon geschraapt. 

Daarna gaan ze hem looien en dan maken ze er 

kleren van.

Afgebeelde Ze worden van steen/bot/hout gemaakt.

informatie De punt van een pijl/speer was van steen.

Veren voor het uiteinde van een pijl.

Een boog maken van hout en touw.

De koker voor pijlen maken van boomschors.

Een boot maken van een uitgeholde boomstam.

Een mand maken van takken/riet.

Ze gebruikten geweien.

Ze maken zelf wapens en werktuigen.

Concepten Leer. Gebruik van natuurlijke materialen. Er waren kleermakerswerkplaatsen.

(Begrippen) Ze worden gemaakt van plantaardig of dierlijk 

materiaal. Primitieve kleren.

Principes Als de mensen dieren hadden gedood, dan hadden De mensen die veel geld hadden, konden 

ze huiden om kleding van te maken. kleren kopen. Als je arm was, dan had je dus 

geen kleren.

Als ze in een koud klimaat leefden, dan was goede

kleding erg belangrijk; in een warm klimaat heeft

kleding alleen een versierende functie.

Niet-afgebeelde Vuursteen werd in de grond gevonden. Gebruik van ijzer, koper of ander metaal.

informatie Potten of schalen worden van hout gemaakt. Om een punt te maken, slijpen ze de stenen.

Ze maken geweren. Ze maken een kar met 

wielen. Ze maken een boot van kleine 

boomstammetjes. 

Afgebeelde Kleding van huiden/vacht. Touw (om de kleding om Ze maken zelf kleren, bijvoorbeeld een 

informatie het lichaam te binden). bodywarmer.
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Evaluatiemodel bij de afbeelding ‘Prehistorische jagers en verzamelaars’ met voorbeelden van correcte en incorrecte

antwoorden (vevolg)

Titel / Aspect Voorbeelden van correcte informatie Voorbeelden van incorrecte informatie

Procedures Ze nemen een stuk steen en hakken daar met een

(Ketens) hard stuk steen een punt van. Dan binden ze het 

met riet of touw aan een stok.

Een boog maken ze zo: Ze zoeken een lange tak. 

Dan buigen ze hem krom en spannen er een touw 

tussen.

Principes Als ze vuursteen hadden gevonden, dan konden Om een pijl en boog te maken heb je ijzer 

ze daarmee zachter materiaal zoals hout en bot nodig. Dan moet je wel eerst ijzererts vinden,

bewerken. anders kun je hem niet maken.

Welke dieren voor deze mensen belangrijk zijn en waarom

Niet-afgebeelde Wild zwijn/varkens. De melk van koeien of schapen wordt gebruikt.

informatie Koeien/runderen/bizons/mammoeten. Gebruik van ossen om op het land te werken.

Slangen/honden/tijgers/panters. Ze maken korte broeken van de huid van een

Gebruik van hoorns. Gebruik van huiden om hert.

tenten/hutten van te maken. Dieren opeten.

Procedures Ze vangen een hert en dan maken ze van het

(Ketens) vel kleding. Het vlees kunnen ze opeten.

Ze vangen een vis, die roosteren ze boven het vuur

en dan eten ze hem op. 

Afgebeelde Speren/pijlen/bogen, vuistbijl, vuurplaats.

informatie Plaats waar vuurstenen punten/bijlen worden 

gemaakt.

Afgebeelde Vissen, herten, reeën, vogels, kleding, gewei. 

informatie

Concepten Dieren dienen als voedsel. Wapens, werktuigen, Gebruik van dieren voor het vervoer van 

(Begrippen) wild. spullen.

Principes Dieren als herten en reeën zijn belangrijk omdat ze Als ze een levende koe hebben, dan hebben ze 

de mensen vlees leveren. Als ze geen vlees hadden, iedere dag melk om te drinken.

dan konden ze niet overleven.

Dieren zijn belangrijk voor de mensen, want ze Als ze schapen houden, dan kunnen ze de wol 

hebben hun vlees, botten en huid nodig. eraf halen. Hiermee kunnen ze kleren maken.

Concepten Ze gebruiken materialen uit de natuur.

(Begrippen) Natuurlijke grondstoffen. Wilgenhout. Handwerk.

Hoe de geleerden van nu steeds meer te weten komen over deze mensen van vroeger
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De kwantitatieve analyse

Gemiddeld hebben de leerlingen een miniwerkstukje gemaakt van 164 woorden.
Niet alle leerlingen hebben echter ook alle fragmenten beschreven en ook de
lengte van de verschillende fragmenten varieert sterk.
Ongeveer 90% van de leerlingen heeft voor deze opdracht een titel bedacht.
We vermoeden dat door de lay-out van de opdrachten een aantal leerlingen
direct met het eerste fragment is begonnen en waarschijnlijk de titel over het
hoofd heeft gezien. Vrijwel alle leerlingen hebben bij de eerste vier paragrafen
iets geschreven. Bij de laatste drie paragrafen neemt het percentage leerlingen
dat geen beschrijving meer geeft geleidelijk iets toe. Echter, alleen bij de laatste
paragraaf heeft meer dan 10% van de leerlingen niets meer geschreven.
Het gemiddeld aantal woorden per fragment is alleen berekend over de leerlingen
die ook daadwerkelijk iets hebben opgeschreven. Uiteraard zijn de titels kort en is
de gemiddelde lengte daarvan 3.2 woorden. Het meest hebben de leerlingen
kunnen schrijven over het verzamelen en bereiden van voedsel. De gemiddelde
tekstlengte is hier meer dan 40 woorden. Bij de vier volgende titels handelend
over kleding, werktuigen en wapens, dieren en samenwerking neemt de
hoeveelheid tekst al aanmerkelijk af en bestaat de gemiddelde tekstlengte uit
20 tot 25 woorden. De laatste twee tekstfragmenten over kunst en geloof en over
historische bronnen zijn met gemiddeld 18 en 17 woorden het kleinst.

Evaluatiemodel bij de afbeelding ‘Prehistorische jagers en verzamelaars’ met voorbeelden van correcte en incorrecte

antwoorden (vervolg)

Titel / Aspect Voorbeelden van correcte informatie Voorbeelden van incorrecte informatie

Principes Als men prehistorische spullen in de grond vindt,

dan kan men daaruit afleiden hoe die mensen leefden.

Omdat de mensen toen nog niet schreven, moeten we 

alles afleiden uit spullen die gevonden worden.

Procedures Iemand ontdekt een grot en daar vindt hij een oude 

(Ketens) wandschildering. Dan komt er een archeoloog die 

het gaat onderzoeken.

Concepten Muur/wandschilderingen in grotten. Fossielen. Boomtekeningen.

(Begrippen) Opgravingen doen. Bekijken van literatuur.

Informatie verzamelen via internet.

Niet-afgebeelde Spullen opgraven. Kijken naar tekeningen die ze Geweren. Dingen die de mensen van toen 

informatie toen gemaakt hebben. Ze vinden een ketting. hebben opgeschreven.
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De inhoudelijke analyse

Opdracht: Welke titel past het beste bij deze tekening?

Een adequate titel bij deze plaat zou zijn: ‘Jagers en verzamelaars in de
prehistorie’.
Een groot deel van de leerlingen (± 90%) heeft voor deze opdracht een titel
bedacht. 57% van de leerlingen geeft in die titel een aanduiding van de tijd en
ruim 30% van de leerlingen geeft een specifieke aanduiding van het volk of de
leefwijze die op de plaat is afgebeeld. De combinatie van een juiste aanduiding
van volk en tijd komt maar bij 2,5% van de leerlingen voor met titels als 
‘In de prehistorie op jacht’, ‘Jagers in de prehistorie’, ‘De jagers voor Christus’,
‘De rendierjagers in de prehistorie‘.

In ruim 10% van de titels treffen we geen verwijzing naar tijd en blijft ook een
specificatie van het volk of de leefwijze uit. Voorbeelden van zulke titels zijn
‘Jezelf redden in het bos’, ‘Leven zonder luxe’, ‘Mens in het oerwoud’, ‘Het leven
in de wildernis’, ‘Vechten voor je rechten’ of ’De mensen die hard van het
werken zijn’.

De tijdsaanduiding ‘prehistorie’ komt bij 20% van de leerlingen voor, zoals
‘Het leven in de prehistorie’, ‘Een allerdaagse dag in de prehistorie’, ‘Een dagje
prehistorie’ en ‘Prehistorische helden’. Ook andere aanduidingen van tijd
komen we tegen. Zo gebruikt 3,5% van de leerlingen de eveneens adequate term
steentijd. De term ‘oertijd’ – synoniem voor prehistorie – wordt door 11,5 % van
de leerlingen genoemd in titels als ‘De oertijd’, ‘Het leven in de oertijd’ of
‘Oertijden met mensen’. Enkele leerlingen (± 5%) verwijzen met titels als
‘Romeinen’, ‘Germanen’ of ‘Middeleeuwen’ naar een verkeerde periode.

Gemiddeld aantal woorden van de geschreven fragmenten

Percentage niet-beschreven fragmenten

Jagers en verzamelaars
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Eén leerling gebruikt de term ‘vóór Christus’. Bij andere leerlingen is de tijds-
aanduiding niet nader gespecificeerd. Zo kiest 16% van de leerlingen de niet
specifieke term ‘vroeger’ met titels als ‘Vroeger’, ‘Hoe het vroeger was’,
‘De bosbewoners van vroeger’, ‘Hoe ze vroeger leefden’ en ‘Het vroegere leven
van de mens’.

Ongeveer 30% van de titels vertellen iets over het volk dat op de plaat te zien is.
Daarbij zien we meestal een verwijzing naar de leefwijze van de mensen.
Zo’n 20% van de leerlingen verwijst naar de jacht met titels als ‘Jagen in de
prehistorie’ en ‘Op jacht’. Enkele leerlingen benoemen de mensen op de plaat
als ‘Voedselverzamelaars’ en één leerling geeft de meer volledige titel ‘Jagers en
verzamelaars’.
Andere benamingen voor de mensen op de plaat zijn ‘oermensen’ (4,5%),
‘holbewoners’, ‘rendierjagers’, ‘eerste mensen’.

Het geheel overziend neemt ongeveer een derde deel van de leerlingen een
adequate tijdsaanduiding op in de titel en geeft een vijfde deel van de
leerlingen een adequate aanduiding van de bevolking op de plaat. Slechts 3%
van de leerlingen geeft in de titel een goede combinatie van tijd en volk.

Opdracht 1: Hoe deze mensen aan voedsel komen en hoe ze het bereiden

Zorg voor de voedselvoorziening in een samenleving van jagers en verzamelaars
kent een korte- en een langetermijncyclus. De kortetermijncyclus draait om de
dagelijkse voedselzorg in het gebied waar men verblijft. Iedere dag moeten
hiertoe noodzakelijke taken verricht worden. De langetermijncyclus gaat over
de zorg voor de continuïteit in de beschikbaarheid van voedsel over een of zelfs
meerdere jaren heen. Hierbij krijgt men mogelijk te maken met overbejaging en
uitputting van een voedselgebied. Of met de wisseling van seizoenen, waardoor
de voedselbeschikbaarheid in een gebied sterk kan wisselen. Deze problemen
zijn te bestrijden met een nomadische leefwijze, waarbij men telkens een
ongunstig voedselgebied verlaat om een gunstiger gebied te zoeken of met
voorraadvorming en voedselconservatie in tijden van overvloed. Beide cycli
vormen interessante aspecten van leerstof voor leerlingen.

Op de vraag hoe deze mensen aan hun voedsel komen en hoe ze het bereiden,
weten alle kinderen dat jagen en vissen daarbij belangrijke activiteiten zijn.
De wijze waarop men jaagt, doodt en slacht wordt vaak beeldend en indringend
beschreven.

‘Jagen in het bos, vissen en bessen uit de natuur. Als ze een prooi gevangen hebben

halen ze de vel eraf daarna de ingewanden en daarna hangen ze hem boven het vuur

(of ze de kop eraf snijden weet ik niet). Als ze vissen gevangen hebben snijden ze de kop

eraf en halen de schubben eraf en de ingewanden eruit. Bessen maken ze schoon en eten

ze op en de vissen hangen ze boven het vuur.’

‘Deze mensen maakten van stenen speren, beitels, bijlen enz. Dan gaan ze op jacht.

Ze sluipen door de bossen. Als ze iets zien gooien ze of steken dat dier dood.’

‘Kom, zei Jan de baas van het gebied, we gaan jagen, neem je pijl en boog mee. Iedereen

pakte hun jaagspullen en gingen op pad. Hé, kijk eens allemaal, zei Leonardus, een kei
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van een hert, die ga ik vangen. Hij pakt zijn pijl en boog en – pang – daar gaat de pijl.

En het is – raak. Iedereen juicht en sterke Henkie gaat het beest halen en ze lopen naar

hun hutten. Leonardus maakt het vuur alvast aan en sterke Henkie hakt het hert in

stukjes even boven het vuur en smullen maar.’

Iets minder dan de helft van de kinderen (46%) noemt het plukken van vruchten
of het verzamelen van planten als belangrijke activiteit. 2% van de kinderen
noemt landbouw of akkerbouw als activiteit.
Vooruitlopend op opdracht 4 over de dieren die belangrijk zijn, worden ook hier
dieren genoemd die voor de voedselbereiding van belang zijn. De dieren die op
de plaat te zien zijn zoals herten (28%) en vissen (35%) worden het vaakst
genoemd. Andere namen van dieren komen incidenteel voor: vogels (4%),
konijn, ree, rund en zwijn (2%), beer, bizon, haas, schaap en vos (1%) en kalkoen,
mammoet en wolharige neushoorn werden door één leerling genoemd.

‘Deze mensen uit de oertijd jagen op de dieren in hun bos. Met hun speren en bogen

schieten zij op de dieren. Zoals: herten, vossen, vissen, kalkoenen en nog veel meer.

Als zij een dier gevangen hebben, halen zij de pels eraf en maken een vuur en leggen

stukken vlees van het dier erop en als het klaar is eten zij het op.’

Minder dan dierlijk voedsel wordt plantaardig voedsel gespecificeerd. Bessen
worden – waarschijnlijk vanwege de bessenplukkers op de plaat – het meest
genoemd (25%). Verder worden de aanduidingen vruchten (12%) en bramen (4%)
gebruikt. Incidenteel komen we producten als noten, meel, kersen, kokosnoot,
wortels, druiven, fruit, groente en frambozen, kruiden en paddestoelen tegen.

Voordat een dier gegeten kan worden moet het worden geslacht, vertelt 63% van
de leerlingen. Vervolgens weet 78% van de leerlingen dat men het vlees en
ander voedsel bereidde (bakte, kookte, roosterde) op een vuur.

‘Ze schieten het dier dood en dan gaan ze het slachten.’

‘Met pijl en boog richten ze op het dier zoals herten. Als ze dat gedaan hebben dan

schieten ze op het dier dan gaan ze het dier over hun nek heen gooien. En dan gaan ze

naar het kamp en dan slachten ze het. En dan maken ze met een mes er reepjes van,

dan gaan ze het bakken met een vuurtje en eten ze het op.’

Een enkele keer neemt de beschrijving bijna de uitgebreidheid van een recept
aan.

‘Jagen op dieren, plukken bessen en planten, ze vangen vissen. Ze maken eerst vuur

ergens op een plaats. Haal een pan die van klei is gemaakt. Snijden het vlees en de

planten. Daarna wassen ze het. Maken de pannen warm. Zetten het vlees en de planten

er in tot het gekookt is doen wat kruiden erin. Wachten na een uurtje. Klaar eet

smakelijk.’

Enkele leerlingen (3,5%) verkondigen daarentegen dat men alle voedsel rauw at.

‘De mensen jaagden op dieren en plukten vruchten. Bij de dieren haalden ze de huid

eraf. Van die huid maakten ze kleren en het vlees aten ze rauw op. De vruchten aten ze

gewoon op hoe ze op het moment dat ze geplukt zijn eruit zagen.’
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‘De mensen hebben allemaal een pijl en boog en vangen herten hazen enz. Ze eten ook

vruchten. Ze eten het vlees rauw of ze maken met stenen vuur en braden het. Soms eten

ze ook vis.’

Opvallend is dat de kinderen een redelijk beeld blijken te hebben van het
kortetermijnprobleem, maar dat de problemen van de voedselvoorziening over
de langere termijn onbesproken blijven. Slechts één leerling meldt iets over een
trekkend bestaan, hoewel ook deze leerling niet het verband legt tussen het
trekken en de voedselvoorziening.

‘De mensen uit de prehistorie jaagden en schoten wild. Om dat wild te schieten trokken

ze door het land. Ze zochten ook overal vuursteen. Daarmee konden ze door tegen

elkaar aan ketsen en er een strootje bij te houden vuur maken waarop ze dan aan een

spit het vlees braadden.’

Opdracht 2: Hoe deze mensen aan kleren komen

Kinderen leren dat jagers/verzamelaars afhankelijk zijn van wat de natuurlijke
omgeving hen biedt. Als grondstoffen voor kleding zoeken ze dus daarvoor
geschikte materialen in de natuur. Hun technische middelen om deze
materialen te bewerken zijn eenvoudig. Huiden van dieren zijn belangrijk als
grondstof voor het vervaardigen van kleding. Ze worden gelooid en tot kleding
bewerkt. Gereedschappen om huiden te bewerken tot kleding zijn schrapers en
naalden van bot. Er is van kleding van jagers/verzamelaars maar heel weinig
teruggevonden. De aard van het materiaal doorstaat doorgaans de tand des tijds
niet.

Bijna alle kinderen (99%) hebben bij deze paragraaf iets geschreven. Ze geven
allemaal aan dat de kleding van jagers/verzamelaars gemaakt werd van de
huiden van dieren. 75% noemt het begrip ‘huid’ ook expliciet, 12% gebruikt het
begrip ‘vacht’, 9% spreekt van ‘vel’ en twee leerlingen spreken van ‘pels’.

‘Ze slachten de dieren en hun huiden gebruiken ze als kleding.’

‘Ze maken dieren met een mooie vacht dood. Die dieren villen ze. De vacht wordt

gebruikt als kleding.’

‘Als deze mensen zijn wezen jagen halen ze de vellen van het dier af, dan maken ze

daar kleren van.’

‘Ze gebruiken de pels van dieren die ze gevangen hebben.’

15% van de leerlingen noemt één of meer specifieke diersoorten waaraan ze
denken. Daarbij gaat het in 10% van de gevallen om herten, de diersoort die op
de plaat als jachtbuit wordt gepresenteerd. Beren en koeien noemt 3% van de
leerlingen. Andere dieren zoals bizon, geit, os, schaap, stier, tijger, vos of wolf
worden één of twee keer genoemd.
Andere materialen om kleding van te maken worden zelden genoemd.
Touw wordt nog door 7% van de leerlingen genoemd als materiaal dat gebruikt
wordt als verbindingsmateriaal om kleding te naaien of bij elkaar te houden.
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‘Deze mensen komen aan kleren door ze zelf te maken. Als ze dieren gevangen hebben

eten ze ze op. Maar van de huid van het dier maken ze dan kleding. Deze lappen maken

ze met touw vast zodat het een beetje op een kledingstuk lijkt.’

Een enkeling gaat daarbij in op de herkomst van dit touw of noemt andere
verbindingsmaterialen voor de kleding.

‘Van het vlees dat de rendierjagers gegeten hadden was het vel nog over (dat hadden ze

er afgestroopt). Daarvan maakten ze lappen die ze om hun lijf wikkelden en vast

bonden met een soort touw van, denk ik, boomschors of riet.’

‘De kleren zijn gemaakt van de huid van het wild. Ze maken de kleren vast met de

darmen van het wild. Want er wordt eigenlijk niks weggegooid.’

‘Als het vlees uit het dier was gehaald of al het andere, was alleen de huid nog over.

Deze gebruikte men als kleding. Van wol van een schaap sponnen ze wol om mee te

weven en om te naaien gebruikte men reepjes leer.’

2% van de leerlingen denkt dat jagers/verzamelaars schapen schoren en van
wol kleren weefden. Andere namen van materialen zoals stro, bladeren, riet,
katoen, planten of hooi noemt minder dan 1% van de leerlingen.
Over de bewerking van de huiden weet 6% van de leerlingen dat de huid eerst
moet worden schoongemaakt. De helft van deze leerlingen noemt expliciet het
woord schrapen en weet dat dit met een scherpe steen gebeurt. Het woord
‘schraper’ wordt hierbij echter niet gebruikt. Enkele leerlingen (2%) vermelden
expliciet dat de kleding genaaid wordt, enkele andere dat dit juist niet het geval
was.

‘Ze maken kleren van de huiden van de dieren. De vrouwen naaien met als naald een

stuk bot dat als een naald gemaakt is en touw van nieren en andere dingen.’

‘Na de jacht en het eten hebben ze nog de vacht. Daar maken ze kledingstukken van die

gemakkelijk gemaakt worden. Want ze hadden vroeger geen naald en draad om aan

elkaar te naaien. Dus worden ze met touwen vast gebonden.’

Andere termen die in verband met het vervaardigen van kleding nog
incidenteel voorkomen zijn: gladstrijken, opspannen, op maat maken, wassen,
drogen, scheuren, looien, spinnen, weven. Ook vertellen kinderen soms over
welke kleding er gedragen werd. Sommige kinderen beschrijven dan meestal de
kleding die ze op de plaat zien. Daarbij gebruiken ze dan vaak hedendaagse
woorden, zoals bodywarmer en T-shirt.

‘Ze maken van de huid van verschillende dieren een bontjas of een soort onderbroek.

En van die dieren kun je ook sieraden maken, een ketting bijvoorbeeld.’

‘De kleren van deze mensen bestaan voornamelijk uit dierenhuiden van de gestroopte

dieren daar maken de mensen zelf kleren van bijv. een bodywarmer.’

‘Er werden dieren gevangen waarvan de huid diende als een rok, jurk. Mannen dit

droegen de vrouwen ook. Ook hadden sommige mannen een T-shirt met een soort cape

die met een touw vastzit.’
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Ten slotte werden ook nog enkele opmerkingen gemaakt over de sociale
aspecten rondom kleding. Daarbij valt op dat het vervaardigen van kleding in de
ogen van de kinderen vrouwenwerk is.

‘De pels van een dier is warm en zacht. De vrouwen uit de groep maken er kleding van.’

‘De huid van het dier dat ze opgegeten hebben. Huid moet goed schoon zijn. En dan

kunnen de vrouwen het aan elkaar naaien.’

‘De volgende dag gaan ze weer jagen. Nu hebben ze een kudde schapen en koeien gezien

en gaan erop af. Ze weten drie schapen en twee koeien te vangen. Als ze thuis komen

zijn de vrouwen dolblij, want nu kunnen ze eindelijk nieuwe ‘kleren’ maken. Ze halen

de vachten van de dieren eraf en het vlees eten ze op.’

‘In het vorige stukje las je dat ze het dier vangen en het vel apart leggen. En dan na het

eten pakken de vrouwen het vel en maken daar kleren van en als ze meer kleren nodig

hebben dan gaan de mannen weer op jacht vangen weer een hert of zwijn en de

vrouwen kunnen weer kleren maken en zo gaat dat maar door en door.’

‘Er werden dieren gevangen waarvan de huid diende als een rok, jurk. Mannen dit

droegen de vrouwen ook. Ook hadden sommige mannen een T-shirt met een soort cape

die met een touw vastzit.’

Resumerend:

De kinderen weten in het algemeen dat kleding gemaakt werd van huiden van
dieren. Ze vermelden daar vaak bij dat het dier dan eerst gevangen en gedood
moet worden. Over diersoorten, bewerking van grondstoffen, gereedschappen,
vervaardiging van kleding of het dragen van kledingstukken laat per onderwerp
nooit meer dan 15% van de leerlingen zich uit. Slechts 2% noemt naald en draad
en 3% noemt het schrapen van de huid met een schraper, een scherpe platte
steen. Wat het sociale aspect betreft valt op dat het vervaardigen van kleding in
de ogen van alle kinderen die hierover schrijven vrouwenwerk is.

Opdracht 3: Hoe deze mensen aan werktuigen en wapens komen en waarvan die

gemaakt worden

Alle materialen die voor de vervaardiging van wapens en werktuigen gebruikt
worden vinden jagers/verzamelaars in de natuur. Afhankelijk van hun
technische vaardigheden worden deze materialen bewerkt. De bewerking van
vuursteen naast bot en hout, leidt tot de ontwikkeling van werktuigen zoals
bijlen, schrapers, messen, naalden en boren. Voor de jacht ontwikkelt men
speren, pijl en boog en pijlpunten met weerhaken.

98% van de leerlingen schrijft iets over dit onderwerp. 23% van de leerlingen
benadrukt expliciet dat de mensen op de plaat al hun wapens en werktuigen
zelf maakten.

‘Die wapens en werktuigen hebben ze zelf gemaakt van stenen en stokken. Aan stenen

maken ze een scherpe punt. Die binden ze dan vast op een speer of pijl. Een boot maken

ze van een uitgeholde boomstam.’
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Anderen lijken daar impliciet vanuit te gaan, doordat ze steeds refereren aan
materialen die direct in de natuur te vinden zijn. 97% weet één of meer van
deze materialen te noemen. In verband met wapens noemt 80% van de
leerlingen hout en 66% steen. Als het gaat over werktuigen noemt 45% hout en
30% steen als grondstof. Materialen die voorts veel genoemd worden zijn touw
en bot (beide door 17% van de leerlingen). Vuursteen en gewei (ook een soort
bot) noemen respectievelijk 14% en 6% van de leerlingen. Al deze materialen
zijn duidelijk op de plaat te zien.

‘De wapens worden van hout gemaakt bijvoorbeeld. De speer, pijl en de boog. Het touw

van de boog is meestal een darm. Een bijl heeft een houten steel en een stenen punt.’

‘De wapens werden meestal van vuursteen en hout gemaakt en werktuigen maakten ze

meestal met hout.’

‘Stokken en scherpe stenen en soorten touw.’

‘De wapens komen uit de boom dus hout en de touw uit de lichaam van een dier en de

stukjes leer wat ze nog over hebben.’

‘Of ze gebruiken botten van dode dieren of ze pakken een steen en maken van een

andere steen scherp soort mes.’

‘Ze gebruikten de botten van dieren voor om te jagen ze maakten bijv. bijl van bot,

zwaard van bot, pijlpunt van bot.’

‘De wapens werden meestal van vuursteen en hout gemaakt en werktuigen maakten ze

meestal met hout.’

‘Het hert wordt gevangen en van het gewei wordt iets gemaakt of van een boomschors.’

Andere materialen worden maar af en toe genoemd: riet (4%), darm (3,5%),
horens (3%) en pees (2%). Bamboe, elastiek, haar, hooi, huid, leer, schors, tanden
van dieren en vogelveren worden door minder dan 2% van de leerlingen
genoemd.

‘De bogen maken ze samen met de pijlen van hout en de punten van steen. De draden

van darmen. De manden van schors, de ploeg van hout en de huisjes van bladeren.’

‘De mensen maken de wapens zelf van pees van een dier, steen en van hout.’

‘Wat ze nog meer met zo’n dier deden is dat de slagtand enz. eraf werden gehaald en zo

maakten ze er wapens van. Wat ze nog meer gebruikten was hout.’

Ook worden af en toe materialen genoemd die toegeschreven moeten worden
aan prehistorische landbouwers: ijzer of metaal (4,5%), klei (2,5%), wol en koper
(0,5%).

‘Ze maken het van touw, hout, dierengewei, steen en ijzer, die vinden ze in; hout:

bomen. Touw: gevlochten riet. Gewei: gedode dieren. IJzer: uit de grond. Steen: van de

natuurstenen.’
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‘Ze maken wapens van hout en scherpe dingen en een mes maken ze het van metaal en

speren gebruiken ze alleen het puntje van metaal.’

‘Van hout maken ze een boog en van wol van schapen spinnen ze draad en die spannen

ze in de boog. De pijlen worden gemaakt van: de stok is van hout en de pijl is van steen

die ze in vorm slaan en het uiteinde is meestal een veer. Een speer maken ze de steel

van hout en de punt van steen en pannen en potten maken ze van klei die in de grond

zit en daar maken ze potten en pannen van en dan gaan ze de potten en pannen boven

een vuurtje bakken.’

Hoewel er niet expliciet naar gevraagd werd, noemt 50% van de leerlingen één
of meer wapens en werktuigen die volgens hen door de prehistorische mensen
op de plaat gebruikt werden. Van de wapens die duidelijk op de plaat te zien
zijn, noemt 31% de pijl en boog en 26% de speer.
Wapens die niet op de plaat staan worden aanzienlijk minder genoemd; mes
(6%) en bijl (4,5%) zijn hiervan het meest frequent. Verder worden in een enkel
geval ook nog dolk, zwaard, geweer, stok en harpoen genoemd.

‘Van stukjes steen en van wat takken maken zij speren en bogen, messen en andere

wapens.’

‘Ze gebruikten de botten van dieren voor om te jagen ze maakten bijv. bijl van bot,

zwaard van bot, pijlpunt van bot.’

‘De mensen maakten toen geweren van koper en werktuigen maakten ze ook toen.’

Van de werktuigen wordt de boot het meest genoemd (10,5%). Ook bijl (3%) en
mand (2,5%) komen voor. Deze voorwerpen zijn op de plaat te zien. Incidenteel
worden ook nog vermeld: mes, pot, houweel, beitel, boor, pan, krabber, kan en
speerkoker.

‘Boten maken ze van een boom die ze uitgehold hadden. De punt van een pijl of speer

maakten ze van steen. Manden maakten ze van riet.’

‘De werktuigen maakten ze zelf van steen bijv een krabber daarmee krabben ze het vel

bijv schoon.’

Ook nu wordt af en toe een werktuig genoemd dat aan prehistorische
landbouwers moet worden toegeschreven, zoals ploeg (2%), rijtuig en kar.
Eén leerling noemt ‘truweel’ (= troffel), gereedschap dat pas in de Oudheid
actueel wordt.

‘De bogen maken ze samen met de pijlen van hout en de punten van steen. De draden

van darmen. De manden van schors, de ploeg van hout en de huisjes van bladeren.’

‘Ze komen aan wapens en werktuigen door bomen te kappen om pijlen mee te maken.

Ze maken bijlen van steen die maken ze met een andere steen mooi glad, of ze maken er

speerpunten van voor op pijlen. En ze hebben hout nodig voor karren.’

‘De werktuigen komen uit de natuur, Zo zijn houwelen en truwelen gemaakt door deze

mensen. En ook de grondstof voor wapens komt uit de natuur, zo zijn bijv. harpoenen en
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pijl en bogen gemaakt van hout, later werd de harpoen van ijzer gemaakt.’

Op de vraag hoe deze wapens en werktuigen gemaakt worden, gaat 32% van de
leerlingen in. De meeste antwoorden blijven daarbij nogal vaag. Een aantal
leerlingen (4%) benadrukt dat alles met de hand gebeurde. De anderen lijken
daar impliciet echter ook vanuit te gaan.

‘Die mensen verzamelen grote stenen en verzamelen ook hout en daar gaan ze mee

knutselen en dan is de werktuig af. De werktuigen zijn van steen en hout gemaakt.’

‘Vaak van steen. Ze slaan er een punt aan. Doen er een steel aan. Slijpen hem. En klaar

is kees.’

‘De pijl en boog. De boog wordt van hout en touw gemaakt. De pijl van steen en hout.

De punt van steen. Een speer. De punt van steen en de stok van hout. De punten van

deze wapens worden door een bepaald iemand gevormd.’

‘De mensen maken dat met hun handen. Voorbeeld een boot van hout hol van binnen

speren met een tak en een vuursteen.’

‘Men maakte zelf hun wapens en werktuigen. Deze werden gemaakt van hout en steen.

Er werd van alles zelf gemaakt. Bijlen, speren, pijl en boog, zelfs messen. Alles werd

met de hand gemaakt.’

Materiaalbewerkingen waarover leerlingen komen te spreken zijn: kappen van
hout (99%), bikken van steen (7,5%), slijpen of schuren van steen, bot of hout
(6%), uithollen (van de boot) (5%), vastbinden van pijlpunten aan een stok (3%)
en snijden of kerven van takken (2%). Incidenteel worden ook nog vlechten,
spinnen, bakken en verhitten genoemd.

‘Stenen die de oermens vond werden op andere stenen geslagen en zo kon je een punt

aan maken die punt kon je aan een stok binden om de vissen mee te doden maar ook

voor de vijand. Met die scherpe steen kon je stokken scherp maken.’

‘Deze mensen komen aan werktuigen en wapens door hout een beetje te bewerken en

daarbovenop een scherp geslepen steen dan heb je al een speer.’

‘Boten maken ze van een boom die ze uitgehold hadden. De punt van een pijl of speer

maakten ze van steen. Manden maakten ze van riet.’

‘Die wapens en werktuigen hebben ze zelf gemaakt van stenen en stokken. Aan stenen

maken ze een scherpe punt. Die binden ze dan vast op een speer of pijl. Een boot maken

ze van een uitgeholde boomstam.’

‘Hier maken de mensen hun eigen wapens. Ze hakken bomen om en snijden daar speren

en pijl en boog van. En het puntje is van steen.’

Resumerend:

In het algemeen weten kinderen dat werktuigen van hout en steen gemaakt
worden. Touw en bot zijn ook enigszins bekend. Andere materialen worden maar
sporadisch genoemd. Van de werktuigen zijn pijl en boog en speer het meest
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bekend. Deze staan ook afgebeeld op de plaat. Andere werktuigen en wapens
worden incidenteel genoemd. Wel is bekend dat alles met de hand gemaakt werd.

Opdracht 4: Welke dieren voor deze mensen belangrijk zijn en waarom

Alle dieren met een zekere voedingswaarde, variërend van grote zoogdieren tot
weekdieren en insecten, kunnen voor jagers/verzamelaars belangrijk zijn.
Ook grote roofdieren, waaraan zij zelf ten prooi kunnen vallen en die ook als
jachtconcurrenten kunnen worden gezien, zijn voor hen van belang. Ten slotte
vindt in de tijd van de jagers/verzamelaars de eerste domesticatie plaats: uit
wolfsjongen die men temt, ontstaat de hond.

97% van de leerlingen beantwoordt de vraag. Grofweg gezegd pakken de
leerlingen de opdracht op twee verschillende manieren aan. Verreweg de
meeste leerlingen (87%) beginnen met het noemen van één of meer concrete
diersoorten of dieren en geven dan aan waarom die dieren belangrijk zijn.

‘De vissen, beren, herten, vogels en zwijnen. Die zijn voornamelijk belangrijk omdat ze

vlees leveren. De beren, herten en zwijnen zijn ook belangrijk voor hun vacht. Vogels

voor de veren die de speren stabiel maakt.’

‘Elanden, bizons, mammoeten. Ze zijn belangrijk omdat je ze kunt eten en je kunt er

kleding van maken.’

Een aantal kinderen (10%) geeft eerst een algemener uitgangspunt, een
algemene regel en illustreert de regel dan al dan niet met voorbeelden.

‘Er zijn veel diersoorten belangrijk waar veel huid om heen zit en het dier moet dik zijn.’

‘Belangrijke dieren zijn dieren die een warme vacht en goed vlees leveren. Een paar

dieren zijn herten, vissen, reeën en de mammoet. Ze zijn belangrijk omdat ze de mensen

vlees moeten leveren om ze te laten overleven.’

‘Grote dieren zoals beren waren het handigst. Omdat je daar het meest kan uit halen

zoals: vlees om te eten. Botten voor speren.’

80% van de leerlingen geeft expliciet aan dat dieren belangrijk zijn voor de
voedselvoorziening. De meeste kinderen gebruiken daarbij de termen ‘eten’,
‘vlees’ of ‘voedsel’. Een enkeling gebruikt ook meer formele biologische termen.

‘Herten, vissen en vogels zijn belangrijk voor hun. Want dat is hun voedsel. Ook andere

dieren eten ze nog. Want als die dieren er niet waren dan konden ze niet eten.’

‘Een hert of varken omdat er vacht omheen zit en vlees erin.’

‘Dat zijn grootwild en vissen want die vormden een grootte voedselbron.’

‘De runderen zijn vaak belangrijk want hiervan kunnen ze de huid voor kleren

gebruiken, de botten voor gereedschap en het vlees om op te eten. Ook vis is erg

belangrijk want hier zitten veel voedingsstoffen in.’
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‘Runderen en herten zijn dieren die geliefd zijn bij de stammen, ze zijn groot, leveren

huid op, handelsmiddelen en kleren en natuurlijk vlees. Maar de vis is ook belangrijk

voor hen. Maar alleen vis is niet goed, want daar zitten niet te veel vitaminen in. Vogels

worden weinig gevangen, kortom. Runderen, herten en vis is belangrijk, voor eten en

handelsmiddel.’

‘Vissen zijn erg belangrijk voor deze mensen, er zitten voedingsstoffen, eistoffen.

Herten zijn dat ook daar kunnen zij kleding van maken en zij vinden het vlees ook erg

smakelijk.’

17% van de leerlingen noemt het belang van dieren voor de voeding niet.
73% van de leerlingen wijst op het belang van dieren voor de kleding.
45% noemt dit expliciet door woorden als kleding of kleren te gebruiken.

‘De meeste dieren die ze nodig hadden waren herten en reeën en beren want van hun

botten en horens konden ze allerlei dingen van maken.’

‘Herten omdat ze die kunnen eten, tijgers omdat ze er kleren van kunnen maken vissen

omdat ze die kunnen eten vogels omdat ze die ook kunnen eten rund omdat ze het

kunnen eten en ze kunnen er ook kleren van maken.’

‘Hert, bizon en vis. Hert: ze gebruiken van het vlees eten en het vacht als kleren. Bizon: ze

gebruiken het vlees als eten en die vacht van een bizon als kleding. Vis: ze eten het op.’

Een enkeling herkent al kant-en-klare kledingstukken in het nog vrij
rondwandelende wild.

‘Een hert is heel belangrijk want daar maken ze korte broeken van en andere

kledingstoffen van het hele geraamte gebruiken ze ook. Beer want die zorgt voor een

trui en daar doen ze nog meerdere dingen mee.’

28% verwijst hier indirect naar kleding door te vermelden dat mensen huid,
vacht, vel of pels gebruikten. 20% van de leerlingen schrijft dat men ook het bot
van de dieren gebruikte, waarbij zo’n 5% vermeldt dat daar dan werktuigen,
wapens of sieraden van gemaakt worden.

‘De herten waren belangrijk voor de oermens omdat ze veel vlees gaven en een grote

vacht hadden ook de hoeven konden worden gebruikt om ook stenen scherp mee te

maken , want als je dier vangt heb je gelijk veel dingen.Vlees vacht en hoeven dat was

erg handig. Een konijn i.t.t. de hert gaf het weinig vlees en had maar een klein vachtje.’

‘De herten en reeën om te eten en vis om te eten en bessen. Beren voor hun pels, koeien

voor melk.’

Slechts een klein deel van de leerlingen (6%) denkt dat men dieren in deze tijd
ook gebruikt als trekdier, als leverancier van melk en wol of voor de handel.
12% van de leerlingen specificeert in de tekst geen diersoorten die belangrijk
zijn, meestal omdat ze inzien dat alle dieren van belang kunnen zijn.

‘Ja eigenlijk zo een beetje alle dieren want ik denk dat ze allemaal wel ergens voor

nodig zijn. Maar de hert lijkt me wel belangrijk om kleren te maken en misschien



Pagina 45

hebben ze het gewei nodig voor een wapen. En een vis is ook wel belangrijk want dat

eten ze het meest. En een beer is ook wel belangrijk voor kleren te maken want ze

hebben een warme en zachte vacht.’

‘Alle dieren want overal hebben ze wel wat aan.’

‘Het vee en het wild voor jassen, eten en ook om touw te maken en allemaal andere

dingen.’

Leerlingen die wel specifieke diersoorten noemen, noemen vooral herten (73%)
en vissen (47%); begrijpelijk omdat deze dieren geheel of gedeeltelijk als
jachtbuit op de plaat te zien zijn. Verder noemen de leerlingen in volgorde van
frequentie: zwijn of everzwijn (13%), beer (11%), koe, vogel en ree (8– 9%), konijn,
rendier, mammoet (7%), rund, bizon, schaap, os (4– 5%), buffel, haas, eland, vee,
eend, hond, paard, leeuw, panter, slang, antiloop, tijger, buideldier (0– 1%).
Echter, geen van de leerlingen schrijft over het gevaar van roofdieren voor de
mens; een gevaar dat voor jagers/verzamelaars zeker reëel was. Slechts één
leerling denkt aan het belang van het eerste huisdier van de mens: de hond.

‘Buideldieren zijn belangrijker want die hebben meer vacht en vlees.’

‘Vis, herten enz. worden gebruikt als voedsel en ze gebruiken ook dieren zoals de hond

om mee op jacht te gaan.’

Resumerend:

87% van de leerlingen noemt dadelijk een aantal diersoorten die van belang
zijn. Herten (73%) en vissen (47%) zijn categorieën die op de plaat te zien zijn en
worden het meest genoemd, op afstand gevolgd door zwijnen (13%) en beren
(11%). 12% van de kinderen geeft eerst criteria waaraan dieren moeten voldoen
om belangrijk te zijn.
In het algemeen weten kinderen dat het vlees gegeten wordt en dat de huid
dient voor kleding. In mindere noemt men ook het gebruik van bot. Opvallend is
dat aan het gevaar van roofdieren en het nut van de hond als eerste
gedomesticeerd dier door vrijwel geen enkele leerling gedacht wordt.

Opdracht 5: Hoe deze mensen samenwerken en taken verdelen

Over samenlevingen van jagers/verzamelaars is weinig gedetailleerde
informatie bekend. Vanuit archeologische vondsten kan niet erg veel met
zekerheid geconcludeerd worden. Cultureel-antropologische kennis toont een
grote verscheidenheid aan primitieve samenlevingsvormen. Algemeen is dat
jagers en verzamelaars doorgaans een weinig hiërarchische samenleving
hebben. Ze leggen geen eigendomclaims op grond en dieren. Door hun mobiele
leefwijze zijn ook hun persoonlijke bezittingen doorgaans gering. Er ontstaat
daardoor geen bezittende klasse.
Door de voortdurende noodzaak om het voedsel te delen zijn de groepen
doorgaans niet groter dan 25 tot 50 personen. Af en toe komen groepen in
stamverband bij elkaar. Men kan dan onderling ervaringen uitwisselen en
groepsleden kunnen wisselen van groep.
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13% van de leerlingen heeft bij de paragraaf niets geschreven of heeft een niet
scoorbare mededeling geproduceerd, bijvoorbeeld omdat niet wordt ingegaan
op de aard van de samenwerking en de taakverdeling.

‘Ze doen allemaal waar ze goed in zijn.’

‘De een kan dat beter dan de ander.’

‘Ik denk met tekeningen.’

Samenwerking wordt door 27% van de leerlingen expliciet genoemd als een
belangrijk aspect van de samenleving.

‘Nou ik heb best lang nagedacht. Maar ik denk dat het een grote familie is en dat ze

gewoon alles samen doen.’

‘Mensen werken veel samen om dieren te vangen of bomen te kappen. Er waren veel

taken. Sommige mensen moesten jagen, kleding maken, bomen kappen of vissen vangen.’

Sommige leerlingen drukten zich nog beeldender uit:

“Kom allemaal eens hier”, zei Jan. “Leonardus jij gaat met pijl en boog en samen met

sterke Henkie, Rick en Mert dieren vangen. Goed samenwerken is het halve werk. Ik en

de rest gaan met de speer op pad. Leonardus en Rick zien een koe. Kom eens hier

allemaal. Als we met z’n allen in een hoek gaan zitten kunnen we hem makkelijk

vangen. En ja hoor het is gelukt.”

Enkele leerlingen (2%) stellen daarentegen dat er van samenwerking nauwelijks
of niet sprake was.

‘Ze doen wat ze zelf willen want volgens mij doen ze helemaal geen taken verdelen.’

‘Deze mensen werken bijna niet samen. De mannen jagen. De vrouwen zoeken vruchten

en knollen en halen hout. De mannen maken hete eten klaar. Ze eten wel samen.’

De overige leerlingen laten het in het midden, maar lijken impliciet wel uit te
gaan van samenwerking in de vorm van overleg over taakverdeling. Enkele
leerlingen verbinden samenwerking uitdrukkelijk met taakverdeling.

‘De mensen werken samen door de taken te verdelen, de een gaat jagen en de andere

doet weer iets anders.’

‘De mensen hadden de taken verdeeld dat een paar mensen bij de hut bleven een paar

gingen jagen en een paar zochten bessen enz. Samenwerken ging zo: als iemand een

dier geschoten had ging een ander het wegbrengen. Als de mand vol bessen was ging

iemand anders het naar de hut brengen waar de vrouwen het klaarmaakten.’

73% van de leerlingen noemt taakverdeling als een belangrijk aspect van de
samenleving. 37% van de leerlingen brengt deze taakverdeling in verband met
de verschillende rollen van mannen en vrouwen in de samenleving. Daarbij is
de opvatting van de leerlingen zonder uitzondering traditioneel. De vrouwen
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verrichten huishoudelijk werk, plukken en verzamelen en de mannen gaan op
jacht.

‘De mannen gingen op jacht, bouwden huizen en de vrouwen moesten koken en het

huishouden doen. Ook maakten vrouwen de kleding.’

‘De vrouwen plukten bessen en zorgden voor de kinderen. De mannen gingen op jacht

en maakten het gereedschap.’

‘De vrouwen zitten thuis te wachten tot hun mannen thuis komen met het eten. Zodat

de vrouwen het eten kunnen schoonmaken en koken.’

Een leerling heeft gezien de toevoeging tussen haakjes een zekere schroom bij
zo’n traditioneel beeld, een andere is heel duidelijk in zijn of haar mening.

‘De vrouwen moeten voor het huis zorgen en voor de kinderen. Ze plukken ook wel

bessen. De mannen gaan op jacht en daar voor moet je snel zijn en sterk (niet dat

vrouwen dat niet zijn).’

‘Mannen moeten jagen. Vrouwen de rotklusjes.’

Niet alleen de sekse speelt een rol bij de taakverdeling. Ook andere criteria
worden genoemd, zoals verschillen in kracht, belangstelling, kwaliteit of zelfs
wijsheid.

‘De zwakke bleven thuis om kleren te maken. Of om bessen te plukken. En de sterke

gingen vissen. En de super sterken gingen op beren jagen.’

‘De sterkste doet het zware werk en de minder goede doen minder zwaar werk.’

‘Als zij de taken doen verdelen. Dan halen zij alles bijeen en kiezen dan voor ieder een

taak en meestal vond iemand dit niet leuk en de ander dat niet leuk. Dus kunnen ze

ruilen.’

‘Elk mens is wel ergens goed in. Dus een kan beter boog schieten en de ander weer beter

bouwen zo verdelen ze de taken. Zo gaan de mannen meer op jacht en de vrouwen

maken het eten.’

‘De een is daar goed in en de ander daar goed in degenen die goed kunnen richten en

schieten gaat op jacht om dieren te schieten anderen gaan vis vangen en nog anderen

gaan bessen plukken.’

‘De oudste was meestal de wijste en de jongen sterke mannen gingen jagen de vrouwen

kookten meestal en de kinderen gingen fruit plukken.’

10% van de leerlingen betrekt ook kinderen bij de samenwerking en de
taakverdeling. Bij 8% van de leerlingen hebben ook de kinderen nuttige taken,
meestal in de functie van hulpje. Ook hier speelt de rolverdeling tussen man en
vrouw vaak al een prominente rol.
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‘De vrouw maakt het eten. De dochter helpt (als je die hebt). De zoon gaat vissen (als je

die hebt). De man jaagt.’

‘Deze mensen werken samen (en dat doen ze) de taken worden verdeeld de mannen

gaan op jacht en zorgen voor wapens de vrouwen koken bouwen hutten en zorgen voor

kleding en de kinderen. Jongens mogen als ze oud genoeg zijn de mannen helpen en

meisjes helpen de vrouwen met het huishouden.’

In ruim 2% van de gevallen zijn kinderen alleen onderwerp van zorgtaken van
de moeder. Bij twee leerlingen krijgen kinderen ook een lerende of spelende rol
toebedeeld.

‘Deze mensen verdeelden de taken op deze manier. Dames maakten het eten klaar

pasten op de kinderen en maakten kleding. De mannen zorgden voor vlees wapens

maken en hout hakken.’

‘De mannen gaan op jacht en bouwen hutten en plukken bessen en maken ook nog eens

de wapens. De vrouwen zorgen voor de kinderen en het huishouden.’

‘Ieder mens had zijn eigen taak die hij iedere dag deed. De mannen waren het sterkst en

vingen beesten en vissen. De vrouwen en kinderen plukken de vruchten. Ook leerden de

mannen de jongens (kinderen) om te vangen en de taken die hun ook deden als ze wat

ouder werden.’

‘De mannen, vrouwen en kinderen doen de taken allemaal. De mannen gaan op jacht

voor het eten. En de vrouwen doen het eten klaarmaken en bouwen hutten. De kinderen

helpen hun moeder of spelen met elkaar.’

‘Elk dorpje had een hoofdman, hij was de belangrijkste man van de stam. Vrouwen

maakten het eten. De kinderen leerden jagen en verzamelen en kregen les van de

dorpsoudste. De mannen jaagden, verzamelden en visten.’

Bij 10 % van de kinderen komt de hiërarchie in de groep aan de orde. Het gaat
dan steeds om een baas (stamhoofd, hoofdmeester) die de taken verdeelt.

‘De leider van deze mensen vertelt wat de rest moet doen. En wie er wat het beste kan

doen. Wie er het beste kunnen samen werken.’

‘Ze hebben een stamhoofd die de rust bewaart. De meeste mannen jagen op vissen of

herten enz. Andere die villen de huid. Weer andere maken wapens. De vrouwen en

kinderen zoeken vruchten of koken. Ook maken ze van de huiden kleren.’

Een enkeling beschreef dit in romanstijl:
‘Baba is hoofdmeester. Hij zorgt wie de taken krijgen. Naka jij gaat op jacht. Lie jij blijft

hier. Zo gaat dat.’

En de leider moet gehoorzaamd worden:
‘Ze doen het zo dat ze allemaal iets te doen hebben. Als er bijvoorbeeld 1 ziek is dan

blijven er altijd 2 bij. Als de rest op jacht gaat en er is altijd een groepsbaas en die

bepaalt wat je moet doen. En er is altijd wel iets wat je niet leuk zou vinden. Dus je

hebt te luisteren.’
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Een enkeling heeft het daarbij ook over sancties tegenover degenen die niet
willen luisteren.

‘De opperhoofd verdeelt de taken. Voorbeeld: Piet ga jij vissen vangen. Michael, nieuwe

wapens maken. Joris, bessen plukken. Michelle, kookvuur maken enz. De mensen

moeten het doen, anders zwaait er wat. Misschien vermoord, op een gruwelijke manier.

Of iets in die buurt van dat.’

‘De mensen werken erg veel samen. Dat moeten ze wel als ze niet samen werken komt

er niets van. De ene draagt het dier de ander vangt het dier en zo kun je allemaal iets

doen. En als je iets anders wou doen dan werd je uit de groep gezet.’

Slechts één leerling heeft het over het feit dat alle voedsel gedeeld wordt en één
leerling vermeldt de groepsgrootte, helaas zonder toelichting over de reden.

‘De een schiet een vogel, de ander stroopt een beer en verdelen het vlees met z’n allen.’

‘De mannen werken heel hard want als ze dat niet doen hebben ze geen eten.

De mensen leven in een groep van ongeveer 25 en een paar mannen daarvan gaan

vissen, een paar gaan op jacht en andere maken weer gereedschap. De vrouwen plukken

bosbessen, doen de was of koken en soms ook op de kinderen passen.’

Resumerend:

Relatief veel leerlingen (13%) hebben dit fragment niet beschreven of een niet
scoorbaar antwoord gegeven. Meer dan een kwart van de leerlingen noemt
expliciet samenwerking als een belangrijke factor in de prehistorische
samenleving. De anderen lijken impliciet uit te gaan van het belang van
samenwerking in de vorm van overleg over taakverdeling. Bijna driekwart van
de leerlingen noemt taakverdeling als een belangrijk aspect van de
samenleving. Als criteria voor taakverdeling noemt 37% de traditionele
rolverdeling man/vrouw. Andere criteria voor taakverdeling zijn verschillen in
belangstelling, kracht, snelheid, kwaliteit en wijsheid. Bij 8% van de leerlingen
krijgen ook kinderen een rol in de taakverdeling als hulpje. Ook hierbij wordt de
traditionele rolverdeling in acht genomen.
10% van de leerlingen noemt ook hiërarchie in de groep. Er is een leider die
gehoorzaamd moet worden. Een enkeling noemt ook sancties.
Over het ontbreken van hiërarchie en macht op basis van bezit hebben kinderen
het niet. Waarschijnlijk is dit voor hen een te abstract gegeven. Ook over de
groepsgrootte en het bijeenkomen in stamverband wordt weinig geschreven.

Opdracht 6: Of deze mensen ook kunst maken en een geloof hebben

Informatie over kunst en religie in de prehistorie is schaars. De meeste
informatie die beschikbaar is gaat over prehistorische landbouwers. Over jagers/
verzamelaars is erg weinig bekend. Wel zijn er talrijke dierschilderingen in
grotten, die waarschijnlijk wijzen op jachtrituelen. Ook zijn er beeldjes gevonden
van vrouwenfiguren. Deze hebben waarschijnlijk te maken met rituelen rond
geboorte. Ook is bekend dat jagers en verzamelaars sieraden hadden.
Vanuit de culturele antropologie is bekend dat jagers en verzamelaars rituelen
kennen rond geboorte, dood, oorlog en jacht. Onderdelen hiervan zijn onder
andere dat men zichzelf versiert, beschildert, muziek maakt en danst.
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Kinderen kunnen begrijpen dat jagers/verzamelaars vroeger zekerheid zochten
in een onzekere wereld waarin het vinden van voldoende voedsel voor hen van
levensbelang was. Het voortbestaan van de groep hing tevens af van gezondheid
en van de mogelijkheid om gezonde kinderen ter wereld te brengen.

In het algemeen geven de leerlingen bij deze paragraaf weinig informatie. Voor
het aspect kunst geldt dat 18% geen antwoord geeft of schrijft het niet te weten,
27% zegt dat deze mensen geen kunst kennen en 12% geeft aan dat er wel kunst
is, maar specificeert dat niet verder. De andere leerlingen (± 40%) geven aan het
verschijnsel kunst wel inhoud, maar ook bij hen blijft de informatie summier.
Kunst is voor kinderen – net als voor volwassenen overigens – echter geen
eenduidig begrip. Het is daardoor niet ondenkbaar dat het woord ‘kunst’ en
misschien tot op zekere hoogte ook het woord ‘godsdienst’ voor de leerlingen een
andere connotatie heeft en niet met deze prehistorische samenleving in verband
wordt gebracht. Uit sommige antwoorden blijkt dat leerlingen onder ‘kunst’ aan
verschijnselen refereren die momenteel als ‘Kunst’ worden beschouwd en dat
niet in verband brengen met de aangeboden primitieve samenleving.

‘Deze mensen maken geen kunst zoals Vincent van Gogh. Maar door het versieren van

hun potjes en pannetjes zorgen ze ervoor dat het er mooi uitziet. Ze hebben ook een

geloof. Ze geloven dat je de geesten goed kan stemmen door eens in de zoveel tijd een

offerfeest te geven. Iedereen moet dan iets van zichzelf offeren en maar hopen dat de

geesten er blij mee zijn.’

‘Ik denk niet dat deze mensen kunst maken of een geloof hebben. Daar zijn ze volgens

mij nog niet in ontwikkeld. Ik weet niet of het kunst is, maar ze maakten in die tijd

grotbeschilderingen. Ze lieten zien hoe ze op jacht gingen, schilderden dieren. Maar

waarmee ze schilderden weet ik niet.’

De helft van de leerlingen die de kunst in verband met deze plaat wel
specificeert verwijst daarbij expliciet naar de rotstekeningen, maar legt daarbij
op een enkele uitzondering na geen verband met godsdienst.

‘Ik denk niet dat deze mensen kunst maken of een geloof hebben. Daar zijn ze volgens

mij nog niet in ontwikkeld. Ik weet niet of het kunst is, maar ze maakten in die tijd

grotbeschilderingen. Ze lieten zien hoe ze op jacht gingen, schilderden dieren. Maar

waarmee ze schilderden weet ik niet.’

‘Ze maakten vaak muurschilderingen van hun jacht. Dat deden mensen die vaak niet

mee konden doen met de jacht. Ze geloofden waarschijnlijk wel ergens in maar het had

geen naam.’

‘Deze mensen hebben geen geloof maar wel kunst. Als ze op dieren jagen rusten ze wel

eens uit in een grot. Als ze even zich vervelen gaan ze dieren tekenen op de muur dat is

kunst.’

Anderen wijzen bij kunst op aardewerk, hoewel dit door jagers/verzamelaars
niet of nauwelijks gebruikt werd.

‘Ze maken mooie aardewerk potten. En maken mooie tekeningen op de muur. Als geloof

hebben ze soms iets om zoals een mooie steen waar ze om bidden.’
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‘Kunst maken ze, je ziet het vaak terug in potten en in grotten, de muur tekeningen of

ze geloof hebben is niet bekend.’

‘Deze mensen maakten aardewerk zoals potten. Een geloof hadden ze, een natuurgeloof,

ze dachten dat in elke boom of struik wel een kwade geest zat.’

Twee leerlingen verwijzen naar de enige vorm van kunst die op de plaat te zien
is, de halsketting die een van de afgebeelde personen draagt. Eén van hen geeft
aan deze ketting een interpretatie mee, waardoor die ketting naar godsdienst
verwijst. Daarmee legt deze leerling als een van de weinigen een verband
tussen kunst en godsdienst.

‘Volgens mij maken ze ook kunst die muurschilderingen in grotten zijn ook kunst en uit

steen hakken ze ook kunst en een man op de tekening heeft een kettinkje om en volgens

mij is dat ook een soort kunst.’

‘Volgens mij maken ze ook wel een beetje kunst om het huis te versieren en voor hun lol

maar niet net als nu en volgens mij hebben ze ook een geloof want die man op dat

plaatje draagt ook een geluksketting of zo iets.’

Sommige leerlingen verwarren het begrip ‘kunst’ met ‘kunstig’ en noemen het
een kunst dat deze mensen wapens van hout en steen konden maken of huizen
of hunebedden konden bouwen zonder machines.

‘Dat ze wapens kunnen maken van hout en steen is al een hele kunst of ze een geloof

hebben weet ik niet.’

‘Het zijn eigenlijk hele goede kunstenaars want kijk maar naar de spullen die ze

gemaakt hebben zoals speren, pijl en boog, potten en nog veel meer.’

‘Nee maar in grote grotten kliederen ze wel tekens van de holbewoners erop en in

Drenthe ergens kun je nog hunebedden zien. En de kunst is hun dingen met de hand te

doen en niet met de machines, want die waren nog niet uitgevonden in die tijd.’

‘Ieder mens maakt wel kunst. Bij hun is het de kleren, hutten en wapens. Zo mooi

mogelijk maken. Zo maken ze van steen van alles. Er worden ook dingen gemaakt om

hun goden tevreden te houden. De mensen geloven in goden. Zoals Wodan en al dat

soort goden. Ze geloven ook dat als ze de god van de zon tevreden houden een goede

oogst komt.’

Een paar kinderen verklaren ook waarom de mensen grotschilderingen maakten.

‘Deze mensen hebben wel een kunst grotschilderen. Dat doen ze alleen als ze zien dat

een dier bijna uitsterft. Ik weet niet of die mensen een geloof hadden ik denk het niet.’

‘Deze mensen hebben geen geloof maar wel kunst. Als ze op dieren jagen rusten ze wel

eens uit in een grot. Als ze even zich vervelen gaan ze dieren tekenen op de muur dat is

kunst.’

‘Ze zijn niet gelovig. Ze maken schilderijen dat doen ze om te schrijven. Maar dat

konden ze nog niet. Dus schilderden ze.’
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Wat het aspect religie betreft, geeft 28% van de leerlingen geen beschrijving of
zegt dat niet te weten. Een even groot percentage leerlingen zegt expliciet dat
deze mensen geen godsdienst kennen, terwijl 21% van de leerlingen alleen
aangeeft dat zij wel een godsdienst hebben, zonder daar verder inhoudelijk nog
iets aan toe te voegen. Ook het begrip ‘godsdienst’ of ‘geloof’ is echter geen
eenduidig begrip. Een enkele leerling lijkt bij het begrip ‘geloof’ uit te gaan van
geloof in één god en het aanbidden van natuurgoden niet tot een ‘geloof’ te
rekenen.

‘Ze hebben geen geloof ze geloven alleen in de goden van Thor en Vena of zoiets.’

‘Ik denk wel dat ze in god geloven en bidden maar niet dat ze er echt van dromen en het

kan ook verschillend zijn dat de 1 wel gelooft en de andere niet.’

Een ander vindt dat iedereen wel ergens in gelooft:

‘Deze mensen maakten potten en schalen van klei om van alles in te doen (kunst). Zij

hadden meestal ook hun eigen geest of god waar zij dan in geloofden. Er werd ook vaak

ruzie gemaakt omdat de ene in die god geloofde en de ander weer in een andere god.’

Ongeveer een kwart van de leerlingen geeft een specifieker antwoord, zij het dat
ook dat meestal zeer beperkt is. Zij spreken dan van bijvoorbeeld ‘geloof in de
natuur’, natuurgoden, ‘Donar’, ‘Wodan’, ‘offeren aan goden’, ‘geloof in geesten’.

‘Deze mensen maakten aardewerk zoals potten. Een geloof hadden ze, een natuurgeloof,

ze dachten dat in elke boom of struik wel een kwade geest zat.’

‘Kunst; ze maken grotschilderingen van dieren om die aan de goden te laten zien wat ze

gevangen hebben. Meestal heeft de jager zijn duim eraf gehakt als over voor hun god.’

‘Deze mensen tekenden hun gevangen dier wel eens op de rotswanden en ook geloofden ze

in goden. Wodan en Donar van de donder en bliksem en in Freya van de liefde. Maar ook

in de heilige eik waar al de mannen samen kwamen en een dier offerden aan de goden.’

‘Ja ik denk het wel want ze zeggen altijd dat vuur de geesten op afstand houd.’

Slechts een enkele leerling legt het verband tussen kunst en religie:

‘De mensen maken ook kunst in grotten op de wanden. Dat zie je soms nu ook nog wel

eens. Dat heeft met hun geloof te maken soms trekken ze met een groep naar de bergen

en beschilderden de wanden.’

Resumerend:

Kinderen geven zowel over kunst als over religie summiere informatie.
18% geeft geen antwoord of zegt er niets over te weten, 27% zegt dat deze
mensen geen kunst kennen en 12% geeft aan dat er wel kunst is, maar
specificeert dat niet verder.
De andere leerlingen (± 40%) geven – meestal zeer summier – aan het
verschijnsel kunst wat meer inhoud. Daarvan duidt de helft op rotstekeningen
en/of op aardewerk. De enige vorm van kunst op de plaat, een halsketting wordt
door twee leerlingen als zodanig geïdentificeerd.
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Kunst is voor kinderen – net als voor volwassenen overigens – echter geen
eenduidig begrip. Het is daardoor niet ondenkbaar dat het woord ‘kunst’ voor de
leerlingen een andere connotatie heeft en niet met deze prehistorische
samenleving in verband wordt gebracht.
Over godsdienst weet 49% van de leerlingen niets of niets inhoudelijks te melden.
De andere kinderen gaan er meestal slechts summier op in. Ze noemen
natuurgoden en geesten. Slechts een enkeling legt verband tussen kunst en
godsdienst: door afbeeldingen de functie te geven van het oproepen of
bezweren van het hogere.
Rituelen, versieringen en vrouwenbeeldjes komen niet ter sprake. Oorlog, jacht,
geboorte en thema’s met belangrijke raakvlakken tussen het aardse en het
hogere ook niet. Ook refereert niemand aan films over natuurvolken die zich
beschilderen, dansen uitvoeren en muziek maken.
Hoewel kinderen kunnen begrijpen dat jagers/verzamelaars zekerheid zochten
in een geloof, ligt zo’n gedachte toch te ver van de dagelijkse leefwereld van de
leerlingen om er spontaan over te kunnen schrijven.

Opdracht 7: Hoe de geleerden van nu steeds meer te weten kunnen komen over deze

mensen van vroeger

De laatste paragraaf gaat over de vraag hoe de geleerden aan hun kennis over
deze samenleving komen. Kennis die hierbij ter sprake komt in de geschiedenis-
methoden is dat kennis over de prehistorie gebaseerd is op archeologische
vondsten zonder schrifttekens. De voornaamste bron van deze kennis is de
bodem waarbinnen als regel vondsten ouder zijn naarmate ze dieper liggen.
Ook wordt daar verteld over de systematiek van het opgraven en dat vondsten
geïdentificeerd en gedateerd moeten worden. Verder komt in de leerboeken aan
de orde dat veel kennis over prehistorische samenlevingen ontleend wordt aan
de studie van samenlevingen die er tot in onze tijd nog een prehistorische
leefwijze op na hielden of houden.

De paragraaf is door 17% van de leerlingen niet beschreven en 2% van de
leerlingen geeft een niet scoorbaar antwoord. 70% van alle leerlingen geeft aan
dat voorwerpen uit die tijd daarbij belangrijk zijn. Van deze leerlingen laat de
helft in het midden hoe men dan aan deze voorwerpen komt. De andere helft
(35%) noemt ‘opgraving’ als methode. Niemand gaat daarbij in op de werkwijze
bij een opgraving. Wel noemt 4% van de leerlingen dat een opgraving wordt
uitgevoerd door een archeoloog, een woord dat één van hen waarschijnlijk
verwart met het woord architect. Een ander noemt naast de archeoloog ook de
paleontoloog.

‘Archeologen doen opgravingen. Daar worden allerlei spullen mee gevonden. Uit deze

tijd bijvoorbeeld speren. Ook kommetjes van aardewerk waaruit deze dronken.’

‘Met architecten die dingen hebben terug gevonden.’

‘Door opgravingen door archeologen en paleontologen.’

Dat de geleerden met het vinden van deze bronnen nog niet klaar zijn, maar dat
ze die bronnen ook moeten onderzoeken en conclusies moeten trekken, wordt
door niet meer dan 7% van de leerlingen opgemerkt.
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‘Ze graven iets op en dan gaan ze kijken of er kenmerken aan te vinden zijn. Dan gaan

ze het bestuderen.’

‘Archeologen graven dingen op. Ze bestuderen het en maken een verband tussen die

dingen.’

‘Archeologen vinden heel wat spulletjes onder de grond. En de geleerden studeren dat en

weet weer een stuk over de geschiedenis. Als ze een bord vinden, wisten de geleerden al

meteen dat ze met vork eten bijvoorbeeld. Ik ben geleerde voor geschiedenis, dus eten ze

niet eens met een vork. Maar ze weten niet alles. Dus ... de eeuwige zoektocht naar

meer spulletjes gaat nooit voorbij. Gek hè?’

‘Ze hebben dingen opgegraven uit de grond. Geleerden kunnen tegenwoordig heel veel te

weten komen, als ze maar een klein stukje van iets hebben opgegraven.’

Geen van de leerlingen vertelt wat er dan onderzocht wordt, zoals de ouderdom
van het voorwerp of de herkomst. Kinderen zeggen ook niets over methoden
van onderzoek, begrijpelijk want dat is ook geen stof voor de basisschool. Toch
één leerling verbaast ons met de volgende mededeling: 

‘Door archeologen worden opgravingen verricht. Door stratigrafie worden bijv. Urnen en

andere bezittingen ontdekt. Zo ontdekken we elke dag iets meer van het vroegere leven.’

Dat archeologen hun bevindingen vastleggen in publicaties wordt ook door geen
enkele leerling expliciet vermeld. Enkelen doen dit wel impliciet, door op te
merken dat mensen kennis over het verleden kunnen opdoen door erover te
lezen in boeken. 9% meent namelijk dat geleerden hun kennis uit boeken of
andere schriftelijke bronnen hebben. 3% meent echter dat het daarbij gaat om
primaire bronnen, dus om geschreven berichten die door de jagers/verzamelaars
op de plaat zijn nagelaten.

‘Door opgravingen en het op schrijven van de mensen op het plaatje.’

‘Ze vinden spullen van hen en nu kunnen we alles vertalen en alles staat op steen

geschreven en zo.’

‘Door gevonden voorwerpen te bestuderen en door verhalen te lezen die door mensen

zijn geschreven die in die tijd gewoond hebben en door in die grotten te kijken naar de

tekeningen die ze gemaakt hebben daar kan je een hoop van leren.’

4% maakt duidelijk dat het gaat om secundaire bronnen. Eén van de leerlingen
vermeldt het internet hierbij als bron.

‘We hebben nu geschiedenisboeken en daar lezen we het uit.’

‘Uit boeken en internet.’

‘Ze hebben heel veel spullen van hun gevonden b.v. geweren en kleren en dat ze van

dierenhuiden kleren maakten en de meeste hebben boeken over hun geschreven en

steeds meer mensen leren dat en weten dan meer over hun.’
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Bij 2% valt niet op te maken of ze primaire dan wel secundaire bronnen op het
oog hebben. Wat bijvoorbeeld te denken van de bijbel als bron?

‘Ze komen het te weten over boeken en opgravingen.’

‘Het staat in de bijbels en ze krijgen het op school of het museum.’

Twee leerlingen denken wel aan het feit dat er boeken zijn, maar ze komen er
niet uit als ze moeten bedenken wie die boeken nu eigenlijk geschreven hebben.

‘De mensen vinden vaak nog dingen onder de grond zoals pijl en boog of speren enz. en

dan komen ze steeds meer te weten. Maar er zullen ook vast wel boeken over

geschreven worden. Maar ik zou echt niet weten hoe ze daar aan komen.’

‘Omdat de kinderen op school zitten en dan krijgen ze geschiedenis en dan staat er zo

veel in dat boek en daar leren de kinderen ook veel van. En er zijn bibliotheken waar je

allemaal informatie en boeken enz. kunt gaan halen. En er zijn ook veel mensen die in

die tijd er daar ook hebben geleefd of gewoond. Misschien zijn ze wel al dood maar

hebben vroeger misschien wel wat over die tijd geschreven.’

Behalve opgravingen en boeken noemen twee leerlingen nog een derde bron
van kennis, waarvan in ieder geval in het tweede voorbeeld duidelijk gedoeld
wordt op de culturele antropologie. 13% van de leerlingen vermeldt rots-
tekeningen als bron van kennis.

‘Je kan het vragen aan de mensen die nog steeds zo leven.’

‘Er worden veel opgravingen gedaan, zoals wapens, mensenskeletten, beeldjes enz. Ook

leven er nu nog volken die eigenlijk nog in de steentijd leven. Maar toch houten speren

worden niet teruggevonden, want hout verrot, maar dingen van ijzer of bot verrot niet.’

‘Ze komen steeds meer tekeningen tegen en die ontcijferen ze dan.’

‘Ze hebben enkele gereedschappen gevonden en andere achterblijfsels. En waarschijnlijk

ook muurschilderingen.’

‘Overblijfsel van wapens en grottekeningen.’

Drie leerlingen ten slotte vertellen wel dat ook een museum een bron van
kennis kan zijn voor geleerden, omdat vondsten daar tentoongesteld worden.

‘Naar een museum gaan waar het over de oertijd gaat.’

Resumerend:

70% van alle leerlingen geeft aan dat voorwerpen uit die tijd bij het verkrijgen
van kennis over de prehistorie belangrijk zijn. Van deze leerlingen laat de helft
in het midden hoe men dan aan deze voorwerpen komt. De andere helft (35%)
noemt ‘opgraving’ als methode. Niemand gaat daarbij in op de werkwijze bij
een opgraving. Wel noemt 4% van de leerlingen dat een opgraving wordt
uitgevoerd door een archeoloog.



Pagina 56

Het gebruik van kenniselementen in vier paragrafen bij het onderwerp

Prehistorische jagers en verzamelaars

Over voedselbereiding
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Over werktuigen en wapens
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Over belangrijke dieren
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Dat de geleerden met het vinden van deze bronnen nog niet klaar zijn, maar dat
ze die bronnen ook moeten onderzoeken en conclusies moeten trekken, wordt
door niet meer dan 7% van de leerlingen opgemerkt. Geen van de leerlingen
vertelt wat er dan onderzocht wordt, zoals de ouderdom van het voorwerp of de
herkomst. Een kleine 10% van de leerlingen merkt op dat geleerden hun kennis
opdoen uit boeken, waarbij 3% denkt dat het boeken zijn die het volk op de
plaat heeft nagelaten.

Resultaten van de formele analyse

De formele analyse heeft betrekking op de mate waarin de leerlingen in de
beschrijvingen naast concrete elementen ook gebruikmaken van elementen van
een hoger, meer omvattend niveau zoals concepten (begrippen), procedures
(ketens) en principes. Voor deze formele analyses hebben we ons moeten
beperken tot vier paragrafen. Deze hebben betrekking op belangrijke bestaans-
voorwaarden van de mensen in het afgebeelde prehistorische tijdvak van
‘Jagers en verzamelaars’, te weten het voedsel, de kleding, werktuigen en
wapens en belangrijke dieren. Zie de figuren op pagina 56. Over de laatste drie
onderwerpen, samenwerken en taakverdeling, kunst en geloof en geleerden en
hun bronnen, was het niet mogelijk een formele analyse te maken. Enerzijds
zijn deze onderwerpen nogal abstract en is het moeilijk ze voor kinderen
herkenbaar af te beelden op een plaat, anderzijds hebben kinderen te weinig
historische kennis over deze onderwerpen. De onderwerpen zijn daardoor
onbruikbaar voor een analyse op formeel niveau.

Voor alle fragmenten geldt dat vrijwel alle leerlingen daarin elementen
opnemen die op de plaat zijn afgebeeld en dat de vermelding van de gegeven
elementen ook correct is geweest. De meeste fragmenten vermelden daarnaast
ook concrete elementen die niet op de plaat zijn afgebeeld, maar wel in relatie
tot het fragment staan. Niet al deze toegevoegde feitelijke informatie is echter
juist. Enigszins afhankelijk van het onderwerp noemt 12% tot 24% van de
leerlingen naast correcte informatie ook informatie die niet passend is voor het
afgebeelde tijdvak. Bij de inhoudelijke analyse kwamen we daarvan al
verschillende voorbeelden tegen.
Bij het overgrote deel van de leerlingen blijft de gegeven informatie steken bij
feitelijke informatie die op de plaat te zien is of die daar direct mee geassocieerd
kan worden. We zien in de teksten van leerlingen nauwelijks informatie van een
hoger, meer omvattend niveau. Minder dan 20% van de leerlingen, vaak zelfs
minder dan 10%, maakt in de beschrijving gebruik van hiërarchische concepten
(begrippen), beschrijft een of meer procedures (ketens) van gebeurtenissen of
vermeldt een principe. Alleen bij het fragment over de voedselbereiding zien we
dat meer dan 20% van de leerlingen een keten beschrijft.

3.2 Prehistorische landbouwers

De opdracht

Voor de opdracht ‘Prehistorische landbouwers’ kregen de leerlingen de gekleurde
afbeelding over deze periode en een formulier (gevouwen A3-formaat) met de
instructie en de zeven paragraaftitels.
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Prehistorische landbouwers
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Na iedere paragraaftitel waren tien schrijfregels op het formulier gereserveerd.
De teksten van de leerlingen zijn voor de inhoudelijke en formele analyse
beoordeeld aan de hand van een evaluatiemodel. Dit evaluatiemodel bevatte per
paragraaf voorbeelden van correcte en incorrecte informatie op het niveau van
feiten, concepten, procedures en principes. Deze voorbeelden zijn ontleend aan
het werk van de leerlingen. Ter illustratie is een deel van het model bijgevoegd.
Zie pagina 59 tot en met 62.

Opdrachten

Welke titel past het beste bij deze tekening?

Bedenk een titel en schrijf deze titel in het vak hieronder.

1 Hoe deze mensen aan voedsel komen en hoe ze het bereiden.

2 Hoe deze mensen aan kleren komen.

3 Hoe deze mensen aan werktuigen en wapens komen en waarvan die gemaakt worden.

4 Welke dieren voor deze mensen belangrijk zijn en waarom.

5 Hoe deze mensen samenwerken en taken verdelen.

6 Of deze mensen ook kunst maken en een geloof hebben.

7 Hoe de geleerden van nu steeds meer te weten kunnen komen over deze mensen van vroeger.

Evaluatiemodel bij de afbeelding ‘Prehistorische landbouwers’ met voorbeelden van correcte en incorrecte antwoorden

Titel / Aspect Voorbeelden van correcte informatie Voorbeelden van incorrecte informatie

Hoe deze mensen aan voedsel komen en het bereiden

Afgebeelde Vissen vangen met netten, graan zaaien, varkens 

informatie verzorgen, een fuik/korf gebruiken bij het vissen, 

akkers bebouwen, runderen houden, graan 

verbouwen.

Niet-afgebeelde Bessen plukken, jagen, herten, vossen, konijnen Kippen houden, een geweer, alles rauw eten. 

informatie schieten, schapen houden, boven het vuur koken,

roosteren.

Concepten Jacht, visserij, voedsel verzamelen, landbouw, 

(Begrippen) veeteelt. 

Procedures Ze gingen op jacht, ze gebruikten speren om te Ze visten in een rivier en als ze wat gevangen 

(Ketens) jagen. Het dier dat ze gevangen hadden, spitsten hadden, dan namen ze de vissen mee naar huis 

ze aan een stok en dat werd boven het vuur en deden ze in een aquarium.

gehangen. Zo werd het dier geroosterd. Daarna 

werd het opgegeten.

Ze hebben akkers waar ze graan verbouwen.

Het graan dat rijp is, wordt van de akker gehaald. 

Ze maken er brood of pap van.

Ze maken een net. Daarna gaan ze vissen vangen. 

De vissen die ze hebben gevangen, worden boven het 

vuur geroosterd en opgegeten.
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Evaluatiemodel bij de afbeelding ‘Prehistorische landbouwers’ met voorbeelden van correcte en incorrecte antwoorden (vervolg)

Titel / Aspect Voorbeelden van correcte informatie Voorbeelden van incorrecte informatie

Principes Ze verbouwden graan op de akkers. Als het rijp was,

aten ze het niet in een keer op, ze bewaarden het om

het later op te kunnen eten of te ruilen tegen ander eten.

Ze hielden runderen op een stuk grond dat ze met

palen hadden afgezet. Als ze eten nodig hadden, dan

maakten ze er één dood. Dat kost veel minder tijd

dan op jacht gaan.

Vuur wordt gemaakt met behulp van vuursteentjes 

of door stokken over elkaar te wrijven.

Vlees en vis met zout bestrooien om het zo langer te 

kunnen bewaren.

Afgebeelde De huid/vacht van dieren.

informatie Wol van een schaap.

Kleding van stof/wol.

Een soort schoenen.

Ruilen.

Hoe deze mensen aan kleren komen

Niet-afgebeelde Kleding wordt zelf genaaid. Kleding kopen met geld. 

informatie Touw wordt van darmen of repen leer gemaakt. Rijke mensen hadden kleren van zijde en 

Gebruik van houten naalden om lappen aan elkaar fluweel.

te naaien.

Stof weven.

Wol spinnen.

Procedures De huid van dieren wordt in stukken gesneden 

(Ketens) en aan elkaar genaaid. Zo maken ze een hes of 

een jas.

Van wol van schapen wordt draad gemaakt. 

Dit wordt geweven en dan wordt er een jas of rok 

van gemaakt. 

Concepten Leer. Zijde.

(Begrippen) Geweven stof. Warenhuis.

Ruilen van goederen.

Principes Als de mensen dieren hadden gedood, dan hadden Geen foute principes gevonden.

ze huiden om kleding van te maken. 

Als het koud is kleden ze zich dik aan. In de zomer

hebben ze iets luchtigs aan.

Als ze veel eten hadden, dan konden ze dit ruilen

met iemand die een jas had gemaakt.
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Evaluatiemodel bij de afbeelding ‘Prehistorische landbouwers’ met voorbeelden van correcte en incorrecte antwoorden (vervolg)

Titel / Aspect Voorbeelden van correcte informatie Voorbeelden van incorrecte informatie

Hoe deze mensen aan werktuigen en wapens komen en waarvan die gemaakt worden

Afgebeelde Ze worden van steen gemaakt. Netten worden van ijzerdraad gemaakt.

informatie Manden en viskorven maken ze van riet.

Ze ruilen het.

De punt van een pijl of speer werd van steen

gemaakt.

Een boot maakten ze van een uitgeholde boomstam.

Een mand werd gemaakt van gevlochten takken/riet.

Ze gebruikten stokken en leren repen om een soort 

rugzak te maken.

Ze maakten potten van klei.

Een ploeg werd van hout gemaakt.

Niet-afgebeelde Ze worden van bot gemaakt. Ze maken geweren/zwaarden.

informatie Ze worden van brons/ijzer gemaakt. Boten worden van riet gemaakt.

Ze gebruiken geweien van dieren. Ze gebruikten trekpaarden om een ploeg voort

Ze maken de stukken met touw of repen leer aan te trekken.

elkaar.

Vuursteen werd in de grond gevonden.

IJzer wordt in de gewenste vorm gesmeed.

Darm wordt als touw gebruikt.

Concepten Ze gebruiken materialen uit de natuur.

(Begrippen) Ze hebben ruilhandel.

Natuurproducten.

Principes Brandcultuur levert vruchtbare akkers.

De mensen werden steeds handiger in het bewerken

van materialen. Omdat ze al heel lang riet gebruikten

om te vlechten, hadden ze bedacht hoe je een rieten

fuik kan maken om vissen te vangen.

Procedures Ze nemen een stuk steen en hakken daar met een

(Ketens) hard stuk steen een punt van. Dan binden ze het 

met riet of touw aan een stok.

Afgebeelde Vissen.

informatie Runderen/ossen/koeien.

Ossen/runderen om een ploeg of kar voort te trekken.

Varkens/zwijnen.

Trekdieren.

Welke dieren voor deze mensen belangrijk zijn en waarom

Niet-afgebeelde Herten/reeën, wild zwijn/everzwijn, schapen, dikke Paarden, kippen, walvis, ezels, leeuwen, 

informatie vacht/huid, vlees eten, wol spinnen en weven, melk mammoeten.

drinken, gebruik van hoorns/botten.
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De kwantitatieve analyse

De gemiddelde tekstlengte van de miniwerkstukjes van de leerlingen bedraagt
150 woorden. Naast de titel bestond de opdracht uit zeven paragrafen. Over de
zeven paragrafen zien we een geleidelijke toename van het percentage leerlingen
dat de paragraaf onbeantwoord laat en een geleidelijke afname van de omvang

Evaluatiemodel bij de afbeelding ‘Prehistorische landbouwers’ met voorbeelden van correcte en incorrecte antwoorden (vervolg)

Titel / Aspect Voorbeelden van correcte informatie Voorbeelden van incorrecte informatie

Concepten Kleding, voedsel, wapens, werktuigen, melken.

(Begrippen)

Procedures Ze maakten een dier dood en aten het vlees op.

(Ketens) Van het vel konden ze kleding maken en de botten 

gebruikten ze om werktuigen van te maken.

Ze vingen een vis en roosterden hem boven het vuur. 

Dan aten ze hem op.

Hoe de geleerden van nu steeds meer te weten komen over deze mensen van vroeger

Afgebeelde Geen.

informatie

Concepten Opgraving, literatuur, internet, wandschilderingen, 

(Begrippen) archeologische vondsten, archeologen.

Principes Als men prehistorische spullen in de grond vindt, dan Er zijn mensen die dat onderzoeken. Als ze iets 

kan men daaruit afleiden hoe die mensen leefden. vinden, dan krijgen ze daar héééél veel geld 

Omdat de mensen toen nog niet schreven, moeten voor en dan komt het meestal in een museum 

we alles afleiden uit spullen die gevonden worden. te staan.

Principes Ze hielden koeien. Zolang de koe leefde konden ze Roofdieren zijn belangrijk, want die hebben 

de melk drinken. Als ze honger hadden, maakten ze meer vlees.

ze hem dood en aten het vlees op. Ze konden van

de huid dan kleren maken.

Ossen zijn belangrijk voor de mensen, want ze 

kunnen helpen bij het bewerken van het land. 

Mensen hebben hun vlees nodig om te eten. 

Hun botten en hun huid kunnen ze ook gebruiken.

Niet-afgebeelde Ze vinden voorwerpen van vroeger, zoals vuistbijlen.

informatie Ze vinden tekeningen op de muur.

Vuistbijl.

Procedures Als men prehistorische spullen in de grond vindt, 

(Ketens) schrijven ze op waar het gevonden is en 

onderzoeken ze hoe oud het is.
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van de fragmenten van de leerlingen die het onderwerp wel hebben beschreven.
87% van de leerlingen heeft voor deze opdracht een titel bedacht. We wezen bij
de vorige opdracht al op de mogelijke invloed van de vormgeving van de
opdracht, waardoor leerlingen misschien direct met het eerste fragment zijn
begonnen. Bij de eerste vier paragrafen blijft het percentage leerlingen dat niets
heeft geschreven, beperkt tot minder dan 5%. Bij de paragrafen over de
samenwerking tussen mensen en over kunst en geloof loopt het percentage
niet-beschreven fragmenten op naar 13% en bij het laatste fragment over
historische bronnen naar ruim 23%.

De meeste titels zijn vanzelfsprekend kort en de gemiddelde lengte is
3.4 woorden. Ook nu hebben de kinderen het meest geschreven bij de eerste
paragraaf over het verkrijgen en bereiden van voedsel. Over dit onderwerp
schrijven de leerlingen gemiddeld fragmenten van 36 woorden, opnieuw
aanzienlijk meer dan over de andere zes onderwerpen. Het kan zijn dat bij de
eerste paragraaf de motivatie nog het grootst is. Maar het is waarschijnlijk niet
de enige verklaring, want een dergelijk effect doet zich niet voor bij de opdracht
over de middeleeuwse stad, waar juist in de derde paragraaf het meest
geschreven wordt. Kennelijk speelt ook de kennis van het betreffende
onderwerp een belangrijke rol.
De fragmenten over kleren, werktuigen en wapens, dieren en over samenwerking
binnen de groep hebben een gemiddelde tekstlengte van 20 à 25 woorden,
vergelijkbaar met de overeenkomstige onderwerpen in de vorige opdracht.
De misschien meer abstracte onderwerpen over kunst en geloof en over
historische bronnen moeten het doen met een gemiddelde tekstlengte van iets
minder dan twintig woorden. Vooral deze laatste opdracht over de oorsprong van
de kennis over de afgebeelde periode beantwoordden de kinderen in vergelijking
tot de meeste andere vragen slechts heel summier. De gemiddelde lengte van de
stukjes in deze paragraaf bedraagt 17 woorden, terwijl bijna een kwart van de
leerlingen daar niets over wist te vertellen.

Gemiddeld aantal woorden van de geschreven fragmenten

Percentage niet-beschreven fragmenten

Landbouwers
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De inhoudelijke analyse

Opdracht: Welke titel past het beste bij deze tekening?

Een adequate titel bij deze plaat zou zijn: ‘Boeren (of Landbouwers) in de
prehistorie’.
Een groot deel van de leerlingen (87%) heeft voor dit miniwerkstukje een titel
bedacht. De juiste tijdsaanduiding ‘prehistorie’ komt 14 keer voor (7%). 2% van
de leerlingen gebruikt de meer specifieke, maar ook toepasselijke term
‘steentijd’. Wat betreft de inhoudelijke beschrijving van de plaat gebruikt
3% van de leerlingen het woord ‘boeren’ en het wat formelere alternatief
‘landbouw(ers)’ gebruikt 1%. Een titel die bestaat uit een juiste combinatie van
deze termen, zoals ‘Prehistorische boeren’ of ‘Boeren uit de steentijd’ komt
echter geen enkele keer voor. Eén leerling geeft een titel met een exacte
tijdsaanduiding ‘Mensen van 3000 jaar geleden’. Deze tijdsaanduiding is goed
gekozen. Meestal gebruikt men echter vagere tijdsaanduidingen Het vaakst
wordt het uiterst vage ‘vroeger’ in de titel gebruikt (14%). Titels als ‘Vroeger’,
‘Vroeger leefden ze zo’, ‘De tijd van vroeger’, ‘Hoe overleefden ze vroeger’ en
‘Vroeger zeker niet zo luxe als nu’ zijn daarvan voorbeelden.
Vaak worden ook woorden gebruikt die naar een specifieke tijd verwijzen.
Deze kunnen meer of minder fout zijn. Leerlingen die de term ‘Germanen’
hebben gebruikt (6%), hebben waarschijnlijk wel aan een prehistorische
boerensamenleving gedacht en het valt deze kinderen niet zwaar aan te
rekenen dat hen de specifieke verschillen tussen boeren in de steentijd en
Germaanse boeren uit de ijzertijd ontgaan. De aanduidingen ‘Romeinen’ en
‘Romeins’ (3%) en ‘Middeleeuwen’ en ‘Middeleeuws’ (6%) zijn echter apert fout.
In 17% van de titels ontbreekt een verwijzing naar een periode in de
geschiedenis, bijvoorbeeld bij titels als ‘Arme mensen’, ‘Veel met de hand’,
‘Hoe leefden deze mensen’ en ‘Leven op het platteland’.
Wat betreft de aanduiding van niet tijdsbepalende inhoudelijke begrippen in de
titel komen de ruime begrippen ‘leven’ (21%) en ‘mensen’ (13%) het vaakst voor.
Als specificaties van leven en mensen komen begrippen voor als ‘werken’ (3%),
‘handel drijven of handelaren’, ‘verkopen van spullen’ en ‘jagen of jagers’ voor.
Weinig kinderen geven een adequate titel waarin volk en periode genoemd
worden. Meestal gebruiken ze vage begrippen, zowel voor het inhoudelijke als
voor het tijdsaspect. Gezien de frequenties van de antwoorden zijn voor de
leerlingen titels als ‘Het leven van vroeger’ en ‘Hoe de mensen vroeger leefden’
een bevredigende aanduiding.

Opdracht 1: Hoe deze mensen aan voedsel komen en hoe ze het bereiden

De paragraaftitel bestaat uit twee delen. Het eerste deel, hoe de mensen aan
hun voedsel komen, verwijst naar een van de belangrijkste basisinzichten over
de prehistorie, namelijk dat in de loop der prehistorie het bestaan van jagen en
verzamelen werd opgevolgd door een bestaan van landbouw met akkerbouw en
veeteelt.
Het tweede deel van de vraag betreft de technieken van bereiding. Kennis die
hier relevant is, dat men net als jagers/verzamelaars het vuur kent en van
landbouwproducten zoals graan, brood bakt, pap kookt en van vee het vlees
roostert en de melk gebruikt. Aanvulling van het voedselpakket met wild en in
het wild groeiende planten is secundair.
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Bij de inhoudelijke beoordeling van de vraag zijn vijf mogelijke vormen van
voedselvoorziening onderscheiden: jagen, verzamelen, akkerbouw, landbouw en
visserij. 92% van de geschreven fragmenten refereerde direct of indirect
(bijvoorbeeld ‘Ze verbouwden groente’) aan een of meer van deze activiteiten.
Slechts een enkele keer worden meer dan drie van deze vormen in één antwoord
genoemd.

‘Ze vangen vis met langwerpige korven die ze in het water zetten. Of ze varen met een

bootje en een van de twee prikt heel vlug als er een vis langskomt er met een langwerpige

spies in. De korfmanier wordt het vaakst gebruikt. Ze hebben ook vee, maar meer

daarover in 4. Ze hebben grote akkers waar ze graan verbouwen, die ze met de hand

dorsen enz. Verder plukken ze bessen en paddestoelen en andere groenten uit het bos.’

‘Ze vissen en ze jagen, plukken bessen en verbouwen akkers. Ze doen ook aan veeteelt

met varkens en wilde zwijnen. En ook met koeien en runderen. Maar de koeien en de

runderen worden ook gebruikt om de ploeg te trekken. Ze koken meestal in hun huis.’

Jagen wordt het vaakst als activiteit voor de voedselvoorziening genoemd.
58% van de leerlingen noemt deze activiteit.

‘Elke dag gaan de mensen op jacht om voedsel te vinden. Ze hebben een soort pijl

waarmee ze de dieren vangen. Als ze een dier hebben gevangen gaan ze terug naar het

kamp. Ze maken een vuur door twee vuurstenen tegen elkaar te slaan. De vonken die

dan ontstaan vallen op hout en dit gaat branden. Ze gaan de dieren de huid ontnemen.

Ook halen ze het vlees eraf, wat ze warm maken en opeten.’

‘Ze jagen met groepen op dieren. Zo komen ze aan het voedsel. Het bereiden doen ze met

een spit boven het vuur en daarna als het gaar is eten ze het op met zijn allen.’

Daarna volgen visserij (53%), akkerbouw (20%) en verzamelen (18%). Veeteelt
wordt het minst vaak genoemd (15%).

‘Ze gaan vissen in de rivier met netten en zelfgemaakte hengels en bereiden het op een

vuurtje en ze jagen op dieren met zelfgemaakte wapens en bereiden het op een vuurtje.’

‘De mannen gingen jagen en de vrouwen gingen vruchten verzamelen. Ze maakten een

vuur en bakten het vlees.’

‘Door landbouw en veeteelt. Ze bewaren het eten in stenen potten, ze eten het rauw of

gekookt in een ketel met water boven het vuur.’

‘Ze verbouwen voedsel op akkers en ze maalden het met stenen fijn. Ook jaagden ze op

dieren.’

‘Ze hebben dieren op het land dat ze kunnen slachten.’

Hoewel er wel akkerbouw en veeteelt op de plaat te zien zijn, worden deze
activiteiten door de leerlingen dus relatief weinig genoemd, terwijl jagen en
vissen voor de leerlingen op de eerste plaats komen als het activiteiten in het
kader van de voedselvoorziening betreft. Voor de activiteit vissen ligt dat wel voor
de hand doordat deze activiteit meer op de voorgrond van de plaat staat. Voor de
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meest genoemde activiteit ‘jagen’ ontbreekt echter elke aanwijzing op de plaat.
In feite beschrijven de leerlingen dus een veel primitievere leefwijze dan de
plaat toont. Het lijkt erop dat veel leerlingen de plaat herkennen als prehistorie
en reageren vanuit het cliché dat de prehistorie de tijd is waarin mensen met
speren op wilde dieren jagen. De nuance ontgaat de leerlingen blijkbaar.
Ook bij de leerlingen die wel akkerbouw en veeteelt als middel van bestaan
noemen, blijft, op een sporadische uitzondering na, dwars tegen de zichtbare
feiten in, de jacht en ook het verzamelen als bestaansmiddel populair.
Uit de beschrijvingen van de leerlingen blijkt dat zij nauwelijks een beeld
hebben van de ontwikkeling van agrarische samenlevingen in de prehistorie in
West-Europa.

Het tweede deel van de vraag gaat over het bereiden van voedsel. 80% van de
leerlingen schrijft hier iets over. Van deze leerlingen noemt 78% direct of
indirect het gebruik van vuur bij de bereiding. In 92% van de gevallen gaat de
beschrijving over de bereiding van vis of vlees.

‘Jagen in het bos, vissen en bessen uit de natuur. Als ze een prooi gevangen hebben

halen ze het vel eraf daarna de ingewanden en daarna hangen ze hem boven het vuur

(of ze de kop eraf snijden weet ik niet). Als ze vissen gevangen hebben snijden ze de kop

eraf en halen de schubben eraf en de ingewanden eruit. Bessen maken ze schoon en eten

ze op en de vissen hangen ze boven het vuur.’

Slechts 8% van deze leerlingen rept over het bereiden van plantaardig voedsel,
waaronder het bakken van brood.

‘Elke dag gaan er jagers op uit om vlees te halen, dat gebeurt natuurlijk door dieren te

doden met speren en dergelijke. Ook wordt er plantaardig eten verbouwd zoals graan.

Het land wordt geploegd met een ploeg met runderen ervoor. Als ze het vlees willen eten

maken ze een vuur van takken. Dat steken ze aan met vuurstenen. Het brood dat ze

van het graan bakken wordt gebakken op een steen met een vuur eronder.’

‘Het voedsel komt meestal van dieren maar ze zochten ook eten. Ze verbouwden ook

eten zoals graan en daar maakten ze weer een soort brood van. Ze vingen ook vis maar

niet met een hengel, maar gewoon met een stuk net tussen twee stokken. En zo eten ze

nog veel meer. Ze bereiden dat graan gewoon met een steen erop slaan en daarna

gewoon een beetje water erbij en in het vuur zetten. En met vlees halen ze de poten,

armen, kop van de dieren af en de rest hangen ze aan een stok boven het vuur en zo

zijn er nog veel meer.’

Niet meer dan 8% geeft aan dat men voedsel conserveerde door het te zouten of
te roken. Op de noodzaak van dit bewaren gaat geen enkele leerling in.

‘De mensen verbouwen graan. Ze vissen en hoedden vee. De vissen zouten ze in of

rookten ze. Van het graan maakten ze brood. Het vee slachten ze voor het vlees.’

‘De mensen vangen vis met die netten, die ze in hun handen hebben. Ze vangen dingen

en vermoorden dieren om ze te kunnen opeten. Ze bewaren het en smeren het in met

zout dan blijft het langer houdbaar.’

Enkele leerlingen (4%) menen dat men al het voedsel rauw at.



Pagina 67

‘De mensen jagen op dieren om het vlees te eten en ze plukken bessen uit de struiken en

de bomen. Het vlees van de dieren eten ze meestal rauw en ze vissen ook in het water

met hele grote netten waar wel een stuk of 60 vissen in kunnen.’

Opdracht 2: Hoe deze mensen aan kleren komen

Prehistorische landbouwers zijn voor de grondstoffen en vervaardiging van hun
kleding afhankelijk van wat de natuurlijke omgeving hen biedt. Als grondstoffen
voor kleding kennen ze van oudsher de huiden van dieren die tot leren kleding
verwerkt worden. Ook kennen ze plantaardige vezels, waaronder vlas, waarvan
ze linnen draden maken en stoffen weven. Sinds de domesticatie van het schaap
gebruiken ze ook wol, die ze spinnen en weven tot stoffen. Hun technische
middelen om deze materialen te bewerken zijn eenvoudig. Textiel is vergankelijk.
Daardoor is van kleding van prehistorische boeren maar heel weinig
teruggevonden.

Bijna alle leerlingen (98%) hebben bij deze paragraaf iets geschreven. Volgens
91% van de leerlingen worden kleren van huiden of vachten van dieren gemaakt.
67% van de leerlingen noemt dit materiaal zelfs als enige grondstof voor kleding.

‘Ze slachten bijvoorbeeld een hert, villen hem en gebruiken het vel van het hert voor

kleding.’

‘De mensen schieten dieren dood, pellen de huid eraf en zo maken ze een jas.’

‘De mensen komen aan hun kleren door dieren. Hoe doen ze dat? Ze doen dat zo, luister.

Ze vangen bijvoorbeeld een koe, die slachten ze en de huid daarvan gaan ze leerlooien.

Als ze klaar zijn met leerlooien gaan de vrouwen er kledingstukken van maken.’

Als oorspronkelijke eigenaars van deze huiden worden koeien en schapen het
meest genoemd; beide door 10% van de leerlingen. Voorts worden beren, herten,
mammoeten en rendieren afnemend door 5% tot 2% van de leerlingen
genoemd. Incidenteel worden nog bizon, everzwijn, os, rund, varken, wild zwijn,
gnoe, kangoeroe, leeuw, paard, ree en vos genoemd.

‘Ze maakten kleding van huiden. Het vlees werd opgegeten. Ook de huid van schapen

werd gebruikt. Daar maakten ze ook kleding van.’

‘Ze maakten hun kleren van de vacht van bijvoorbeeld een gnoe die ze vingen of van een

everzwijn.’

‘Ze jaagden op koeien en van het vel van de koeien waarop ze jaagden maakten ze kleren.’

24% van de kinderen noemt naast huiden ook andere grondstoffen.

‘De boven en de onderkleren worden geweven van heel dun schapenwol. Als er koude

tijden zijn hebben ze wollen kleren of dekens. Als ze varkens slachten halen ze de huid

eraf en looien ze het leer. Daar maken ze sieraden en schoenen van.’

‘De kleren maken ze van dieren. Vacht en leer kunnen ze goed gebruiken. Van hun

koeien maken ze veel. Van stro kunnen ze hoeden maken.’
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‘Ze hadden huiden en linnen geloof ik ook en wol. Ze maakten de kleren zelf.’

Slechts 7% vermeldt niet dat kleren van huiden gemaakt worden. 2% noemt
alleen andere grondstoffen of ze laten in het midden waarvan de kleren
gemaakt worden (5%).

‘De vrouwen werkten vroeger veel in weverijen. Van stukken touw weefden ze het aan

elkaar en je kon er van allerlei dingen van maken.’

‘Stof en wol.’

‘Soms komt er een handelaar uit het oosten die mooie stoffen meebrengt. Die ruilt hij

tegen dieren of vazen.’

Naast huiden wordt wol (17%) door de kinderen nog het meest genoemd als
grondstof voor kleding. Katoen volgt met 2%. Stro, riet en linnen noemt minder
dan 1% van de leerlingen.

‘Ze pakken katoen en proberen er iets van te maken. Ze naaien met een soort naald.

Ook van huiden van dieren maken ze kleding.’

Omdat huid veruit de meest genoemd grondstof is, wordt over de vervaardiging
van leren kleding uiteraard ook het meest geschreven. 14% van de leerlingen
doet hier uitspraken over. Meestal wordt dan gerept over het schoonmaken en
naaien van de huid (beide door ongeveer 6% van de leerlingen). In een enkel
geval zien we dat looien, drogen, schrapen en afstropen van de huid genoemd
worden.
5% van de leerlingen schrijft iets over de bewerking van wol. Begrippen die
hierbij voorkomen zijn weven (4%) en spinnen en breien (<1%).
Een kwart van alle leerlingen schrijft iets over de vervaardiging van kleding.
6% beschrijft dit vervaardigen zonder erbij te noemen over welk materiaal het
gaat.

‘De mensen komen aan hun kleren door dieren. Hoe doen ze dat? Ze doen dat zo, luister.

Ze vangen bijvoorbeeld een koe, die slachten ze en de huid daarvan gaan ze leerlooien.

Als ze klaar zijn met leerlooien gaan de vrouwen er kledingstukken van maken.’

‘Deze mensen komen aan kleren van dierenhuiden, die wassen ze eerst en dan maken ze

er kledingstukken van. Of weven ze van wol van de schapen iets.’

‘Ze weven en spinnen de kleren.’

Ook noemt een aantal kinderen namen van kledingstukken die gedragen
werden. De kinderen beschrijven dan meestal de kleding die ze op de plaat zien.
Genoemd worden schoenen (4%) en jas (3%) en verder in afnemende frequentie
broek, hoed, omslagdoek, wikkeldoek, das, trui, hoofddoek en vest.

‘Ook van dieren. Ze gebruiken niet alleen het vlees, maar ook de vacht. Van de vacht

maakten ze kleding. Dingen zoals een soort truien, broeken, hoedjes en schoenen.

Ze weven ook wel. Ze maken dan zo ongeveer dezelfde dingen. Zo komen deze mensen

aan kleding.’
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5% van de leerlingen vermeldt dat het maken van kleding vrouwenwerk is.
Anderen laten zich daar niet over uit.

‘De mensen maken van dierenhuiden kleren. Ze doen dat door bijvoorbeeld een mammoet

te doden en de huid schoon te maken en daarna er kleren van te maken, het zijn dan ook

lekkere warme kleren. De mannen doden de dieren en de vrouwen zorgden voor de kleren.’

‘Waarschijnlijk maken ze de kleren zelf van de huiden van dieren. Bijvoorbeeld schapen

en koeien. Ook van de huiden van de dieren van de jacht kunnen kleren gemaakt worden.

Het maken wordt gedaan door de vrouwen.’

Enkelen schrijven dat er sprake was van handel. Misschien herkennen ze het
tafereel op de voorgrond van de plaat als ruilhandel.

‘Als de mannen een hert of zo gevangen hadden haalden ze de vacht er van af en

maakte ze die goed schoon. Als dat gebeurd was, haalden ze de meeste haren ervan af.

Ze sneden het in de goede vorm en ze hadden een trui, broek of schoenen. Soms gingen

de mensen ruilen. Dan ruilde een boer zijn groente of koeien om voor een stuk huid. Als

ze dan geruild hadden sneden ze het in de goede vorm en ook zo kwamen ze aan hun

schoenen, truien, jassen of broeken.’

Een paar leerlingen geeft aan dat kleren gekocht worden in ruil voor geld en
verliezen dan gauw het perspectief van de afgebeelde periode uit het oog.

‘Heel veel kleren worden van dierenhuiden gemaakt. Ze halen gewoon de huid van het

dier er van af en maken het schoon en het vlees eten ze op. De huid wordt in een vorm

van een jasje genaaid en kan je het aan doen. Schoenen maken ze ook van dierenhuid,

maar dan zonder haren. En de kledingstukken van katoen kochten ze gewoon bij de

dichtstbijzijnde stad voor een laag prijsje.’

‘Deze mensen komen aan kleren, die ze zelf weven. Deze geweven kleren verkopen ze

weer aan andere mensen voor veel geld.’

Eén leerling maakt een opmerking over het sociale aspect van kleding.
Eén leerling vermeldt dat kleding kon duiden op verschil in rijkdom.

‘Hele rijke mensen hadden mooie geweven kleren en mooie schoenen. Maar arme

mensen hadden berenvellen en hadden soms helemaal geen schoenen.’

Ten slotte is het opmerkelijk dat één leerling ook het bronnenaspect beschrijft
met aan het slot een evocatie aan onze archeologen.

‘Ze komen aan die kleren van huiden van dieren, die de vrouwen aan elkaar maken.

Schoenen werden daarvan ook gemaakt. Ik denk dat ze de huiden van dieren als een

beer een hert of ree, een wild zwijn en andere dieren die in die tijd leefden, er is ook

kleding gevonden uit hun tijd. Die kleren gaan wel gauw kapot zodat er niet veel van

overblijft. Daarom wordt er bijna geen kleding gevonden van hun. Huiden worden ook

gebruikt voor matjes en dekens, dus niet alleen voor kleding, ik hoop dat we in de

toekomst meer van dat soort kleding vinden.’



Pagina 70

Resumerend:

Wat betreft de grondstoffen voor kleding vermelden bijna alle leerlingen (91%)
huiden of vachten en 67% noemt deze grondstof zelfs als enige. 24% noemt ook
andere grondstoffen waarvan 17% wol. Andere grondstoffen worden eigenlijk
nauwelijks genoemd. Het beeld van de prehistorie als een tijd waarin de
mensen in dierenvellen gehuld gingen is dus vrij sterk aanwezig.
Economische aspecten, zoals ruilhandel, worden slechts door een enkeling
aangestipt, ook al wordt daar op de voorgrond van de plaat nadrukkelijk op
gewezen. Wel lijken de kinderen ervan uit te gaan dat de economie
zelfvoorzienend was, ook al schrijft slechts een enkeling daar expliciet over.
Ook over sociale aspecten wordt nauwelijks gerept. 5% van de kinderen meldt
dat het maken van kleding vrouwenwerk was.

Opdracht 3: Hoe deze mensen aan werktuigen en wapens komen en waarvan die

gemaakt worden

Alle materialen die voor de vervaardiging van wapens en werktuigen gebruikt
worden, vinden prehistorische landbouwers in de natuur. Op de plaat zijn nog
geen metalen voorwerpen te zien. Er is vuursteenwinning in mijnen en steen-
groeven. Afhankelijk van hun technische vaardigheden worden deze materialen
bewerkt.
De ontwikkeling van het wiel leidt tot de bouw van karren die door ossen
worden getrokken. Ook de ploeg is zo’n uitvinding. Werktuigen worden fraaier
en beter hanteerbaar. Vuurstenen bijlen worden bijvoorbeeld fraaier geslepen
en voorzien van houten stelen.
98% van de leerlingen beschrijft dit onderwerp. De meeste kinderen gaan er
direct of indirect van uit dat werktuigen en wapens worden gemaakt van
materialen die in de natuur te vinden zijn, bijvoorbeeld doordat ze refereren
aan materialen die direct in de natuur te vinden zijn. Hout en steen worden
daarbij het meest vermeld. Als het gaat over werktuigen noemt 50% hout en
33% steen als grondstof. Verder worden bot (10%), ijzer, klei voor potten, riet,
touw en vuursteen door 5% tot 7% van de leerlingen genoemd. Bij wapens
noemt 49% hout, 56% steen, 14% bot en 11% ijzer.
Andere materialen, zoals barnsteen, brons, darm, koper, leer, staal, steenkool,
stro, tanden van dieren, wol en zilver noemt telkens een enkele leerling.

‘Deze mensen maken zelf wapens en werktuigen bijv. van steen, hout of ijzerdraad.

Voor de visvangst maken zij een net van ijzerdraad wat ze in het water zetten en voor

het land om te ploegen een ploeg waar ze ossen voor kunnen.’

‘Werktuigen: ze komen aan werktuigen met behulp van dieren, ze kunnen bijvoorbeeld

een paar planken aan elkaar maken en een koe ervoor zetten, dan kunnen ze het veld

omploegen. Wapens maken ze van botten van dieren bijvoorbeeld van een schedel van

een mammoet.’

‘De meeste wapens worden van steen en hout gemaakt zoals een speer, dat is een stok

van hout met een stenen punt eraan. Een boot maken van een uitgeholde boomstam.’

Ook al werd er niet expliciet naar gevraagd, toch noemen de leerlingen een
aantal werktuigen en wapens die voor de mensen op de plaat van belang zijn.
De speer, het enige wapens dat op de plaat te zien is, wordt door 23% van de
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leerlingen genoemd. Wapens die niet op de plaat staan worden nauwelijks
genoemd: mes en pijl en boog (3%), bijl, zwaard, dolk, kruisboog, kanon, stok,
knots, scherpe steen worden door een enkeling genoemd.

‘Deze mensen maken wapens zelf, bijvoorbeeld pijl en boog, speren enz. Die worden

gemaakt van gehakt, steen en touw. De karren worden getrokken door ossen.’

‘Deze mensen maken van slachttanden scherpe speren. Ze maakten ook van hout en

touw pijl en bogen. Ze maakten knotsen van een stukje ijzer. En dolken.’

Van de werktuigen worden de boot, de (afgebeelde) visfuik/net en de ploeg het
meest genoemd; beide door ongeveer 8% van de leerlingen. Mes en pot volgen
met 5% en mand, kar, bijl en visnet komen we bij 4% van de leerlingen tegen.
Een enkele keer worden de woorden net, vaas, hamer, hark, houweel, beitel,
beker, naald, maalsteen, zaag en grassnijder genoemd.

‘Men heeft ploegen gemaakt van grote keien en andere bewerkingswerktuigen. De fuiken

worden gemaakt van gevlochten hout. Ook heeft men messen van geslepen botten.’

‘Deze mensen maken hun werktuigen van hout. Bijvoorbeeld boten. En ook riet voor

rieten manden. En ook steen voor hun gereedschappen. Zoals hamer. Speer van hout.’

‘Werktuigen maken ze van steen, zoals de houweel. Een grassnijder met een grote hark.

Wapens van een soort steen of ijzer.’

7% van de leerlingen schrijft iets over de manier waarop werktuigen gemaakt
worden. Boten worden uitgehold, ploegen en messen geslepen en viskorven en
manden gevlochten, weet steeds ongeveer 2% van de leerlingen. Over het
vervaardigen van wapens schrijft 10%. Speren, messen of scherpe stenen
moeten worden geslepen (7%) en er moeten stenen of ijzeren punten aan
houten speren worden gebonden (3%).

‘Wapens maakten ze van hout en met een steen slepen ze de punten. De speren waren

stokken met een stenen punt eraan. Werktuigen waren ook van hout en touw. Fuiken

werden geregen met stro.’

‘Wapens die maken ze zelf, van hout er wordt een puntige steen op een stok gebonden.

Werktuig met een scherpe punt als ploeg.’

‘De viskorven zijn gemaakt van gevlochten riet. De boten zijn uitgeholde boomstammen.

De potten zijn van klei gemaakt. Verder gebruiken ze stenen, zilver en brons en ijzer voor

hun gereedschap.’

Resumerend:

20% van de leerlingen geeft aan dat de mensen op de plaat al hun wapens en
werktuigen zelf maakten. De rest lijkt daar impliciet ook van uit te gaan.
80% van de leerlingen noemt één of meer materialen waaruit werktuigen en
wapens vervaardigd werden. Hout (respectievelijk 50% en 49%) en steen
(respectievelijk 56% en 33%) worden verreweg het meest genoemd, in mindere
mate ook bot (14%) en ijzer (11%). Overige grondstoffen worden nauwelijks
genoemd. Het enige wapen dat meer dan een enkele keer genoemd wordt is de
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speer (23%). Van de werktuigen worden de boot, de visfuik en de ploeg het
vaakst genoemd; alle door ongeveer 8% van de leerlingen. De genoemde
voorwerpen zijn allemaal op de plaat afgebeeld. Op de manier waarop de
mensen werktuigen maakten, gaat slechts 7% van de leerlingen in; op het
vervaardigen van wapens 10%. Het beeld dat spontaan bij het gemiddelde kind
opkomt bij dit onderwerp lijkt vooral samen te vatten als: in de prehistorie
maakte men voorwerpen en wapens van steen en hout. Aan wielen en karren
denken kinderen kennelijk niet bij het begrip ‘werktuigen’.

Opdracht 4: Welke dieren voor deze mensen belangrijk zijn en waarom

De belangrijkste leerstof die over dit onderwerp in de basisschool aan bod komt
gaat over de domesticatie van vee. De mensen op deze plaat zijn de eersten die
er vee op na houden. Na schapen en geiten worden ook varkens en runderen als
vee gehouden. Ossen worden gebruikt als trekdier. Visserij blijft belangrijk en
ook de jacht wordt nog bedreven als aanvulling op het menu, maar wild neemt
sterk in betekenis af. Het vee moet beschermd worden tegen grote roofdieren,
die uit de buurt gehouden moeten worden. De hond blijft van belang als
huisdier. Dat gedomesticeerde paarden in onze streken in de prehistorie nog
niet voorkomen en dat kippen pas in de Romeinse tijd in onze streken
verschijnen, staat doorgaans niet in de methoden.

96% van de leerlingen beantwoordt de vraag. Bijna alle leerlingen (93%)
beginnen met het noemen van één of meer concrete diersoorten en geven dan
aan waarom die dieren belangrijk zijn.

‘Herten, stieren en zwijnen. Ze gebruiken alles. Het vlees om op te eten, de vacht voor

kleren en de botten voor hutten stevig te maken.’

‘Schapen, paarden, kippen en ossen. Schapen zijn belangrijk voor vlees en wol, paarden

omdat ze een kar of hout kunnen trekken of slepen, kippen zijn belangrijk voor het vlees

en de eieren en ossen omdat ze de akker kunnen beploegen.’

Enkele kinderen (3%) geven eerst een algemener uitgangspunt, een algemene
regel en illustreren de regel dan al dan niet met voorbeelden.

‘Het vee.’

Ze helpen je aan vacht = kleren.

Eten = melk en vlees.’

‘Alle dieren die je kon eten waren belangrijk. Veel koeien en zo ook, want die beesten

hadden veel vlees. Dan hoefden ze maar een keer te doden en konden ze er wel weer een

hele week van eten. Sommige dieren hielden de mensen ook om te fokken, die konden

dan weer de ploeg trekken voor de boeren. Daar waren de boeren dan weer mee

geholpen en de fokkers verdienden er weer wat mee.’

‘Alle dieren met een lekkere zachte vacht waren belangrijk omdat ze daar kleding van

konden maken en de koe die de kar trekt is ook belangrijk. Als er geen dieren waren

konden die mensen niet leven.’
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Slechts een goede 2% van de leerlingen noemt de hond, met taken als
bewaking, het hoeden van de kudde en opsporing.

‘De stieren, want die trekken de werktuigen van hun voort. Ook honden want die zijn er

voor de bewaking.’

‘De herten: een zacht vel en stevige botten. Koeien: voor de landbouw, melkproducten.

Vis: om op te eten voedsel dus. Paarden: vanwege de soldaten en het zoeken van iets.

Hond: speurt iets op.’

Slechts 3% van de leerlingen geeft expliciet aan dat vee voor deze mensen erg
belangrijk was.

‘Het vee is dan heel belangrijk geweest voor de mens. De paarden en de ossen. Voor het

zware werk, ik denk heel belangrijk.’

‘Ossen zijn belangrijk voor ze omdat die zo’n ding trekken waarmee ze het land

omploegen. Verder is het vee belangrijk voor ze, voor de melk en voor het vlees.’

‘Herten en vee. Vee voor de landbouw. Herten voor het eten.’

Veel leerlingen (66%) laten het belang van vee echter impliciet blijken door
alleen of voornamelijk voorbeelden te geven van dieren die als vee gehouden
werden. Van de gedomesticeerde dieren worden de volgende diersoorten
genoemd: koe (62%), schaap (23%), os (20%), varken (15%), kip (14%), paard (12%),
geit en rund (7%), ezel (1%).

‘Geiten, stieren, ossen, koeien, want de geiten kan je eten, stieren voor de voertuigen

laten lopen en koeien, daar kunnen ze melk kaas en boter van krijgen en dat kun je

allemaal eten en de koe ook.’

‘Koeien en schapen waren belangrijk voor deze mensen, omdat ze gebruikt konden

worden voor vlees en voor wol.’

16% noemt weliswaar vee, maar legt nog evenzeer de nadruk op het belang van
wilde dieren.

‘De ossen zijn erg belangrijk voor deze mensen, omdat ze dingen kunnen voorttrekken.

Ook vissen zijn erg belangrijk want de mensen moeten toch ook vlees kunnen eten.

Mammoeten zijn erg belangrijk voor het gereedschap en de kleren van de mensen.’

‘Geiten en koeien zijn erg belangrijk voor de melk en hun huiden net zoals schapen.

Ook de prooien van de jacht zijn belangrijk voor hun botten, huiden en het vlees.

Ook ossen zijn belangrijke dieren omdat ze van alles kunnen trekken.’

11% noemt zelfs uitsluitend wilde dieren die voor de mens belangrijk zouden
zijn en refereert daarmee duidelijk aan de jacht als belangrijk bestaansmiddel.
Een lijst van dieren die in verband gebracht worden met jacht en visserij: vis
(30%), hert (13%), beer (8%), mammoet en zwijn (5%), bizon (4%), vos, konijn,
wolf, ree en ezel (15 tot 2%). Verder noemt een enkeling nog eend, buffel, haas,
walvis, leeuw en eland.
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‘Herten vis beren konijnen zijn belangrijk, omdat ze vel voor de kou nodig hebben, dat

halen ze van beren en konijnen en herten en vis eten ze op.’

‘Deze dieren zijn belangrijk, een hert, een wolf, konijnen. Hert, omdat je met de botten

speren kunt maken. Wolf, omdat je met de tanden mesjes kunt maken. Konijn, omdat je

voor kleine dingen zoals een mes, dan hoef je geen groot hert of zo te doden, alleen voor

een mesje.’

Bij 4% van de leerlingen wordt niet duidelijk of ze in hun antwoord denken aan
jacht of aan landbouw.

‘De bizon daar konden ze de hele winter mee doen en vis daar zat veel vitamines in.’

‘Koeien, schapen, mammoet enz. Want ze gaan de dieren doden en gaan zijn vlees op

eten en van zijn botten en vacht kunnen ze iets anders maken.’

Op de vraag waarom de dieren nuttig gevonden worden, geeft 78% van de
leerlingen expliciet aan dat dieren belangrijk zijn voor de voedselvoorziening.
Op de ezel en de hond na worden alle genoemde diersoorten door één of meer
leerlingen in verband gebracht met vlees. De koe nog het vaakst. 33% van de
leerlingen noemt dit dier. Als leveranciers van melk worden koeien door 27%
van de leerlingen genoemd, gevolgd door geiten (5%) en schapen (3%). 10% van
de leerlingen noemt kippen als leveranciers van eieren.

‘De belangrijkste dieren zijn: varkens, schapen en runderen en verder vis om te eten.

De varkens eten ze, van de schapen hebben ze wol en het vlees en de runderen als

trekdieren. Al deze dieren leveren vlees en leer.’

53% van de leerlingen wijst op het belang van dieren voor de kleding. 19% van de
kinderen noemt hierbij de wol van schapen en 17% de huid van koeien. Verder
zijn ook de huiden en vachten van eerder genoemde diersoorten vermeld.

‘Herten, schapen, koeien, hun vel kan goed voor kleding gebruikt worden en hun vlees

kan prima aan het spit voor eten en koeien geven ook nog melk.’

‘Er zijn veel dieren die belangrijk zijn. En eigenlijk ook nog voor verschillende dingen.

Vossen beren wolven zijn voedsel maar van de vachten wordt kleding gemaakt.

Ook vissen zijn belangrijk, het is voedsel. Ook zijn runderen belangrijk want die

trekken de ploeg over het land en die trekken karren.’

9% van de leerlingen schrijft dat men ook andere delen van dieren gebruikte,
zoals bot waar werktuigen, wapens of sieraden van gemaakt worden.
Het gebeente van koeien, runderen, stieren, schapen, wolven, mammoeten en
konijnen wordt in dit verband door deze en gene genoemd.

‘Vissen om op te eten, beren voor de vacht, bizons ook voor de vacht en voor het vlees.

Dieren met een hoorn: van de hoorn kunnen ze wapens maken.’

‘Koeien. Trekkracht. Botten voor speerpunten of ander gereedschap. Huid voor kleren.

Vlees om te eten. Ik dacht maar weet niet zeker, vet voor zalfjes.’
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Meer dan de helft van de leerlingen (56%) vertelt dat men ook de spierkracht
van dieren gebruikte door ze als trekdier, lastdier of rijdier te gebruiken.
De ossen die op de achtergrond van de plaat de ploeg trekken kunnen daarbij
een aanwijzing zijn geweest.
Dieren die men de rol van trek-, last- of rijdier toekent zijn: ossen (19%), koeien
(32%), paarden en stieren (2%) en ezels (1%).

‘Koeien, paarden, kippen, vissen het is belangrijk dat ze genoeg eten hebben voor

iedereen. De koe trekt de ploeg en geeft melk en vlees. De paarden als vervoermiddel.

De kippen als voedsel. De vissen als voedsel.’

‘Om op te eten zijn dieren zoals vissen koeien paarden varkens enz. Heel belangrijk om

spullen te vervoeren zijn dieren zoals paarden ezels erg nodig.’

Een enkele keer worden andere nuttige aspecten van dieren genoemd, zoals het
leveren van mest (1%).

‘Runderen zijn belangrijk want daar eten ze ook van en komen goed van pas door de

mest dat kunnen ze heel goed gebruiken.’

Eén leerling vermoedt dat de prehistorische mensen gesteld waren op een mooi
gazon.

‘De ossen omdat die sterk zijn en ze zijn daarvoor geschikt (voor landbouw). En schapen

omdat zij samen met de os het gras bijhouden (opeten).’

Een andere leerling meent dat men elkaar in deze prehistorische gemeenschap
graag op een snelle manier brieven bezorgde.

‘Koeien paarden en bizons. De koeien voor de melk en het land. De paarden voor de

wagen te spannen om ergens te komen. Bizons voor het vlees en de vacht en de duiven

voor de post.’

Resumerend:

96% van de leerlingen beantwoordt de vraag.
Slechts 3% geeft expliciet aan dat voor prehistorische boeren vooral hun vee
belangrijk was. De overige leerlingen pakken de vraag op een minder hoog
begripsniveau op. Zij beginnen met het noemen van één of meer concrete
diersoorten en geven dan aan waarom die soorten belangrijk zijn.
Van deze leerlingen laat 66% uit hun voorbeelden blijken dat ze het belang van
vee kennen. Van de gedomesticeerde dieren worden in afnemende volgorde van
frequentie de volgende diersoorten genoemd: koe (62%), schaap (23%), os (20%).
16% van de leerlingen noemt weliswaar voorbeelden van vee, maar legt nog
evenzeer de nadruk op het belang van wild. 11% kent het belang van vee niet en
acht uitsluitend wilde dieren van belang voor de mens. Deze dieren die in
verband gebracht worden met jacht en visserij zijn met name vis (30%) en hert
(13%). Van de dieren die niet op de plaat te zien zijn, worden de beer (8%), de
(reeds uitgestorven) mammoet en het zwijn (5%) het meest genoemd.

Dieren zijn volgens de kinderen vooral nuttig als leveranciers van voedsel,
kleding en als trekdier.



Pagina 76

78% van de kinderen geeft aan dat dieren belangrijk zijn voor de voedsel-
voorziening. De koe staat hier bovenaan (33%), waarbij haar nut als producent
van melk door 27% van de leerlingen genoemd wordt. 10% van de leerlingen
noemt kippen als leveranciers van eieren, hoewel dit dier pas in de Romeinse
tijd in West-Europa haar entree maakt.
53% van de leerlingen wijst op het belang van dieren voor de kleding. 19% van
de kinderen noemt hierbij de wol van schapen en 17% de huid van koeien.
Meer dan de helft van de leerlingen (56%) vertelt dat men dieren ook als trek-
en lastdier gebruikte. De ossen die op de achtergrond van de plaat de ploeg
trekken, kunnen daarbij een aanwijzing zijn geweest, want vooral ossen (19%)
en koeien (32%) worden in dit verband genoemd.
Slechts een goede 2% van de leerlingen noemt de hond als een voor de mens
belangrijk dier, met taken als bewaking, het hoeden van de kudde en opsporing
van jachtwild.
Geen van de leerlingen schrijft over het gevaar van roofdieren voor de mens en
het vee; een gevaar dat in de prehistorie zeker reëel was.

Opdracht 5: Hoe deze mensen samenwerken en taken verdelen

Over samenlevingen van prehistorische landbouwers is weinig gedetailleerde
informatie bekend. Vanuit archeologische vondsten kan niet erg veel met
zekerheid geconcludeerd worden. Cultureel-antropologische kennis toont een
grote verscheidenheid. Algemeen is dat landbouwers doorgaans een zekere
hiërarchie kennen die gebaseerd is op eigendomsclaims op grond en dieren.
Door hun sedentaire leefwijze kunnen ze bezit vormen en ontstaat een
bezittende klasse.
Er ontstaan bij gebrek aan geschikte landbouwgrond ook conflicten tussen
groepen om grond. Uitwisselen van geschenken is een manier om te bouwen
aan een netwerk van sociale relaties tussen nederzettingen. Afhankelijk van de
opbrengst van hun land en vee, zijn de groepen doorgaans niet groter dan 50 tot
100 personen.

Op de vraag naar de manier van samenleven heeft 20% van de leerlingen niet
geantwoord of een niet-scoorbaar antwoord gegeven, bijvoorbeeld omdat niet
wordt ingegaan op de aard van de samenwerking. Van de leerlingen die wel
inhoudelijk op de opdracht ingaan, noemt 64% taakverdeling als een belangrijk
aspect van deze samenwerking.

‘Ze verdelen de taken en dan worden ze minder moe en minder zwak en sneller klaar.’

‘Ze maken misschien een lijst bijvoorbeeld

Maandag piet koeien melken

dinsdag jan stenen slijpen

woensdag vissen vangen

donderdag schoonmaken

vrijdag klaas dak vegen

zaterdag kim gras verzamelen

zondag niks.’

‘De ene zorgt voor het eten. De ander maakt het klaar. De ander maakt de wapens.’
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Bijna een derde deel van de leerlingen die taakverdeling noemt gaat specifiek in
op de taakverdeling tussen man en vrouw. In alle gevallen wordt dan de
traditionele rolbevestigende verdeling van taken geschetst.

‘Deze mensen werken samen door de taken te verdelen. Ze verdelen de taken zo.

De vrouwen zorgen voor de kids, naaien, maken eten en gaan soms vruchten plukken.

De mannen vissen, jagen, werken op het land en plukken bessen.’

‘De mensen verdelen ook taken door bijvoorbeeld de vrouwen de kleren te laten maken

en andere vrouwen maken het eten klaar. De mannen jagen op de mammoeten en op vis

en oogsten het graan. Weer andere maken de gereedschappen en wapens.’

Niet alleen taakverdeling maar ook een goede samenwerking tussen de mensen
is volgens 29% van de leerlingen van groot belang.

‘Iedereen krijgt een eigen taak. Een vrouw moet weven en het huisje schoonmaken.

Een man moet jagen, ploegen en het eten klaar maken. Ze werken goed samen, de

mannen helpen elkaar maar de vrouwen ook.’

‘De jagers werken samen. Ze moeten de prooi afleiden en de andere groep vangt en

doodt het dier. Ook helpen ze elkaar met bijvoorbeeld huizen bouwen en het bouwen

van andere gebouwen. Of het aanleggen van wegen.’

‘Gewoon met behulp van elkaar. Elkaar steunen en nooit op elkaar zeuren, zo kom je

een heel eind.’

Op andere aspecten van samenleven dan taakverdeling en samenwerking wordt
door de kinderen slechts af en toe ingegaan. In 8% van de gevallen is sprake van
een hiërarchie in de groep. Steeds wordt dan gesproken over een baas van het
dorp (of van de stam) die de taken verdeelt. Eén leerling vertelt dat er juist geen
leider bestaat en dat alle mensen hun eigen baas waren Een andere leerling
heeft het als enige over een sociale stratificatie van rijken en armen.

‘De een is een grote leider, meestal de oudste, die verdeelt de taken bijvoorbeeld. Hij

haalt de stenen, zij slijpt de stenen en hij jaagt met de stenen pijl.’

‘De mensen verdelen de taken van arm naar rijk. De rijken krijgen een goede baan en de

armen krijgen een baan als arme boer of visser, boer of jager.’

Slechts in 6% van de antwoorden komen kinderen ter sprake en dan nog vooral
in de passieve rol van wezens die door de vrouwen verzorgd worden. Slechts
vier keer komt een kind voor in een actieve rol, spelend of in een helpende taak.

In 3% van de gevallen wordt benadrukt dat de mensen vooral erg aardig tegen
elkaar zijn en slechts 1% brengt conflicten ter sprake: oorlog en vechtende
mannen.

‘Er is een perfecte samenwerking met een goede sfeer. Door de goede samenwerking is er

nooit onenigheid en kunnen ze goed taken verdelen. Ik zal een paar beroepen opnoemen,

slager, leerlooier, schapenscheerder, werkvrouwen, pottenbakker en nog veel meer.’
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‘De vrouwen letten op de kinderen en deden het hele huishouden en de mannen jaagden

en eventueel vochten.’

Voor volwassenen belangrijke onderwerpen als rechtspraak, zorg voor ouderen,
verdeling van bezit en groepsvorming binnen het dorp, worden door kinderen
niet of nauwelijks ter sprake gebracht. Dat is vanuit ontwikkelingspsychologisch
oogpunt ook niet verwonderlijk. Deze onderwerpen staan te ver af van het op de
plaat concreet waarneembare en ook van de kinderlijke belevingswereld.
Bovendien wordt er ook in de schoolboeken nauwelijks op ingegaan.
‘Samenwerken gebeurt zoals bij ons thuis en in de in de klas’, lijken de kinderen
te denken, zoals onderstaande leerling de gang van zaken in de klas projecteert
naar het prehistorische dorp.

‘Door in een kring de taken te verdelen en te ruilen.’

De meeste leerlingen zien de samenleving van destijds echter wel wat
idyllischer, zonder ruzie en problemen. Slechts één leerling ontsnapt duidelijk
aan de wereld van vanzelfsprekendheden en stelt zichzelf de fundamentele
vraag of de mensen uit die tijd wel over taal beschikten of dat ze zich met
gebaren moesten redden.

‘Ik denk dat ze elkaar heel goed konden begrijpen met tekens en zo, met gebaren

misschien hadden ze ook wel een soort taal, dat weet je maar nooit.’

Resumerend:

Op de vraag naar de manier van samenleven heeft 20% van het totale aantal
leerlingen niet geantwoord of een niet-scoorbaar antwoord gegeven. Van de
leerlingen die wel inhoudelijk op de opdracht ingaan, noemt 64% taakverdeling
als een belangrijk aspect van deze samenwerking.
Bijna een derde deel van de leerlingen die taakverdeling noemt, gaat specifiek
in op de taakverdeling der seksen. In alle gevallen wordt hier een traditionele
rolbevestigende verdeling van taken geschetst.
Niet alleen taakverdeling, maar ook een goede samenwerking tussen de mensen
is volgens 29% van de leerlingen van groot belang.
Andere aspecten van samenleven komen slechts incidenteel aan de orde. In 8%
van de gevallen is sprake van een hiërarchie in de groep. Steeds wordt dan
gesproken over een baas van het dorp (of van de stam) die de taken verdeelt.
Ook de rol van kinderen komt zelden aan de orde (6%).
Voor volwassenen belangrijke onderwerpen als rechtspraak, zorg voor ouderen,
verdeling van bezit en groepsvorming binnen het dorp worden door kinderen
niet of nauwelijks ter sprake gebracht. Ook contacten met andere dorpen
komen niet aan de orde.

Opdracht 6: Of deze mensen ook kunst maken en een geloof hebben

Hoewel informatie over kunst en religie in de prehistorie schaars is, zijn er voor
kinderen toch interessante zaken te weten. Kinderen kunnen begrijpen dat
mensen vroeger zekerheid zochten in een onzekere wereld waarin bepaalde
vragen voor hen van levensbelang waren: ‘Wanneer moeten we zaaien om de
kans te hebben op een goede oogst? Tot wie kunnen we ons wenden om niet
ziek te worden, om gezonde kinderen ter wereld te brengen? Wat gebeurt er met
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ons als we doodgaan?’ Het ligt voor de hand dat ze in de regelmaat die ze
bespeurden in de voor hen verder onbegrijpelijke hemellichamen, de seizoens-
wisselingen, goddelijke krachten vermoedden. Uit megalithische bouwwerken is
ook inderdaad op te maken dat zon- en maanstanden in het leven een
belangrijke rol speelden. Grafgiften duiden erop dat deze mensen in een leven
na de dood geloofden.
Dat men dingen maakte die niet direct nuttig waren, maar een ander en soms
een hoger doel dienden, blijkt uit megalithische bouwwerken, versiering van
aardewerk, maken van vruchtbaarheidsbeeldjes.

17 % van de kinderen geeft geen of geen scoorbare tekst bij deze paragraaf. Op de
vraag of de mensen op de plaat ook kunst kennen, geeft 19% van de leerlingen
aan dat ze dat niet weten. Zo’n 7% meent zeker te weten dat er niet aan kunst
gedaan werd; 73% van de leerlingen meent echter van wel. Nu is kunst niet een
nauwkeurig te definiëren begrip en een aantal kinderen geeft dit ook aan:

‘De potten die ze maken kun je wel kunst noemen, maar of zij het ook kunst vonden is

mij een vraag ...’

‘Tja, een kunst. Nou ja niet echt een kunst maar wel een bepaalde manier van tekenen

op potten en pannen. Als jullie dat kunst noemen, hebben ze een kunst ja.’

Sommigen hanteren een streng kunstbegrip:

‘Ze maken wel sieraden maar niet echt kunst.’

Anderen zijn in hun kunstbegrip ruimdenkend:

‘De mensen maken kunst door mooie potten te maken en die mooi te versieren. Het zijn

natuurlijk wel verschillende tekeningen. Ook beschilderen mensen de wanden, dat ziet

er heel mooi uit. De mensen maken ook kettingen door steentjes met gaten erin door

touwen te halen.’

Een vijfde deel van alle kinderen die denken dat de mensen op de plaat wel
kunst kenden, licht deze mening echter niet toe. Viervijfde deel doet dit wel.
Het gaat dan in totaal om 58% van de leerlingen.
Het versierde aardewerk dat duidelijk zichtbaar op de voorgrond van de
tekening is uitgestald, wordt door 33% van de leerlingen genoemd; de sieraden,
ook duidelijk op de tekening te zien, wordt door 16% van de leerlingen genoemd
en 8% van het totaal noemt grotschilderingen die zoals wij weten al in de tijd
van de jagers en verzamelaars gemaakt zijn.
Slechts één leerling legt verband tussen kunst en religie.

‘Houtsnijwerken van hun god of van andere speciale dingen van de godsdienst.

Godsdienst, de opperboom, heilige koe, offers, enz. Kunst, de grootste roeiboot van de

hoofdman.’

Andere leerlingen beschouwen de religie als een apart onderdeel van de vraag.
Van deze kinderen zegt 39% niet te weten of de mensen op de plaat godsdienst
kennen; 12% meent te weten van niet. En 49% beantwoordt de vraag bevestigend.
Nu is ook het begrip godsdienst niet geheel eenduidig en sommige leerlingen
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lijken het begrip geloof te reserveren voor christendom of islam of voor het
exclusieve geloof in één god. De volgende antwoorden duiden daar op.

‘... of ze een geloof hebben weet ik niet. Ik denk het niet. Er is nergens een kerk of een

moskee. Maar ik denk wel dat ze zich afvragen waar de wereld vandaan komt. En dat

ze toch in sommige dingen geloven.’

‘Ik denk wel dat ze in goden geloven, maar ze hebben geen echt geloof.’

Anderen zijn bereid om het begrip ruimer op te vatten:

‘... en ze zullen zeker wel een geloof hebben. In die tijd geloofden mensen in van die

tovenarij en draken en ze geloofden ook wel denk ik dat er iemand op hun neerkijkt.’

Terwijl 49% van de kinderen meent dat de mensen op de plaat godsdienst
kennen, weet slechts 20% deze opvatting met een voorbeeld of een redenatie te
ondersteunen. Viervijfde deel van deze groep weet te vermelden dat het om een
natuurgodsdienst gaat, waarbij vaak genoemd wordt dat er sprake is van meer
goden.

‘Ze hebben veel afgoden zoals zonnegod, landbouwgod, dierengod en nog vele goden

voor elk beroep en voor alles wat je maar kunt bedenken. Een voorbeeld van een perfect

dorp.’

Af en toe worden de Germaanse goden genoemd die we door de Romeinen en
uit de tijd van de evangeliepredikers kennen. Ook de Romeinse goden Jupiter en
Mars worden één maal genoemd.

‘Of ze een geloof hebben weet ik niet, wel weet ik dat ze goden eren zoals Donar,

Wodan, Fria, deze drie namen weet ik niet zeker. Het kunnen ook de godennamen zijn:

Jupiter, Mars.’

4% van de leerlingen meent dat deze mensen al tot het christendom bekeerd
zijn of tot de islam of zelfs in een multiculturele samenleving wonen.

‘Maar geloof hebben ze wel. De een is voor christendom de ander is protestant.’

Resumerend:

17% van de kinderen geeft geen of geen scoorbaar antwoord op de opdracht.
73% van de leerlingen denkt dat de mensen op de plaat kunst kennen, 7% vindt
van niet en 19% zegt het niet te weten. Het begrip kunst blijkt echter voor
meerdere uitleg vatbaar. 58% van de leerlingen licht toe waarom ze denken dat de
mensen kunst hebben. 33% noemt het versierde aardewerk op de tekening, 16%
de sieraden die de mensen op de tekening dragen en 8% noemt grotschilderingen
die zoals wij weten al in de tijd van de jagers en verzamelaars gemaakt zijn.
Kinderen leggen in het algemeen geen verband tussen kunst en religie.
49% schrijft dat de mensen op de plaat een geloof hebben, 12% meent van niet
en 39% zegt het niet te weten. Nu is ook het begrip godsdienst niet eenduidig.
Sommige leerlingen lijken het begrip geloof te reserveren voor christendom of
islam of voor het exclusieve geloof in één god. Anderen zijn bereid om het
begrip ruimer op te vatten.
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20% van de kinderen die zeggen dat de mensen op de plaat een geloof hebben,
vertellen er iets meer over. Viervijfde deel van deze groep weet te melden dat
het bij deze mensen om een natuurgodsdienst gaat, waarbij vaak genoemd
wordt dat er sprake is van meer goden. Ze noemen hierbij af en toe namen van
Germaanse of Romeinse goden. Een enkeling denkt dat deze mensen al tot het
christendom bekeerd zijn of tot de islam of zelfs dat ze in een multiculturele
samenleving wonen.

Al met al lijkt het beeld dat kinderen hebben van kunst en religie bij
prehistorische volken heel vaag. Een derde deel van de leerlingen wijst op het
versierde aardewerk en een zesde deel op de sieraden. Beide aspecten zijn op de
plaat te zien.
Bij slechts 16% van de leerlingen komt spontaan het beeld op van de natuur-
godsdienst bij deze volken. Details daarbij zijn schaars.
Geen enkele leerling heeft het over megalithische bouwwerken, zoals
hunebedden, het belang van zon- en maanstanden voor zaaien en oogsten of over
grafgiften die erop duiden dat deze mensen in een leven na de dood geloofden.

Opdracht 7: Hoe de geleerden van nu steeds meer te weten kunnen komen over deze

mensen van vroeger

De laatste paragraaf behandelt de vraag hoe de geleerden aan hun kennis over
deze samenleving komen. Het geschiedenisonderwijs leert dat kennis over de
prehistorie gebaseerd is op archeologische vondsten zonder schrifttekens.
De voornaamste bron van deze kennis is de bodem waarbinnen als regel
vondsten ouder zijn naarmate ze dieper liggen. De oudste vondsten zijn
afkomstig uit de periode vóór de mens. Kinderen zouden ook iets moeten weten
over de systematiek van het opgraven en dat vondsten geïdentificeerd en
gedateerd moeten worden. Ook dat het vaak moeilijk is uit vondsten met
zekerheid conclusies te trekken over het leven van prehistorische mensen.
Belangrijk is voorts dat veel kennis over prehistorische samenlevingen ontleend
wordt aan de studie van samenlevingen die er tot in onze tijd nog een
prehistorische leefwijze op na hielden of houden.

De paragraaf is door 23% van de leerlingen niet beschreven. Alle leerlingen die
de vraag wel beantwoord hebben, geven aan dat ‘voorwerpen uit die tijd’ daarbij
belangrijk zijn. Van het totaal aantal leerlingen laat 19% in het midden hoe men
aan deze voorwerpen komt en 41% vermeldt opgraving als methode.
Rotstekeningen worden door 8% genoemd als bron en 4% meent dat er
geschreven berichten zijn nagelaten.

‘Dat komt omdat de mensen van vroeger het opgeschreven hebben op wanden in

grotten. De mensen van nu hebben dat gezien en proberen erachter te komen wat dat

betekende en daar zijn ze achter gekomen. Dus dat weten ze nu.’

Niemand gaat in op de werkwijze bij een opgraving. Wel noemt 5% van de
leerlingen dat een opgraving wordt uitgevoerd door een archeoloog.

‘Door opgravingen komen we nu steeds meer te weten over vroeger, dat beroep heet

argioloog, toen ik nog klein was wou ik ook argioloog worden maar dat is nu veranderd.’
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Dat de geleerden met het vinden van deze bronnen nog niet klaar zijn, maar dat
ze die bronnen ook moeten onderzoeken en conclusies moeten trekken, wordt
door niet meer dan 7% van de leerlingen opgemerkt.

‘Ze vinden skeletten en spullen van vroeger op die onderzoeken ze en er staan ook

muurtekeningen dat onderzoeken ze ook.’

Ook weten slechts enkele leerlingen iets te zeggen over wat er dan onderzocht
wordt, zoals de ouderdom van het voorwerp of de herkomst.

‘Door opgravingen, ook al vinden ze maar een scherf van een pot of zo, dan kunnen ze

er al achter komen van wat voor soort pot het komt. En soms komen ze ook nog achter

de omtrekken van de huizen. Door de kleden, potten en gewaden en zelfs messen komen

ze er achter hoe die mensen vroeger leefden.’

Over methoden van onderzoek melden kinderen niets, maar dat is ook geen
stof voor de basisschool. Dat archeologen hun bevindingen ook vastleggen in
publicaties wordt door geen enkele leerling vermeld. Enkele kinderen doen dit
wel impliciet, door op te merken dat mensen kennis over het verleden kunnen
opdoen door erover te lezen in boeken of op het internet. Vijf leerlingen
vertellen wel dat vondsten tentoongesteld worden in musea.

‘De geleerden komen meer te weten over de mensen omdat ze dingen opgraven van de

mensen uit die tijd dat zijn dan ook graven, want als mensen dood gingen, kregen ze

spullen mee in het graf. Maar dat ligt allemaal heel diep in de grond!!! Die spullen

liggen dan in musea. Door die spullen kunnen mensen zien wat ze in die tijd maakten.’

Resumerend:

77% van de leerlingen geeft blijk van enige kennis over hoe geleerden aan hun
kennis over de prehistorie komen. Ze geven aan dat ‘voorwerpen uit die tijd’
hierbij belangrijk zijn. 41% vermeldt opgraving als methode. Rotstekeningen
worden door 8% genoemd als bron. 4% meent dat er geschreven berichten zijn
nagelaten. Kinderen geven niet of nauwelijks een beeld van de gang van zaken
bij een opgraving, het onderzoek dat verricht wordt aan bronnen en aan het
trekken van conclusies. Ook het feit dat archeologen hun bevindingen
publiceren wordt niet vermeld. Slechts enkele leerlingen merken op dat mensen
kennis over het verleden kunnen opdoen door erover te lezen in boeken of op
internet of te gaan kijken in een historisch museum.

Resultaten van de formele analyse

Evenals bij de plaat over prehistorische jagers/verzamelaars beperken we de
formele analyse ook hier tot vier paragrafen. Deze paragrafen gaan over
concrete aspecten van prehistorische landbouwers: voedselvoorziening, kleding,
werktuigen en wapens en belangrijke dieren. Zie de figuren op pagina hiernaast.
Bij de laatste drie paragrafen ‘samenwerking en taakverdeling’, ‘kunst en geloof’
en ‘historische bronnen’ zijn er door de abstracte aard van de onderwerpen
weinig concrete aanknopingspunten met de plaat; bovendien is de kennis van
de meeste leerlingen bij deze paragrafen erg summier. Een formele analyse
levert bij deze opgaven daarom geen gedifferentieerde gegevens op.
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Het gebruik van kenniselementen in vier paragrafen bij het onderwerp

Prehistorische landbouwers

Over voedselbereiding
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De resultaten van de formele analyse laten voor dit tijdvak eenzelfde beeld zien
als beschreven in de paragraaf over het tijdvak van de prehistorische jagers en
verzamelaars. De meeste kinderen beschrijven bij elk van de vier onderwerpen
feiten of elementen die op de plaat te zien zijn. In de paragraaf over voedsel en
voedselbereiding doet ongeveer 70% dit, in de fragmenten over werktuigen en
wapen en over dieren meer dan 80% van de leerlingen en bij kleding zelfs meer
dan 90%. Een klein deel van deze beschrijvingen bevat ook onjuistheden.
Over voedselvoorziening weet 96% van de leerlingen ook nog feitelijke
informatie te geven die niet direct op de plaat is afgebeeld. 19% van deze
informatie bevat echter naast goede ook foute informatie. Ook over kleding,
werktuigen en wapens en over dieren weten de meeste leerlingen niet
afgebeelde informatie te geven, maar niet altijd is deze informatie ook juist.
Bij de paragraaf over dieren bevat zelfs 28% van de fragmenten onjuistheden.
Het gebruik van hiërarchische begrippen wisselt per paragraaf. Veeteelt is
bijvoorbeeld zo’n overkoepelend begrip, waaronder koeien in de wei en varkens
in een kot worden samengenomen. Uiteraard is de mate waarin leerlingen
hiërarchische begrippen gebruiken mede afhankelijk van de aard van de vraag.
Bij paragrafen over voedselverwerving en -bereiding en over voor de mensen
belangrijke dieren gebruikt zo’n 20% van de leerlingen hiërarchische begrippen,
terwijl dit percentage bij de paragrafen over kleding en over werktuigen en
wapens rond de 8% ligt. Ook hier bevatten de beschrijvingen af en toe fouten.
Het gebruik van procedures (ketens) wisselt enigszins per onderwerp, maar
eigenlijk komen beschrijvingen van procedures weinig voor. Bij de paragraaf
over voedsel en bereiding beschrijft 18% van de leerlingen een procedure.

Deze opdracht nodigt zeker uit om procedures te beschrijven over het bedrijven
van akkerbouw, veeteelt en over het bereiden van voedsel. In de paragraaf over
belangrijke dieren beschrijft geen enkele leerling een procedure. De titel geeft
daartoe misschien ook minder aanleiding. De paragrafen over kleding en
werktuigen bieden hiervoor meer gelegenheid, hoewel maar 5% tot 7% van de
leerlingen hiervan gebruikmaakt.
Het beschrijven van samenhangen in de leerstof in de vorm van redenaties,
waarmee begrippen in een onderling verband worden geplaatst, komen bij alle
titels slechts sporadisch voor, variërend van 6% bij de paragraaf over voeding tot
2,5% bij de paragraaf over belangrijke dieren.

3.3 Middeleeuwse stad

De opdracht

Voor de opdracht ‘Middeleeuwse stad’ kregen de leerlingen de gekleurde
afbeelding over deze periode en een formulier (gevouwen A3-formaat) met de
instructie en de zeven paragraaftitels. Na iedere paragraaftitel waren tien schrijf-
regels op het formulier gereserveerd.
De teksten van de leerlingen zijn voor de inhoudelijke en formele analyse
beoordeeld aan de hand van een evaluatiemodel. Dit evaluatiemodel bevatte per
paragraaf voorbeelden van correcte en incorrecte informatie op het niveau van
feiten, concepten, procedures en principes. Deze voorbeelden zijn ontleend aan
het werk van de leerlingen. Ter illustratie is een deel van het model bijgevoegd.
Zie pagina 86 tot en met 89.
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Middeleeuwse stad
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Opdrachten

Bedenk een passende titel voor je verslag en schrijf die in het vak hieronder.

1 Waarmee de rijkste mensen in deze stad hun geld verdienen.

2 Hoe de stad bestuurd wordt en door wie.

3 Over de gevaren van het leven in de stad en hoe men zich tegen deze gevaren beschermt.

4 Over de handswerklieden in de stad (handwerkslieden zijn bakkers, timmerlieden, kleermakers, enzovoort).

5 Over de zorg voor bedelaars, armen en zieken.

6 Over geloof, kunst en feesten in de stad.

7 Hoe de geleerden van nu steeds meer te weten kunnen komen over deze mensen van vroeger.

Evaluatiemodel bij de afbeelding ‘De Middeleeuwse stad’ met voorbeelden van correcte en incorrecte antwoorden 

Titel / Aspect Voorbeelden van correcte informatie Voorbeelden van incorrecte informatie

Waarmee de rijkste mensen in de stad hun geld verdienen

Afgebeelde Verkopen van stoffen. Als priester.

informatie Met de boot spullen ergens anders inkopen of Door brand blussen/brandweerman.

verkopen.

Met paard en wagen naar andere plaatsen reizen

en daar je spullen verkopen.

Niet-afgebeelde Verkopen van graan. Met brood bakken.

informatie Als dokter.

Ze hadden slaven en daar verdienden ze geld

mee.

Als boer, als beeldhouwers, door te werken in

fabrieken.

Concepten Handel drijven, handel in stoffen, koopman/ Huizen verhuren, verhuur van grond, slaven-

(Begrippen) handelaar. handel.

Belasting heffen, het stadsbestuur. Handel overzee in kruiden en specerijen, 

handel vanuit koloniën, schepen plunderen.

Procedures Ze kopen spullen in de stad. Dan vervoeren ze hun De slaven moeten voor de rijken spullen

(Ketens) handelswaar naar een ander land en dan verkopen verkopen en dan het geld inzamelen. Het geld

ze het daar. moeten ze dan weer aan de rijken geven.
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Hoe de stad bestuurd wordt en door wie

Afgebeelde Rakkers.

informatie Schandpaal.

Raedhuys.

Niet-afgebeelde Schout. Door de koning.

informatie Schepenen. Door de Paus.

Burgemeester. Door het dorpshoofd.

Er is een democratie.

Principes Echt rijk werd je als je goederen verkocht die in het Arme mensen verdienen minder dan rijke 

alledaagse leven zeer belangrijk waren. mensen. Ook al doen ze hetzelfde werk. Dus 

Ze handelden vooral aan het water, want daar rijken hoeven maar weinig te doen, terwijl ze 

kwamen boten van andere landen langs. Deze steeds meer salaris krijgen.

mensen kenden sommige spullen nog niet en 

wilden ze graag kopen.

De rijken verdienden geld door anderen te laten 

werken. Bijvoorbeeld de bakker. Hij laat iemand 

anders het brood bakken en hij verkoopt het voor 

drie gulden. Hij geeft dan 75 cent aan diegene die 

het heeft gebakken en hij maakt dus f 2,25 winst.

Evaluatiemodel bij de afbeelding ‘De Middeleeuwse stad’ met voorbeelden van correcte en incorrecte antwoorden (vervolg)

Titel / Aspect Voorbeelden van correcte informatie Voorbeelden van incorrecte informatie

Procedures Iemand die iets had gedaan wat niet mocht werd

(Ketens) opgepakt door de rakkers (politie). Je kwam dan 

voor de schepenenrechtbank, die bepaalde wat voor

straf je kreeg. Als het niet zo erg was, dan moest je 

in het schavot. De mensen gooiden dan tomaten en 

eieren naar je.

Concepten Stadsbestuur, Schout, Burgemeester, Rechtspraak. De kerk.

(Begrippen) Democratie.

Principes Omdat hij hun geld nodig heeft, is de vorst De stad wordt alleen maar door mensen van 

gedwongen om de steden in ruil voor belastingen adel bestuurd. Ze houden al het geld voor 

en schenkingen steeds meer invloed te verlenen. zichzelf en ze geven de banen die vrijkomen en

Ze krijgen deze invloed in de vorm van stads- waar je veel mee kunt verdienen aan 

rechten. familieleden. Zo blijft het geld in de familie.

Als je rijk was, dan had je macht en mocht je in

het stadsbestuur.
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Evaluatiemodel bij de afbeelding ‘De Middeleeuwse stad’ met voorbeelden van correcte en incorrecte antwoorden (vervolg)

Titel / Aspect Voorbeelden van correcte informatie Voorbeelden van incorrecte informatie

Over de gevaren van het leven in de stad en hoe men zich tegen deze gevaren beschermt

Afgebeelde Brand/vuur wordt met emmers geblust.

informatie Muren om de stad.

Er was geen wc/ontlasting werd op straat gegooid.

Het touw breekt als er iets omhoog wordt gehesen.

Houten huizen/stenen huizen.

Kind speelt in vieze plas.

Niet-afgebeelde Pest/cholera. Gevaarlijke dieren, bijvoorbeeld krokodillen. 

informatie Rovers/boeven/dieven. Heksen.

Inbraken/overvallen. Vechten met stokken.

Soldaten dringen de stad binnen.

Concepten Er is een slechte hygiëne. De stad wordt bewaakt. Dijkenbouw overstroming.

(Begrippen) Inbraken/overvallen. Overstroming. Verdediging. Wereldoorlog.

Ziekte/epidemieën.

Procedures Iemand die iets gestolen had, kwam voor de Op een dag kwam er oorlog tussen Nederland 

(Ketens) rechtbank. Hij kreeg straf. Hij moest dan en Duitsland en de mensen verschuilden zich 

bijvoorbeeld in het schavot. onder een bed of in de kelder. Sommigen 

Iemand die naar de wc was geweest, gooide het gingen onderduiken. In 1945 was Nederland 

daarna op straat. Het bleef daar liggen. bevrijd en alle Nederlanders vierden feest.

Principes Als er een overstroming was, dan werden er zand- Om zich te beschermen tegen vuur werden de 

zakken voor de deur gelegd. huizen dicht tegen elkaar gebouwd.

De huizen waren van hout en als er brand ontstond, Je beschermen tegen ziekte door op hygiëne te 

dan brandde een groot deel van de stad af. letten; geen vies water te drinken (goed 

Men beschermt zich tegen brand door niet alle principe, maar nog niet bekend in een middel-

huizen tegen elkaar aan te bouwen/door de huizen eeuwse stad).

van steen te maken.

Er waren rovers die de stad wilden overvallen. 

Ze beschermden zich door een stadsmuur te 

bouwen. Deze staat om de stad heen. Er zitten 

kantelen aan, waar mensen zich achter kunnen 

verschuilen als er geschoten wordt.

Afgebeelde Rijken geven geld.

informatie Armen gaan bedelen.

Er zijn veel bedelaars.

Armen leven op straat.

Over de zorg voor bedelaars, armen en zieken

Niet-afgebeelde Zieken gaan snel dood. Er was geen zorg voor bedelaars en zieken.

informatie Zieken/bedelaars werden door monniken verzorgd. De dokter kwam gratis langs bij arme mensen. 

Armen krijgen voedselbonnen.
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Evaluatiemodel bij de afbeelding ‘De Middeleeuwse stad’ met voorbeelden van correcte en incorrecte antwoorden (vervolg)

Titel / Aspect Voorbeelden van correcte informatie Voorbeelden van incorrecte informatie

Concepten Zieken/bedelaars werden opgevangen in de kerk. Arme mensen kunnen in termijnen betalen. 

(Begrippen) Medicijnen. Zieken kunnen terecht in een verzorgings-

Bij de ingang van de stad zag je de verstotelingen centrum.

vaak zitten.

Ze zijn afhankelijk van wat de rijken hen geven.

Procedures De armen zoeken werk, maar er is geen werk meer. Als er iemand ziek was, dan zorgden de 

(Ketens) Dan worden ze bedelaar en gaan bedelen. mensen ervoor dat ze onderdak kregen en weer

Een bedelaar woonde op straat. Op straat kreeg je gauw beter werden. Ze legden natte doekjes op

soms een muntje en dan kon je eten kopen. hun voorhoofd.

Principes Zieken worden meestal niet beter, omdat er geen De rijke mensen deden niets voor de armen. 

goede medicijnen zijn. Ze deden het pas als de baas van de stad dat 

Als je genoeg geld had, dan kon je naar de dokter zei en toen waren ze pas zorgzaam voor de 

als je ziek was. armen. Want anders moesten ze van de baas de 

Armen die ziek zijn kunnen niet naar de dokter, stad verlaten en dan konden ze geen geld

want daar hebben ze geen geld voor. verdienen.

De mensen in de stad maakten zich niet zo druk

om de armen, bedelaars en zieken. Soms kregen 

ze wel wat geld, maar dat was lang niet genoeg 

om van te leven.

Niet-afgebeelde Boeken uit die tijd. Muurschilderingen in grotten.

informatie Spullen die gevonden worden.

Opgravingen doen.

Hoe de geleerden van nu steeds meer te weten komen over deze mensen van vroeger

Afgebeelde Gebouwen/huizen uit die tijd die er nog staan.

informatie Kerken.

Beelden.

Concepten Kunst. Doorvertellen.

(Begrippen) Literatuur.

Informatie verzamelen via internet.

Procedures Ze vinden dingen terug. Ze bouwen een huis en dan Sommige mensen uit de stad vertelden het 

(Ketens) stoten ze op iets hards. Dan vinden ze bijvoorbeeld door en die vertelden het weer door en dan 

een vuistbijl. komt het bij de geleerde.

Principes Als men een schilderij uit die tijd bestudeert, dan Er wordt steeds weer doorverteld hoe het leven

kan men hierop zien hoe men in die tijd leefde. vroeger was.

De mensen worden steeds intelligenter.

De geleerden kwamen meer te weten door de

handelslieden. Want die vertelden waar ze

waren geweest en hoe het daar was.
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De kwantitatieve analyse

De gemiddelde tekstlengte van de miniwerkstukjes over de middeleeuwse stad
bedraagt 171 woorden. Ook nu zien we een geleidelijke toename van het
percentage leerlingen dat een fragment overslaat, maar – met uitzondering van
de laatste paragraaf – zijn de verschillende fragmenten nu ongeveer even lang.
12% van de leerlingen heeft geen titel bedacht. Ongeveer 95% van de leerlingen
of meer heeft bij de eerste vijf paragrafen een fragment geschreven. Over de
paragraaf cultuur en geloof in de stad heeft 88% van de leerlingen geschreven,
maar over historische bronnen is slechts door 75% van de leerlingen iets
geschreven.
De titel is met een gemiddelde lengte van 3.7 woorden uiteraard kort.
De gemiddelde tekstlengte bij de meeste paragrafen bedraagt ongeveer 25 à
30 woorden. De paragraaf over het bestuur van de stad is gemiddeld iets korter,
over de gevaren in de stad gemiddeld iets langer.
Ook bij deze opdracht geldt dat de laatste paragraaf over de historische bronnen
met gemiddeld 18.9 woorden het kortst is.

Resultaten inhoudelijke analyses

Opdracht: Welke titel past het beste bij deze tekening?

Van de leerlingen heeft 87% dit miniwerkstukje een titel gegeven. De juiste
tijdsaanduiding ‘Middeleeuwen’ wordt door 20% van de leerlingen genoemd,
bijvoorbeeld ‘Middeleeuwse verhalen van Raedthuis’ of ‘De Middeleeuwen’.
19% geeft een vage tijdsaanduiding, zoals ‘Hoe vroeger het leven verging’ of
‘De eeuwen door’. Ook associëren enkele leerlingen (5%) de plaat met een
verkeerde periode, waarbij ‘Romeinen’ en ‘De prehistorie, geschiedenis’ uiteraard

Gemiddeld aantal woorden van de geschreven fragmenten

Percentage niet-beschreven fragmenten

Middeleeuwse stad

© Citogroep

Percentage
niet-

beschreven

50

40

30

20

10

0

1titel 2 3 4 5 6 7

Paragrafen

50

40

30

20

10

0

Aantal
woorden



Pagina 91

de plank verder misslaan dan ‘De Gouden eeuw’. 56% van de leerlingen geeft
geen tijdsaanduiding.
Van alle leerlingen kiest 35% een titel met het woord stad, variërend van:
‘Hoe het oude stadje overleefde’ tot kortweg ‘De stad’.
Slechts drie leerlingen kiezen de meest precieze titel bij deze plaat:
‘De middeleeuwse stad’ of ‘Een stad in de Middeleeuwen’.
Ruim 10% van de leerlingen kiest een prozaïsche titel waarin noch een tijds-
aanduiding, noch het woord ‘stad’ voorkomt. Voorbeelden hiervan zijn
‘Het leven zonder moderne apparatuur’, ‘Het christendom’, ‘De koophandel’ en
‘De grote ruil en handel straat’.

Opdracht 1: Waarmee de rijkste mensen in de stad hun geld verdienden (Over de

economische basis van de stad)

De kennis waaraan met deze opdracht gerefereerd wordt, houdt verband met
het ontstaan en de groei van steden in de Middeleeuwen. Leerlingen moeten
weten dat deze groei gekoppeld is aan de opbloei van de handel. Steden vormen
zich en groeien rondom marktplaatsen die uitgroeien tot handelssteden.
In Nederland was deze handel sterk verbonden met de scheepvaart over zee.
De kooplieden worden door hun kapitaal de belangrijkste burgers van de stad
die hun macht uitbreiden door met hun rijkdommen privileges te kopen van de
vorst.

Uit de antwoorden van de kinderen blijkt dat niet meer dan een handjevol
kinderen (2%) een deel van deze ontwikkelingen helder weet weer te geven.

‘De rijkste mensen in de stad verdienden hun geld met de handel. Ze hadden schepen

waarmee ze goederen vervoerden van de ene stad naar de andere. Vlak bij de haven

hadden ze pakhuizen met goederen. Ook hadden ze buiten de stad vaak boeren, die voor

hen werkten. Veel van die rijken gingen zelf op handelsreis te voet of op een paard.

Als de edelen goede koopwaar hadden, werden ze heel snel rijk.’

‘De mensen verdienen veel met handel. Ze gaan dan met grote schepen naar verre

landen en halen daar goederen die wij in Nederland niet hebben, dan komen ze terug en

verkopen het.’

Kinderen die niet weten waar het om gaat zijn echter allerminst geneigd dat
ronduit toe te geven. Ze kiezen verschillende strategieën om toch iets op te
schrijven. De een blijft dicht bij de plaat en beschrijft wat hij over geld
verdienen meent te zien.

‘De ene verkoopt stof en de ander loopt met Mariabeeld. De anderen handelen met

schepen en de ander verkoopt bier. En weer een ander maakt mensen blij met geld.

En de priester kijkt naar het schilderij, zo doet iedereen iets en vooral de rijke mensen.’

‘Sommige mensen de rijken dus verdienen geld met de draagstoel van de koning te

tillen. Als fotograaf. Arme mensen moesten ander werk doen. Zoals zware zakken

omhoog trekken en ander vies werk. Als er vuur was moesten zij dat met emmers water

blussen. Rijken hoefden maar alleen leuk werk te doen.’
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Andere kinderen zoeken houvast in hun geschiedeniskennis. Ze vertellen een
verhaal dat hen vanuit de geschiedenislessen is bijgebleven en dat op zichzelf
wel klopt, maar dat niet van toepassing is op de afgebeelde situatie. Zo meldt
onderstaande leerling, misschien geïnspireerd door de koopman die bij een
wagen stoffen keurt:

‘De mensen verdienden hun geld door stof te weven en dat te verkopen. Ook werken in

de fabrieken deden ze. Ook verdienden ze hun geld met brood bakken en dat verkopen.

Kleren maken en meubels timmeren.’

Een andere leerling verwart de Middeleeuwen met de Gouden Eeuw:

‘De rijkste mensen verdienen hun geld aan het verhuren van huizen en aan de handel,

vooral met zeevaart. De schepen varen naar verre landen en verkopen daar hun spullen.

Ook nemen ze dingen mee zoals goud, zwarte slaven en specerijen.’

Er zijn ook kinderen die bij gebrek aan historisch houvast hun eigen
(hedendaagse) gedachten over het verwerven van rijkdom op de plaat
projecteren.

‘Ik denk dat de rijkste mensen van de stad hun geld verdienen aan de directeur van een

fabriek te zijn of een burgemeester. Want als burgemeester ben je de baas van iedereen

in het dorp of stadje en iedereen luistert naar de opdrachten die je hun geeft en voeren

dat dan ook uit. Maar als je baas van een fabriek bent luistert iedereen in die fabriek

naar je dus dat zijn ook veel mensen en hoe meer macht je hebt hoe rijker je bent.’

En dan zijn er ten slotte nog veel kinderen waarbij onduidelijk blijft op basis
waarvan zij hun beeld gevormd hebben.

‘Er was een groot verschil tussen arm en rijk. De arme mensen verdienen hun geld door

te bedelen, als dienstmeid, stalmeester, metselaar. De ene verdient meer dan de andere.

De rijke mensen verdienen hun geld door als priester te zijn, een beul, bakker, slager,

burgemeester, raadslid. Je kon op heel veel manieren rijk worden. Maar je moet het goed

aanpakken.’

‘Bij de bakker kun je brood kopen en dan krijgt de bakker geld. Maar je kunt ook geld

stelen, dat is een zakkenroller, maar dan kun je worden onthoofd. En bedelen kwam heel

veel voor, je krijgt dan geld van mensen, omdat ze jou zielig vinden. Maar je kunt ook

gaan vissen en als je een heel mooi huis hebt, kan er ook wat mis gaan, het huis achter

het Raedhuys is in de fik gevlogen, maar je kunt ook stof verkopen.’

Net als in dit laatste voorbeeld lijken veel kinderen geen idee te hebben van het
onderscheid tussen hoogbetaalde en laagbetaalde banen. Ze geven een scala
aan beroepen die naar hun mening tot rijkdom leiden: bestuursfuncties,
kerkelijke functies, adellijke functies, grootgrondbezit, ambachten, diensten,
nijverheid en industrie en kunst (2% – 7%). Verwonderlijk is dat niet, want
inkomensstratificatie is een abstracte indeling, die ook in groep 8 nog buiten de
belevingswereld van de meeste kinderen ligt.
Los van deze strategieën weet 78% van de leerlingen de handel te noemen als
een voorname bron van rijkdom. Het begrip handel is voor kinderen echter niet
altijd duidelijk. 19% van de leerlingen denkt hierbij duidelijk alleen aan detail-
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handel: een bakker, een groentewinkel ‘eigen gemaakte stoffen verkopen op de
markt’. Een aantal leerlingen (17%) verwijst in hun antwoord duidelijk naar de
koophandel; ook 17% van de leerlingen verwijst naar de betekenis van de
scheepvaart bij de handel en 9% maakt duidelijk dat de handel internationaal
is. Veel leerlingen (32%) laten in het midden om wat voor handel het gaat.
Ondanks het feit dat handel vaak genoemd wordt, geeft niet meer dan een
handjevol kinderen (2%) de relatie aan tussen de koophandel en de ontwikkeling
van de steden.

Opdracht 2: Hoe de stad bestuurd wordt en door wie

De machtigste burgers van de stad, de rijke kooplieden, stellen onderling het
stadsbestuur samen. Dit bestaat uit burgemeesters en vroedschap, schout en
schepenen. De burgemeesters (hun aantal varieert, afhankelijk van de grootte
van de stad, van twee tot zes) nemen het dagelijks bestuur voor hun rekening,
terwijl de vroedschap zich meer bezighoudt met ondersteuning en controle.
Het bestuur ziet toe op bouwvoorschriften, marktregels, gebruik van de haven
en orderegels. De rechtspraak is in handen van de schepenen. Voorzitter van de
schepenrechtbank is de schout, die tevens het hoofd is van de politie en met
zijn knechten, de rakkers zorgt voor de openbare orde. Veroordeelden krijgen
lijfstraffen die ter lering en de vermaak van de bevolking in het openbaar
voltrokken worden.
Het stadsbestuur functioneert in meer of mindere mate onder het gezag van de
adellijke heer in wiens bestuursgebied de stad ligt. In de loop der Middeleeuwen
verschuift dit oppergezag steeds meer van deze ‘grondheer’ naar de vorst, die
de kooplieden in ruil voor beden en belastingen steeds meer macht geeft.

Hoewel we niet mogen verwachten dat bovenstaande kennis in al zijn nuances
bij de kinderen bekend is, wordt er toch in ieder geschiedenisboek voor de basis-
school over taken en functies in het middeleeuwse stadsbestuur gesproken.
In de teksten van de leerlingen komen we echter maar sporadisch de namen
tegen van de bestuursfuncties in de stad: schout 5x; schepenen 2x, rakkers 1x en
vroedschap 1x.

‘Je had de schout en zijn rakkers (nu politie) en je had een kasteelheer die alles regeerde

over de stad.’

‘De stad wordt bestuurd door schepenen uit het raadhuis, die mogen recht spreken over

alle mensen die de wet overtreden hebben. De mensen van de stad moeten belasting

betalen, zodat de schepenen betaald kunnen worden en het overgebleven geld wordt

gebruikt om nieuwe gebouwen mee te bouwen of te repareren.’

‘De stad werd bestuurd door het vroedschap alle rijke mensen dus.’

Het begrip ‘burgemeester’ is iets bekender en komt in 27% van de antwoorden
voor, maar steeds in het enkelvoud en af en toe in combinatie met wethouders,
terwijl in de middeleeuwse stad altijd minstens twee burgemeesters waren.

‘De stad wordt geleid door een burgemeester, die voor alles zorgt zegt hij en als hij aan

de macht is, dan neemt hij al het geld op als belasting.’
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‘De stad wordt bestuurd door een burgemeester die werkt in een gemeentehuis, samen

met wethouders beslist hij dingen voor de stad.’

Nu heeft het begrip burgemeester in de loop der eeuwen een belangrijke
betekenisverschuiving doorgemaakt die de kinderen waarschijnlijk ontgaan is.
Kinderen denken hierbij kennelijk vaak aan onze tegenwoordige burgemeesters.
12% van de leerlingen noemt een collectief als stadsbestuur: hiervoor worden dan
begrippen gebruikt als rijke mensen, hoge heren, stadsbestuur, gemeenteraad.

‘De stad wordt bestuurd door de regenten, die in het raedhuys zitten. Zij beslissen wat

er gebeurt. De paus bestuurt de kerk en dus ook de meeste bevolking.’

‘De stad wordt bestuurd door de hoge heren. De stadhouders bestuurden de stad door

criminelen te veroordelen en mensen onderdak te geven (en belasting te laten betalen).’

‘Door de gemeenteraad.’

18% van de kinderen denkt dat de stad bestuurd werd door een koning of een
koningin en een even groot percentage noemt een adellijk persoon als
bestuurder van de stad. Hiervoor worden dan uiteenlopende namen gebruikt:
‘edelen, stadsheer, stadshoofd, graaf, hertog, baron, kasteelheer en stadhouder’.
Het kan zijn dat leerlingen daarbij denken aan de situatie van de eerste
stedelijke ontwikkelingen, want geen enkele leerling zegt iets over de
verschuiving van de macht van de adel naar de burgers.

‘De stad wordt bestuurd door het stadshoofd die elke dag veel werk verricht en af en toe

eens op zijn balkon staat te kijken hoe het gaat in de stad.’

‘Een stad wordt bestuurd door een baron(es) en een raadsheer. Heel anders dan nu.

De Raadsheer zit in het Raedshuijs. Daar vinden ook gesprekken plaats.’

‘De stad wordt bestuurd door een man dat noemen we de stadsheer. De stadsheer

woont niet in een huis waar de andere mensen in wonen nee, zoals je op de tekening

ziet, woont de stadsheer in een mooi huis dat huis krijgt dan ook een naam. Dat huis op

de tekening heet het Raedhuijs.’

In 12% van de stukjes worden geestelijken opgevoerd als bestuurders van de
stad. Hier komen we begrippen tegen als kerk, monniken, paus, priesters,
bisschop, pastoor en algemener ‘baas van de kerk’. Monniken worden dan
meestal opgevoerd als ondersteuning van het gezag, omdat ze schrijven konden.

‘De stad wordt bestuurd door een bisschop of pastoor. Andere mensen dragen een

schilderij op een laken. En er lopen allemaal mensen om heen.’

‘De bestuurder van de stad is de baas van de kerk. Hij bestuurt de stad door alle

mensen werk te geven.’

‘De stad wordt bestuurd door een koning. Maar ook door monniken. Zij besturen de stad

samen omdat de monniken toen alleen konden schrijven en lezen en dat konden de

koningen niet.’
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10% van de kinderen heeft geen idee en bedenkt maar wat. In deze categorie
treffen we namen aan als sheriff, dorpshoofd, Bill Klinten, politici, mannetjes
met roodbruine kleren aan, raadsheer, generaal, kabinet, baas.’

‘Het lijkt of de stad bestuurd wordt door de mannetjes met de bruinrode kleren aan, ze

doen dieven oppakken, helpen met begrafenissen.’

‘De stad wordt door een politici, generaals en belangrijke schrijver bestuurd.’

Op de vraag ‘hoe de stad bestuurd wordt’, gaat 60% van de leerlingen in.
Ze zeggen dan iets over één of meer van de volgende aspecten: het gebouw van
waaruit bestuurd wordt, de taken die verricht worden, de structuur van het
bestuur, de kwaliteit van het bestuur en de verschillen met het heden.
Hierbij roert 42% van de leerlingen één van deze aspecten aan, 14% gaat in op
twee van deze aspecten en 4% noemt er drie of vier.
Van de leerlingen zegt 12% iets over het bestuursgebouw. Een aantal leerlingen
noemt het raadhuis dat ze van de plaat herkennen, maar ook de namen
stadhuis en gemeentehuis komen voor.

‘De stad wordt bestuurd door de burgemeester en hij werkt. En het Raedhuys.’

‘In iedere stad staat een gemeentehuis of Raadhuis. In een gemeentehuis werken veel

mensen. Ook die de stad besturen en dat is de gemeenteraad.’

Over de taken die het stadsbestuur uitvoert doet 29% van de leerlingen een
uitspraak. 16% van de leerlingen noemt het handhaven van de orde door het
stellen van wetten, regels en sancties; af en toe noemen leerlingen hierbij ook
de barbaarse straffen.

‘De stad werd bestuurd door de bestuurder. De bestuurder maakte regels en als je je

daar niet aan hield, dan werd je gestraft of gedood of je kreeg een andere straf.

De bestuurder was meestal rijk.’

‘Als je iets hebt gedaan wat niet mag dan word je bestraft op verschillende manieren.

Je kunt aan de galg gehangen worden, als je wat heel ergs had gedaan, maar als het

minder erg was had je een minder erge straf want dan moest je je hoofd door een gat

van de plank doen en je armen en dan werd je met tomaten en mandarijnen bekogeld.’

Maar ook andere taken worden genoemd, zoals het omroepen van nieuws, het
laten bouwen van huizen, een kerk, een haven, het uitrusten van schepen voor
een ontdekkingsreis, het onderhouden van een leger.
Over de structuur van het bestuur weet 19% van de leerlingen iets te melden.
Het gaat daarbij om opmerkingen over taakverdeling en hiërarchie.
Dat gebeurt meestal uiterst vaag en de informatie is feitelijk vaak onjuist.

‘De stad werd bestuurd door een keizer of zoiets en er hielpen ook wel wat mensen.’

Slechts een enkeling gaat er wat uitvoeriger op in:

‘De stad werd bestuurd door (de naam zegt het al) het stadsbestuur. Het stadsbestuur

bestond uit: edelen, rijken, monniken en anderen. Het stadsbestuur had monniken om
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ervoor te zorgen dat iedereen het juiste geloof had en voor rechtszaken werden ook

edelen gebruikt.’

Daarbij wordt af en toe ook gebruikgemaakt van kennis die bij een andere tijd
hoort:

‘De stad wordt bestuurd door een burgemeester en een paar wethouders.

De burgemeester en de wethouders beslissen over wat er met de stad moet gebeuren.

Ze maken plannen van bijvoorbeeld dat er een nieuwe haven bij moet komen of dat er

meer huizen moeten worden. Zo wordt de stad bestuurd.’

Van alle leerlingen geeft 17% een waardeoordeel over het bestuur van de stad.
Soms is dit positief, soms negatief. Het is niet na te gaan waarop zo’n oordeel
gebaseerd is.

‘De stad werd niet altijd goed bestuurd. In sommige dorpen mochten alleen mensen

stemmen die veel belasting betaalden, dus armen kregen nooit wat ze wilden.

De stadhouder die woonde in een mooi huis in een mooie straat en de rijke ook.

Arme kinderen die moesten soms bedelen, maar als er iemand wat in zijn of haar hand

gaf dan keken ze hen niet aan en liepen ze snel mogelijk weer weg.’

‘De stad wordt goed en netjes bestuurd want er is veel vriendschap en de burgers zijn

rustig en het gaat gewoon goed op een paar nadelen.’

Een enkeling (3%) maakt de opmerking dat het bestuur in het verleden heel
anders was ingericht dan tegenwoordig. Zij leggen hiermee een relatie tussen
heden en verleden, wat in de kerndoelen zo belangrijk gevonden wordt. Jammer
genoeg gaat de uitwerking bijna steeds mank door gebrek aan kennis van feiten.

‘De stad wordt bestuurd door een soort kabinet wat we nu kennen maar dan zonder alle

luxe apparatuur en met veel minder mensen meestal zijn het er denk ik zes.’

‘De stad werd vroeger heel anders bestuurd dan tegenwoordig. Er waren toen nog geen

verkiezingen en dat soort dingen. De baron (of nou ja ik weet het niet zeker) bestuurt

met een aantal mensen de stad. Besprekingen worden in het Raedhuijs.’

Resumerend:

12% van de leerlingen noemt een collectief als stadsbestuur. Hiervoor worden
dan begrippen gebruikt als rijke mensen, hoge heren, stadsbestuur,
gemeenteraad. Slechts enkele leerlingen vertellen dat het stadsbestuur wordt
samengesteld uit de rijke kooplieden.
19% maakt opmerkingen over taakverdeling en hiërarchie. We komen echter
maar sporadisch namen tegen van de bestuursfuncties in de stad: schout 5x;
schepenen 2x, rakkers 1x en vroedschap 1x.
Alleen het begrip ‘burgemeester’ is bij een redelijk aantal kinderen bekend
(27%), waarschijnlijk omdat het een term is die ook nu nog gebruikt wordt.
De betekenisverschuiving van het begrip is de kinderen echter ontgaan.
18% van de kinderen denkt dat de stad bestuurd werd door een koning of een
koningin en een even groot percentage noemt een adellijk persoon als
bestuurder van de stad, maar geen enkele leerling zegt iets over de verschuiving
van de macht van de adel naar de burgers.
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60% van de leerlingen noemt andere aspecten van het bestuur: 12% noemt het
raadhuis of stadhuis. 16% van de leerlingen noemt het handhaven van de orde
door het stellen van wetten, regels en sancties; af en toe noemen leerlingen
hierbij ook de barbaarse straffen.
29% van de leerlingen noemt ook andere taken, zoals het omroepen van nieuws,
het laten bouwen van huizen, een kerk, een haven, het uitrusten van schepen
voor een ontdekkingsreis, het onderhouden van een leger.
7% geeft spontaan een waardeoordeel over het bestuur van de stad. Hoewel we
niet mogen verwachten dat kennis over het stadsbestuur in de middeleeuwse
stad in al zijn nuances bij de kinderen bekend is, blijken de kinderen vergeleken
met de stof in de geschiedenisboeken voor de basisschool toch wel een heel
beperkt beeld te geven van het bestuur in de middeleeuwse stad.

Opdracht 3: Over de gevaren van het leven in de stad en hoe men zich tegen deze

gevaren beschermt

Brand kon soms een hele stad in de as leggen. Door de opeenhoping van
mensen en de onwetendheid omtrent hygiëne zijn steden ook kwetsbaar voor
epidemieën zoals de pest. Ook de avondlijke onveiligheid op straat, de
barbaarse lijfstraffen en mogelijke oorlogen met belegeringen door vijanden
waren reële gevaren.

Van de leerlingen noemt 19% geen enkele bedreiging. 48% noemt één
bedreiging, 26% weet twee bedreigingen te noemen en 6% noemt er drie.
Bij het gevaar voor oorlog noemen bijna alle leerlingen de stadsmuren als
middel voor de verdediging. Ook de stadspoort en de gracht om de stad worden
veel genoemd.

‘Om de stad staat een muur. Als de vijand komt doen ze de poort dicht en dan gaan er

soldaten op zo’n plank staan en schieten dan naar beneden. Of ze gooien kokend lava

over hen heen.’

Als remedie tegen misdaad wordt de politie in de stad genoemd, de wachters
aan de poort, zelfverdediging, maar ook de lijfstraffen als afschrikwekkend
middel zijn veel leerlingen bekend.

‘Er zijn heel wat gevaren zoals iemand beroven, inbreken, echt van alles. Als iemand

opgepakt wordt, kunnen ze het volgende doen. Ze kunnen hem lijfstraffen, zoals de

schandpaal en de raddraaier en vierendelen. De schandpaal is minder erg dan al die

andere. Ze kunnen hem ook een boete laten betalen of hem weg sturen. De rijkere

personen krijgen die meestal.’

Deze afschrikwekkende lijfstraffen zelf worden ook als een reëel gevaar gezien.
Men zou er immers zelf het slachtoffer van kunnen worden.

‘Je kan opgehangen worden of worden gegijzeld en je kan je daar tegen beschermen

door je te verstoppen.’

‘De gevaren zijn: je kunt vastgebonden worden. Dan moet je wel een goede schuilplaats

vinden, want je kunt zo opgepakt worden. Je kunt aan het schavot worden gezet. Dus ik

zou maar oppassen.’
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‘Je hoofd kan er afgehakt worden en de ander heeft een vikie gestoken en wordt

opgepakt. Deze gevaren kan je tegenhouden als je braaf doet.’

‘Vooral in de middeleeuwen zeiden ze dat heksen erg gevaarlijk waren. Meestal waren

die heksen gewone burgers die onschuldig waren. Maar als je van hekserij beschuldigd

werd, werd je ook meteen op de brandstapel gegooid.’

Bij het brandgevaar gaan veel leerlingen in op het gevaar van de houten huizen
en de rieten daken en de pogingen van iedere stad om de huizen van steen te
bouwen.

‘Er zijn verschillende gevaren in de stad. Want de huizen zijn van hout en als er een huis

in de brand vliegt, heb je kans dat de hele stad afbrandt. Ze beschermden zich door de

huizen van steen te gaan bouwen, dat is wel duur, maar je krijgt wel een vergoeding.’

Ook de manier van blussen wordt door een aantal leerlingen besproken.

‘Als er een beetje brand is moet een man met een emmertje water blussen. Als er een

grote brand is dan gaan ze in een rij staan en geven ze de emmertjes door.

Ze beschermen ze tegen brand.’

Bij het noemen van ziektegevaar verwijst 6% naar de slechte hygiëne als bron
van ziektes; 4% van de leerlingen noemt de pest; naast deze juiste, wordt ook
onjuiste informatie gegeven.

‘Er bestond een ziekte de pest. Het milieu was erg vuil. Iedereen liet zich regelmatig

onderzoeken door geestelijken.’

‘De grootste gevaren zijn de ziektes denk ik. Want als er geen goede waterleiding is en

je drinkt van vervuild water word je ziek. En de hygiëne, want als je in een huis woont

waar het heel vies is en er allerlei dieren in rond lopen is dat ook niet fris en kun je ziek

worden.’

Resumerend:

In de paragraafjes komen alle gevaren die in de leerstof behandeld zijn wel aan
bod. Als bedreiging noemen de leerlingen: oorlog (38%), misdaad (26%), brand
(23%), ziekte (14%) en de barbaarse straffen (13%). Een enkeling (5%) noemt ook
overstromingen en wilde dieren.

Opdracht 4: Over de handwerkslieden in de stad

Wat betreft de titel ‘Over de handwerkslieden in de stad’ hebben de leerlingen
als het goed is geleerd dat handwerkslieden zich organiseerden in gilden:
verenigingen van mensen die hetzelfde beroep uitoefenden. Gilden houden
toezicht op de vervaardiging, de kwaliteit en de prijs van producten; ze moeten
oneerlijke concurrentie tegengaan en zorgen voor de opleiding van vaklieden.
Dit laatste gebeurt volgens het opleidingssysteem van leerling – gezel – meester.

Slechts 2% van de leerlingen schrijft over gilden, al herinnert één leerling zich
het woord ‘gilde’ niet meer. Slechts een enkele leerling gaat in op het leerling-
gezelsysteem.
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‘De handswerklieden hadden gilden die ze zelf opleidden.’

‘De meeste handswerklieden waren lid van een gilde. Dat was een soort groep

bijvoorbeeld bakkers, die elkaar hielpen met alles. Elk gilde gaf ieder jaar een feest.

Als je handswerkman was wou je een zoon die je op kon volgen, als je geen zoon had

nam je een leerling, die betaalde je lesgeld en als hij oud genoeg was, mocht hij een

soort examen doen. Als hij dat haalde, was hij een soort gildelid.’

‘Er waren verschillende gilden in de stad. Bakkers, kleermakers en ga maar door.

Je moest daarvoor eerst een meesterwerk maken. Bij een timmerman moest je een

meubel of zoiets anders maken.’

‘Veel handwerkslieden hadden ambachten. Een ambacht kun je zien als een soort

vereniging van bijvoorbeeld bakkers. In moeilijke tijden hielp je elkaar en ging niet

hoger dan een vaste prijs. Ook namen ambachtslieden veel leerlingen mee in het vak.’

De overige leerlingen herhalen veelvuldig de bij de titel gegeven voorbeelden
van handwerkslieden, bakker 49%, timmerman 46% en kleermaker 35%. De ene
leerling denkt dat handwerkslieden rijk zijn, de ander schrijft dat ze arm zijn.
Ze geven voorbeelden van producten en vertellen hoe die verkocht worden.
Ook wordt af en toe vermeld dat handwerkslieden hard werken. Opvallend is
dat bijna niemand het heeft over grondstoffen die handwerkslieden nodig
hebben en ook dat slechts een enkeling de verbinding met de huidige tijd legt.
De kinderen lijken hier vooral vrij onsystematisch gebruik te maken van niet-
historische kennis over beroepen zoals die op de basisschool in de lage groepen
al wordt behandeld.

‘De bakker is de rijkste man van de stad. Hij verkoopt 200 broden per dag en taartjes.

De timmerlieden zijn vandaag bezig met de restauratie van de kerk.’

‘Handwerklieden waren heel vaak arm, ze hadden allemaal bijbaantjes zoals olie uit de

pinda’s persen en weven.’

‘De bakkers die bakken brood en koeken en taarten, iedere dag. De timmerlieden maken

vaten en tonnen en deuren en helpen mee aan de bouw van een huis. Kleermakers die

maken werkkleding en eenvoudige dingen. Het duurt wel een week voordat je kleding

klaar is.’

‘Om in leven te blijven moest je hard werken. Zonder mechanisme! Je kocht niet alles in

een supermarkt, maar brood bij de bakker, vlees bij de slager, kleren bij de kleermaker,

meubelen bij de timmerman etc. Er waren ook aparte winkels voor. Ook handwerklieden

liepen gevaar bestolen te worden. Geld verdienen was in die tijd moeilijk.’

37% van de leerlingen schrijft ook dit soort informatie niet en blijft steken in
een bedroevend antwoord van één zin.

‘Die moeten van zijn of haar baas geld verdienen.’

‘Ze zijn overal aan het werk. Bouwen, vissen, handelen enz. enz.’
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Resumerend:

Slechts 2% van de leerlingen schrijft iets over gilden, al herinnert één leerling
zich het woord ‘gilde’ niet meer. De overige leerlingen herhalen veelvuldig de
bij de titel gegeven voorbeelden van handwerkslieden, bakker 49%, timmerman
46% en kleermaker 35%. De ene denkt dat handwerkslieden rijk zijn, de ander
schrijft dat ze arm zijn of hard werken. Ze geven voorbeelden van producten en
vertellen hoe die verkocht worden. Bijna niemand heeft het heeft over
grondstoffen die handwerkslieden nodig hebben. De kinderen lijken hier vooral
vrij onsystematisch gebruik te maken van niet-historische kennis over
beroepen zoals die op de basisschool in de lage groepen al wordt behandeld.

Opdracht 5: Over zorg voor bedelaars, armen en zieken

Over dit onderwerp zouden kinderen kunnen weten dat kerk en klooster hier
een belangrijke rol speelden en dat de kerk bovendien naastenliefde predikte en
zorg voor de zwakken. Ongetwijfeld zal deze zorg van de burgers in de eerste
plaats de eigen ‘clan’ betroffen hebben van familie en dienstbaren, maar ook
vreemdelingen mocht men in principe niet aan hun lot overlaten. Een aantal
leerboekjes geeft ook aan dat gilden zorgden voor hun zieke leden en hun
familie.

Van alle leerlingen geeft 24% geen antwoord op de vraag of er voor de zwakken
gezorgd werd en door wie. 30% van de leerlingen schrijft dat er goed voor de
zwakken gezorgd werd.

‘In de tijd was er wel veel zorg voor bedelaars en zieken. Deze mensen konden overal

terecht.’

‘Werd goed nou ja goed best redelijk voor gezorgd. Ze kregen wel geen huis maar wel

geld kleren en eten van de mensen die langs kwamen.’

Van alle leerlingen noemt 10% klooster of monniken en 7% de kerk als bron van
zorg. 2% noemt het stadsbestuur. Ook wordt een paar keer opvang in een
ziekenhuis, een armenhuis of een opvanghuis genoemd.

‘De monniken zijn ervoor zieken en gewonden. Want die hebben bijgeloof.’

‘De armen en de bedelaars mogen meestal een nacht in het klooster slapen. Daar krijgen

ze ook gratis te eten. De zieken die worden verzorgd door de monniken in het klooster.’

‘Ze werden opgevangen in kloosters/kerken en daar kregen ze te eten, maar na vier

dagen werden ze eruit gegooid.’

‘De zorg voor zieke mensen heeft gebouwen, het ziekenhuis. Arme mensen kunnen

bijvoorbeeld in termijnen betalen (zonder rente). En bedelaars en zwervers kunnen

bijvoorbeeld in een verzorgingscentrum onderdak en iets te eten krijgen. Er zijn nog veel

manieren voor de zorg van bedelaars, armen en zieken.’

Af en toe denkt een kind dat de mensen ook in die tijd al recht hadden op een
uitkering.
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‘In elke stad is wel een ziekenhuis en er zijn ook bedelaars, deze mensen hoeven zich

geen zorgen te maken, want als ze naar de gemeente gaan, krijgen ze een uitkering en

dat geldt ook voor de arme mensen.’

‘De bedelaars moeten elke maandag naar het stadhuis komen en dan krijgen ze een

halfje brood en 5 gulden voor de hele week.’

Veel leerlingen denken dat er incidenteel (22%) of geen hulp (20%) was voor de
zwakken. Voor deze incidentele hulp kloppen de zwakken volgens de leerlingen
dan aan bij de rijken (11%) of bij alle burgers van de stad (7%).

‘Voor zieken en bedelaars zijn er niet genoeg opvanghuizen maar ze krijgen wel geld

van de mensen om brood of medicijnen te kunnen kopen.’

‘De rijke mensen wezen volgens mij de armen of de bedelaars af. Ze konden hun geld

niet missen. Ze zullen ook wel bang geweest zijn dat zij dan misschien ook die ziekte

zouden krijgen.’

‘Volgens mij werd er hier niet bepaald gelet op zieken, armen en bedelaars. Omdat ze

daar een beetje minachtend naar een bedelaar kijken en de hygiëne ook niet bepaald

goed is. Maar voor de rest is alles goed verzorgd.’

‘Als je ziek en arm bent, word je als afval door anderen (rijken) aangezien. Als je bedelt

word je de stad uitgezet. En er waren niet veel dokters. Dus de kans dat je stierf was

groot.’

Familie als bron van zorg wordt opmerkelijk genoeg slechts door 1,5% van de
leerlingen genoemd.

‘De bedelaars gingen meestal op een drukke straat zitten en kregen van sommige

mensen geld. De zieken leefden meestal bij familie. En de armen in wijken vlak bij de

stadsmuren ver van de poort af.’

Resumerend:

Van alle leerlingen geeft 24% geen antwoord op de vraag of er voor de zwakken
gezorgd werd en door wie, 20% denkt dat er geen hulp was voor de zwakken,
terwijl 22% meent dat zwakken en zieken slechts incidenteel geholpen werden.
Voor deze incidentele hulp kloppen de zwakken volgens de leerlingen dan aan
bij de rijken (11%) of bij alle burgers van de stad (7%).
30% van de leerlingen schrijft dat er goed voor de zwakken gezorgd werd.
17% van de leerlingen noemt daarbij de zorg die geboden werd door kerk en
kloosters. Hulp door familie en gilden wordt nauwelijks of niet genoemd.

Opdracht 6: Over geloof, kunst en feesten in de stad

Wie een goed beeld heeft van het leven in de middeleeuwse stad zou de centrale
plaats van geloof en kerk moeten aangeven door te verwijzen naar de bouw van
kerken, de kerkelijke kunst en de talrijke kerkelijke feesten en gedenkdagen van
heiligen. Het bouwen van een prachtige kerk was een belangrijke taak voor de
burgers van de stad, de kunst stond bijna geheel in dienst van de kerkenbouw en
de verfraaiing van de kerk. De bouwwerkzaamheden op de plaat duiden daar op.
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Slechts 27% van de leerlingen behandelt alle drie in de titel genoemde aspecten,
33% schrijft over twee aspecten, 24% zegt iets over één van de bovengenoemde
aspecten en 16% van de leerlingen gaat op geen enkel aspect in. Bijna alle
kinderen behandelen geloof, kunst en feesten los van elkaar, zonder het
verband aan te geven tussen het een en het ander. Slechts één kind legt dit
verband tussen geloof en kunst en/of geloof en feesten.

‘Geloof, kunst en feesten horen bij elkaar, want in de kerk staat kunst (de beelden) en er

worden feesten gehouden zoals hemelvaartsdag.’

Een enkeling koppelt of kunst of religie aan geloof.

‘Mensen mochten maar een geloof hebben. Ze gingen vaak bidden in de kerk om

vergiffenis. Als er iets gevierd moest worden dan maakten ze een hele feestmaal.

Voor de kerk maakten ze hele mooie beelden en ze maakten ook glasramen = lood met

mooie tekeningen erop.’

‘Veel feesten hadden met het geloof te maken. De kunst in die tijd was bijvoorbeeld

beeldhouwen.’

65% van de leerlingen zegt iets over het geloof. 5% noemt expliciet het
christendom als godsdienst, maar velen wijzen hier impliciet op door het over
de kerk te hebben. Af en toe wijst een kind op de eenheid in de kerk of op het
grote belang van de godsdienst.

‘In een stad waren veel feesten, iedereen kwam er altijd, er was een hoop te eten en te

drinken. Veel mensen schilderden en verkochten het. Over geloof: iedereen ging naar de

kerk, het was een grote kerk en er was toen nog geen ruzie over geloof iedereen geloofde

hetzelfde.’

‘Hun geloof in God was heel sterk. Iedereen geloofde erin. De kerk noemden ze het huis

van God.’

De meeste opmerkingen geven bijna steeds blijk van gebrekkige kennis op dit
gebied.

‘De meeste mensen hadden als geloof katholiek. Maar er waren ook mensen die geen

geloof hadden.’

‘Iedereen heeft een geloof. Zoals moslim, christen, jood enz.’

12% loopt al vooruit op de hervormingen in de kerk en de godsdienststrijd.

‘Het geloof was heel belangrijk in de stad. Over het geloof was vaak heel wat te doen.

De stadsheersers wilden dat iedereen hetzelfde geloof had. En iemand die daar niet mee

eens was was Luther, Calvijn. Deze heren vonden dat onzin. Zij hielden hagenpreken.’

Een andere leerling vat het begrip ‘geloof’ op als ‘goedgelovig’.

‘De mensen waren vroeger heel gelovig bijvoorbeeld als er iemand in de stad kwam en

zei dat hij een elixer had uitgevonden waar je jonger van werd dan hadden ze betaald
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en die man zei dan, je mag het pas morgen opdrinken en als ze het hadden

opgedronken, hielp het niet en die man was natuurlijk allang weg uit de stad.’

Bijna 40% schrijft iets over kunst. 7% noemt de beeldhouwkunst, al dan niet in
combinatie met de kerk. 5% noemt de glas-in-loodramen in de kerken; 22% weet
daar echter niets speciaals over te melden.
10% van de leerlingen geeft het beeld van de Gouden Eeuw: schilders die voor
de verkoop aan particulieren produceren.

‘Veel mensen schilderden en verkochten het.’

‘In de stad wonen ook schilders die hun kunstwerken willen verkopen.’

Over feesten in die tijd vertelt 60% van de kinderen dat er wel eens of vaak
gefeest werd. Sommigen noemen activiteiten die van alle tijden zijn, zoals
dansen en eten. Anderen noemen een aanleiding, die meestal sterk lijkt op
hedendaagse aanleidingen, zoals bruiloften, verjaardagen of trouwdagen.
Ook weet een aantal kinderen te vertellen dat er ware bacchanalen werden
gehouden en overvloedig werd gedronken.

‘In die tijd waren er heel veel geloven en feesten dat waren er ook heel veel. Veel

mensen aten ook ontzettend veel op feesten. Die aten en aten en als ze niet meer konden

deden ze weer alles uitspugen en ze begonnen weer te eten.’

‘Er waren heel veel feesten en bij die feesten werd dan heel veel bier gedronken, want

iets anders dat hadden ze niet. De feesten waren dan ook niet vroeg afgelopen het was

juist heel laat afgelopen.’

Sommige kinderen interpreteren een tafereel op de plaat.

‘Er werden niet zoveel feesten gehouden, maar wel trouwfeesten en als er iemand

geboren werd gingen ze met een heel groot bord rond met een foto van de baby of de

getrouwde. Er was een groot feest als de baas van het dorp jarig was, hij werd dan

vervoerd door heel het dorp op een soort troon die gedragen werd door knechten!’

Resumerend:

Over geloof, kunst en feesten schrijft slechts 60% van de leerlingen over meer
dan één aspect, maar ze leggen nauwelijks verbanden tussen het een en het
ander. 40% van de leerlingen schrijft over slechts één van deze aspecten of gaat
op geen enkel aspect in.
65% van de leerlingen zegt iets over het geloof. 5% noemt expliciet het
christendom als godsdienst, maar velen wijzen hier impliciet op door het over
de kerk te hebben. Af en toe wijst een kind op de eenheid in de kerk of op het
grote belang van de godsdienst. De meeste opmerkingen geven echter blijk van
gebrekkige kennis op dit gebied.
Bijna 40% schrijft iets over kunst. 22% weet daar echter niets relevants over te
melden. 10% van de leerling geeft het beeld van de Gouden Eeuw: schilders die
voor de verkoop aan particulieren produceren. 7% noemt de beeldhouwkunst, al
dan niet in combinatie met de kerk en 5% noemt glas-in-loodramen in de kerken.
Over feesten in die tijd vertel 60% van de kinderen dat er wel eens of vaak
gefeest werd. Sommigen noemen activiteiten die van alle tijden zijn, zoals
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dansen en eten. Anderen noemen een aanleiding die ook in het heden
aanleiding zijn tot het houden van een feest, zoals bruiloften, verjaardagen of
trouwdagen. Er wordt vaak opgemerkt dat er overvloedig gegeten werd.

Opdracht 7: Hoe de geleerden van nu steeds meer te weten kunnen komen over deze

mensen van vroeger

Over deze laatste titel zouden de kinderen kunnen schrijven dat er
overblijfselen zijn, zoals stadsmuren, kerken en andere bouwwerken die
meestal in het centrum van oude steden staan. Ook van het interieur van de
gebouwen is in veel gevallen iets bewaard gebleven. Uit opgravingen kan ook
weer veel aan het licht gebracht worden. Afbeeldingen zijn ook belangrijk.
Er zijn schilderijen, tekeningen, fresco’s, glas-in-loodramen, beelden, reliëfs en
boekillustraties. Vooral kerken zijn rijk aan afbeeldingen. Daarnaast zijn er veel
schriftelijke bronnen. Veel daarvan liggen in stads- en kerkarchieven en zijn
nog vaak geschreven in het Latijn.

Onder deze opdracht schrijft 37% van de leerlingen niets of geeft een niet-
scoorbaar antwoord, zoals:

‘De geleerden van nu weten meer over slimme dingen en intelligent zijn. Dat komt

omdat de mensen steeds meer blijven proberen iets nieuws uit te vinden.’

Van het totaal aantal leerlingen noemt 37% opgravingen als bron van kennis.

‘Hoe komen de geleerden van nu steeds meer te weten te komen over? Dat komt door de

opgravingen. Die ze doen. Aardewerkpotten, zwaarden, kleding, soms nog oude

schriften. Ze proberen die dingen meer in elkaar te zetten. Zo komen de geleerden steeds

meer te weten over vroeger.’

5% gebruikt hierbij het woord archeoloog of archeologie.

‘Door archeologie en opgravingen en opgeschreven dingen.’

19% noemt overblijfselen die nog boven de grond te vinden zijn. Voorbeelden
hierbij zijn echter erg schaars; kerken, als meest voor de hand liggende
voorbeelden van overblijfselen uit de Middeleeuwse stad, worden door 5% van
de leerlingen genoemd, stadsmuren slechts door één leerling.

‘Doordat veel mensen toen gedichten en schilderijen maakten van hun leven en door de

overblijfsels die mensen vonden. Er is nog een zo’n huis in Amsterdam. De kerken zijn

nog allemaal goed.’

‘Ja maar sommige dingen zijn nog blijven staan zo’n oude kerk en een stadsmuur daar

kunnen we nog wat van leren en ook hoe ze schreven.’

Slechts 6% van de leerlingen wijst op afbeeldingen als bron en niet meer dan
19% geeft aan dat er schriftelijke bronnen bestaan.

‘De geleerden weten dit allemaal via tekeningen en boeken en van die mensen die het

van hun vader hebben.’
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Een paar leerlingen verwijzen hierbij naar de geschriften van monniken.

‘De monniken schreven veel op en ook worden er veel opgravingen gedaan.’

‘De geleerden van tegenwoordig weten veel van de middeleeuwen af, omdat alle

monniken het op schreven en die schreven soms wel hele bijbels.’

6% schrijft dat geleerden de bronnen moeten onderzoeken om iets te weten te
komen. 2% noemt musea als plek waar men nog overblijfselen kan zien.

‘Als ze een huis bouwen en het stort in en je komt honderd jaar later terug dan zul je

altijd wel iets hebben wat er van overblijft. Het kan nooit helemaal weg zijn. En zo

komen de geleerden veel te weten, want die vinden die dingen, onderzoeken ze en dan

weten ze hoe de huizen er uit zagen.’

‘Ze komen steeds meer te weten door opgravingen en onderzoeken. De vondsten zijn te

zien in een museum.’

Er zijn ook misvattingen. Zo schrijven enkele kinderen dat mondelinge
overlevering een bron van kennis is en één leerling noemt al foto’s als bron.

‘De geleerden weten dit allemaal via tekeningen en boeken en van die mensen die het

van hun vader hebben.’

‘Ze doen soms opgravingen van stukken steden, oude boeken vinden ze ook. En sommige

mensen uit de stad vertelden het door en die vertellen het weer door en zo komt het bij

de geleerde.’

‘Ze vinden dingen terug. Ze bouwen een huis en dan stoten ze bijvoorbeeld op iets

hards. Er zijn soms ook boeken en schriften gevonden. En foto’s bijvoorbeeld. Met die

kleine beetjes kom je steeds meer te weten hoe het leven in die tijd was.’

Resumerend:

Van het totaal aantal leerlingen noemt 37% opgravingen als bron van kennis.
5% gebruikt hierbij het woord archeoloog of archeologie. 19% noemt
overblijfselen die nog boven de grond te vinden zijn. Voorbeelden hierbij zijn
echter erg schaars; kerken, als meest voor de hand liggende voorbeelden van
overblijfselen uit de Middeleeuwse stad, worden door 5% van de leerlingen
genoemd, stadsmuren slechts door één leerling. Slechts 6% van de leerlingen
wijst op afbeeldingen als bron.
Niet meer dan 19% geeft aan dat er van deze steden schriftelijke bronnen
bestaan. Een paar leerlingen verwijst hierbij naar de geschriften van monniken.
Enkele kinderen denken dat mondelinge overlevering een bron van kennis is.
Het feit dat geleerden de bronnen moeten onderzoeken om iets te weten te
komen wordt door 6% van de leerlingen aangestipt. Wat ze dan onderzoeken
wordt daarbij in het midden gelaten. Al met al geven de meeste kinderen
slechts blijk van een beperkt beeld van dit onderwerp.



Pagina 106

Resultaten van de formele analyse

Van de eerste vier paragrafen van deze plaat kon een formele analyse gemaakt
worden. Zie de figuren op de pagina hiernaast. Over de onderwerpen
‘Handwerkslieden in de stad’, ‘Geloof, kunst en feesten in de stad’ en ‘Geleerden
en hun bronnen’ beschikten de kinderen over te weinig kennis om aanknopings-
punten te vinden met de plaat. Er werd daardoor zo weinig correcte informatie
gegeven dat een formele analyse geen gedifferentieerde gegevens opleverde.

Op de vraag ‘waarmee de rijkste mensen in de stad hun geld verdienen’ is 58%
van de leerlingen in staat om feitelijke informatie te geven over de zaken die op
de plaat staan afgebeeld. Bij de vraag naar het bestuur van de stad is dit 41%.
Met de vraag naar de gevaren van het leven in de stad weet 61% van de
leerlingen correcte feitelijke informatie te geven over wat er op de plaat over te
zien is. Bij de paragraaf over bedelaars en ziekenzorg is 46% hiertoe in staat.
Een klein percentage (0,5% tot 9%) van deze beschrijvingen bevat ook
onjuistheden.
Als we nagaan in hoeverre kinderen in staat zijn feitelijke informatie over het
onderwerp te geven over aspecten waarvan op de plaat niets te zien is, dan zien
we bij de vraag naar het geld verdienen dat 47% hiertoe in staat is, maar dat
23% hierbij naast goede informatie ook fouten maakt.

Op de vraag naar het stadsbestuur weet 30% informatie buiten de plaat te
noemen en 12% maakt hierbij ook fouten. Over de gevaren die de burgers
bedreigen noemt ruim 72% informatie buiten de plaat, waarbij 7,5% naast goede
ook foute informatie bevat. Over bedelaars en ziekenzorg geeft 56% informatie
buiten de plaat, maar 17% daarvan is deels onjuist.
In 41% van de beschrijvingen over de welvaartsbron van de rijkste mensen in de
stad komen hiërarchische (overkoepelende) begrippen voor. In de beschrijvingen
over het stadsbestuur gebruikt slechts 8% van de leerlingen hiërarchische
begrippen, over gevaren in de stad 39% en over de zorg voor bedelaars en zieken
ruim 19%.
Marginaal komen hierbij in de antwoorden ook onjuistheden voor (0,5 – 5,5%).
Procedures (ketens) komen in de beschrijvingen van de kinderen bijna niet voor
(1,5 – 7%), hoewel dat gezien de vele voorschriften en procedures op alle
terreinen van het leven variërend van brandbeveiliging tot gilderegels in de
middeleeuwse stad toch wel voor de hand zou liggen.
Ook principes (samenhangen tussen feiten en begrippen) komen in de
beschrijvingen van de paragrafen nauwelijks voor. Het meest treffen we ze aan
in beschrijvingen van de gevaren van het leven in de stad (11,5%). In de andere
paragrafen gebruikt tussen de 1% en de 6,5% van de kinderen een principe.
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Het gebruik van kenniselementen in vier paragrafen bij het onderwerp

Middeleeuwse stad
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4.1 Samenvatting

De tekstlengte

Leerlingen hebben miniwerkstukjes gemaakt over drie perioden uit de
geschiedenis. Iedere opdracht was voor de leerlingen gestructureerd aan de
hand van zeven paragraaftitels. De gemiddelde lengte van de werkstukjes voor
de drie opdrachten varieerde van 151 woorden voor de opdracht ‘Prehistorische
landbouwers’ tot 171 woorden voor de opdracht ‘Middeleeuwse stad’.
Voor alle opdrachten geldt dat het percentage leerlingen dat een fragment
onbeschreven liet, geleidelijk over de zeven paragrafen toenam.
De meeste onderwerpen hebben een gemiddelde tekstlengte tussen de 20 en
30 woorden. De langste teksten hebben de leerlingen geproduceerd over voedsel-
voorziening en -bereiding in de prehistorie en over de gevaren in de middel-
eeuwse stad. Deze paragrafen tellen alle gemiddeld meer dan 30 woorden.
Dit zijn kennelijk onderwerpen waar de kinderen zich goede voorstellingen bij
kunnen maken. De kortste teksten hebben de leerlingen geschreven in de
paragrafen over geloof en kunst van beide prehistorische afbeeldingen en van de
laatste paragraaf over historische bronnen van alle drie de onderwerpen.
De gemiddelde tekstlengte ligt bij deze onderwerpen onder de 20 woorden.

De inhoud

We hebben kinderen van groep 8 gevraagd korte stukjes te schrijven over
onderwerpen die behoren tot de hoofdzaken uit het domein van de communale
(algemeen als belangrijk aanvaarde) kennis.
Uit de gegeven antwoorden blijkt dat het beeld dat kinderen geven doorgaans
bestaat uit enkele losse elementen zonder samenhang. Het beeld is daardoor
fragmentarisch en diffuus. Zo is prehistorie een tijd waarin men vooral van de
jacht leefde, kleding droeg die van huiden gemaakt werd en alle werktuigen
gebruikte van hout, bot en steen en binnen de groep de taken verdeelde en
samenwerkte. Niemand legt bij jagers/verzamelaars verband tussen voedsel-
voorziening en de noodzaak tot voorraadvorming bij seizoenwisselingen of de
meestal noodzakelijke nomadische leefwijze. Van prehistorische boeren wordt
gedacht dat hun voornaamste manier om aan voedsel te komen nog steeds uit
de jacht bestaat.

4 Samenvatting en discussie

In dit hoofdstuk vindt u een samenvatting van het onderzoek naar

de historische beeldvorming bij leerlingen aan het einde van de

basisschool. Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen erg weinig

informatie geven die boven concreet waarneembare feiten uitstijgt.

We geven aan waarom het wellicht beter is kinderen van de basis-

school als voorbereiding op een later te ontwikkelen historisch besef

zorgvuldig geselecteerde concrete aspecten van het leven in de

betreffende tijdperken duidelijk te maken.
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Wat betreft de middeleeuwse stad weten de leerlingen alleen over de paragraaf
van de gevaren die de mensen bedreigen enige adequate informatie te geven.
Meer dan de helft van de leerlingen noemt hier tenminste één adequaat aspect.
Bij de andere paragrafen komt elementaire historische kennis in de
beschrijvingen van de leerlingen maar beperkt voor. Bij de paragrafen over de
handwerkslieden en over het bestuur in de middeleeuwse stad worden
begrippen als gilde, schout, schepenen en rakkers nauwelijks gebruikt.
Bij de middeleeuwse stad geven de leerlingen geen samenhang aan tussen de
rijkdommen die verdiend worden met de handel en de groei van de steden.
Opvallend is ook dat kinderen hun gebrek aan kennis soms proberen te
compenseren met speculaties en fantasieën. Deze neiging is bijvoorbeeld mooi
te zien bij de plaat over de middeleeuwse stad onder de titel ‘Waarmee de
rijkste mensen in de stad hun geld verdienen’.

Formele analyse

De kwalificatie van visuele informatie is getoetst door te scoren of de leerling
feitelijke informatie noemt die op de plaat staat.
De leerlingen laten zien dat ze, met uitzondering van enkele paragrafen, in het
algemeen weinig moeite hebben met het kwalificeren/categoriseren van wat er
op de platen over de prehistorie staat. De samenlevingsvorm is hier nog erg
eenvoudig en voor kinderen goed voorstelbaar. Zodra de samenleving wat
complexer is, zoals in de middeleeuwse stadssamenleving, blijkt datgene wat er
gebeurt op de plaat toch minder vanzelfsprekend en slagen veel kinderen er
niet in situaties juist te interpreteren. Dat betekent dat elementaire
beeldvorming daar op een aantal punten onvoldoende heeft plaatsgevonden.

Het associatief redeneren is getoetst door te scoren of de leerling feitelijke
informatie noemt die niet op de plaat staat.
We zien dat kinderen in veel gevallen de concreet zichtbare werkelijkheid op de
plaat associatief aanvullen met voorbeelden die niet op de plaat zelf zichtbaar
zijn. Het gaat dan om eenvoudige associaties, zoals het noemen van andere
dieren waarop gejaagd wordt dan die op de plaat te zien zijn, het herkennen
van de bezigheid ‘plukken van andere vruchten’ dan de bramen of bessen op de
plaat van de jagers en verzamelaars.
We merken echter dat er geregeld fouten bij worden gemaakt. In het algemeen
geldt natuurlijk dat kinderen dit beter kunnen naarmate ze de informatie die
wel op de afbeelding te zien is, beter kunnen interpreteren, dus eenvoudig meer
kennis van zaken hebben.

Het gebruik van een hiërarchisch begrippenkader hebben we getoetst door te
scoren of de leerling termen gebruikt op het niveau van een omvattende
begripsstructuur. We concluderen dat de leerlingen dit in geringe mate doen.
Slechts bij een paar onderwerpen weet men hier enigszins raad mee. Kinderen
zijn niet goed in staat om de wereld die op de plaat staat, te beschrijven met
behulp van begrippen die wel in hun leefwereld gebruikt worden, maar in de
context van een geschiedenisplaat een andere betekenis hebben. Zo leveren de
begrippen ‘handel’ en ‘burgemeester’ en ‘geloof’, die ook in de leefwereld van de
kinderen voorkomen, in de context van de middeleeuwse stad bij veel kinderen
tot misverstanden.
Begrippen die bepalend zijn voor de beeldvorming van de middeleeuwse stad
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(en later ook nog), maar die niet meer tot de begrippen uit de leefwereld van de
kinderen behoren, zoals gilden, schout en schepenen, worden kennelijk zo slecht
gekend, dat ze in de gepresenteerde beelden nauwelijks nog een rol spelen.

In hoeverre kinderen spontaan gebruikmaken van procedures hebben we
getoetst door te scoren of de leerling drie of meer handelingen omschrijft die
een bepaalde volgorde hebben. We concluderen dat weinig leerlingen dit doen.
Slechts in de opdracht over voedselbereiding komt dit iets meer dan incidenteel
voor. Over de functie van vuur bij het bereiden van voedsel bestaat een zeker
inzicht vanuit ervaringen in hun eigen leefwereld.

Het redeneren in termen van principes hebben we getoetst door te scoren in
hoeverre de leerling de samenhang tussen zaken omschrijft. We concluderen
dat slechts weinig leerlingen dit doen en waar het gebeurt zijn de verbanden
meestal voor de hand liggend. Ze zijn bijvoorbeeld wel in staat om het verband
te zien tussen het schieten van dieren en de behoefte aan voedsel. Ook zien ze
de relatie tussen kou, de behoefte aan kleding en het gebruik van huiden van
dieren, de relatie tussen het gevaar van brand in de stad en het gebruik van
bakstenen en dakpannen in plaats van riet en hout. En iedereen snapt ook dat
het bij samenwerking vaak handig is als iemand de leiding neemt en taken
verdeelt. Verbanden die minder tastbaar of direct aanschouwelijke zijn en
verder af liggen van hun eigen leefwereld komen in de beschrijvingen van de
kinderen zelden voor. Toch worden zulke inhouden door deskundigen vaak als
beeldbepalende leerstof voor een tijdperk aangemerkt en wordt deze leerstof op
de basisschool aangeboden.

Uit deze gegevens blijkt dat kinderen erg weinig informatie geven die boven de
orde van concreet waarneembare enkelvoudige feiten uitstijgt. Belangrijke
inzichten waarvan we graag zouden zien dat kinderen die ook bij hun beeld
zouden betrekken blijven in hun spontane beschouwingen achterwege.
Ze beschrijven niet het nomadische bestaan en de redenen daarvoor zoals
voedselschaarste en seizoensinvloeden, die steeds nopen tot het zoeken van
voedselrijke plekken. Ook leggen ze geen verband tussen dit trekkende bestaan
en de daaruit voortvloeiende feiten dat men weinig huisraad kan meenemen en
met simpele huisvesting genoegen moet nemen. Ook stellen ze niet aan de orde
dat de groepen in verband met de voedselschaarste doorgaans klein zijn en
daardoor kwetsbaar bij verlies aan leden, waardoor goede samenwerking en
voedseldeling noodzakelijk zijn.

4.2 Discussie 

De vraag wat geschiedenis als universitaire discipline inhoudt is een vraag voor
historici. De vraag wat geschiedenis als schoolvak zou moeten inhouden en aan
wie wanneer wat gegeven moet worden en hoe dit dan het beste kan gebeuren,
is vooral een pedagogische vraag, waarin kindkenners (leer- en ontwikkelings-
psychologen en pedagogen) en cultuurkenners (in dit geval vooral ook historici)
samen een antwoord moeten zoeken. Het gaat er dan om dat de belangen van
de cultuur (recht doen aan kennis en maatschappelijke wensen) en de belangen
van kinderen (hun mogelijkheden, hun interessen) op elkaar moeten worden
afgestemd.
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Wat draagt dit onderzoek bij aan de discussie over geschiedenis voor de basis-
school, zoals die thans op basis van de kerndoelen en het rapport van de
Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming (CHMV) gevoerd wordt?

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat het beeld dat de basisschool-
leerlingen van het verleden hebben vooral is opgebouwd uit voorstellingen van
concreet zichtbare enkelvoudige feiten, die vanuit hun eigen leefwereld
voorstelbaar zijn.
Als beeldvorming bij geschiedenis meer wil zijn dan een beeld dat is opgebouwd
uit min of meer onsamenhangende feiten, dan zal een inspanning vereist zijn in
het aanbrengen van een grotere samenhang.

Als we de resultaten afmeten aan de hierna geciteerde uitspraken in de
kerndoelen, dan komen we tot de conclusie dat de complexiteit van dit inzicht
bij leerlingen aan het einde van het basisonderwijs (nog) niet zo ver reikt als de
opstellers van de kerndoelen zich gewenst hadden.

‘Kennis en inzicht met betrekking tot heden en verleden zijn aanvankelijk
fragmentarisch en diffuus en worden geleidelijk aan complexer en complexer.
De leerlingen maken kennis met culturele, politieke, sociale en economische
aspecten van de maatschappelijke werkelijkheid. Daarbij ontwikkelen ze een
besef van continuïteit en verandering in het eigen leven en in de geschiedenis
van samenlevingen.’ 

De kerndoelen vragen meer dan door de leerlingen bereikt wordt. Het ambitie-
niveau van het onderwijs ligt gezien de formulering van de kerndoelen
kennelijk hoger dan de bereikte resultaten.

De vraag is dan of er iets gedaan moet worden om de kerndoelen daadwerkelijk
te bereiken of dat de opstellers van de kerndoelen hun ambitieniveau flink naar
beneden toe zouden moeten bijstellen.

De discussie over de wenselijke doelen van het geschiedenisonderwijs draait al
sinds de jaren ‘60 om de vraag of nieuwe generaties vooral enige hoofdzaken uit
ons historisch-culturele erfgoed moet leren of dat er vooral historische
vaardigheden geleerd moeten worden.
De CHMV heeft gekozen voor de laatste optie met het oog op de ontwikkeling
van een kritisch historisch besef en de regering heeft deze keuze overgenomen
in haar nieuwe kerndoelen.
Historisch besef wordt in de ogen van de commissie vooral bevorderd door de
ontwikkeling van de beeldvormende vaardigheden die de historicus eigen zijn.
De CHMV heeft haar keuze echter gemaakt in het besef dat het ontwikkelen van
historisch besef zonder overzichtskennis van hoofdzaken uit de geschiedenis
niet gaat. Ze doet daartoe een voorstel voor een minimum aan historische
overzichtskennis. Deze overzichtskennis is beschreven op het niveau van zeer
algemene inzichten.

Ontwikkelingspsychologen en pedagogen zijn het erover eens dat we van
kinderen op de basisschool nog niet al te veel mogen verwachten van een
historisch besef. Kinderen van tien tot twaalf jaar leven in het algemeen nog in
een min of meer vanzelfsprekende (hele) wereld. Er is nog geen existentiële
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breuk tussen de eigen subjectieve beleving van de dingen en de algemene
kaders van de hen omringende leefwereld. Hierdoor is het kritisch bewustzijn
als voorwaarde voor het historisch besef, zoals de commissie dat omschrijft bij
deze leeftijdgroep, nog niet aanwezig. Pas in de puberteit wordt een begin
gemaakt met het ontwikkelen van een eigen standpunt.

Wie voor deze leeftijdsgroep onverkort aan de ontwikkeling van historisch besef
wil vasthouden, zou kunnen concluderen dat geschiedenis voor de basisschool
kennelijk een te moeilijk vak is en beter uit het leerplan geschrapt zou kunnen
worden.
Wie bovenstaande beperkingen erkent, zal toegeven dat geschiedenisonderwijs
op de basisschool vooral beperkt blijft tot het opdoen van historisch oriëntatie-
kennis, de beeldvorming in de zin van de kerndoelen.
De leer- en ontwikkelingspsychologie leert ons echter ook dat kinderen in de
basisschoolleeftijd een groot vermogen hebben tot het leren van concrete kennis.
Kinderen van negen tot twaalf jaar leren bijvoorbeeld gemakkelijker feiten-
kennis dan oudere kinderen.

Uit onderzoek (Wagenaar e.a., 2003) blijkt dat basisscholen in de hoogste drie
groepen gemiddeld ruim een uur per week aan geschiedenis besteden.
Daarom alleen al is het toch wenselijk om na te gaan waar we het geschiedenis-
onderwijs op de basisschool op moeten richten als de doelen van de CHMV te
hoog gegrepen lijken te zijn.
De CHMV formuleert historische overzichtskennis in de vorm van korte
encyclodepedie-achtige stukjes van niet meer dan een paar regels, waarin
algemene verbanden geformuleerd worden. De vraag is daarbij in hoeverre op
dit abstract niveau geformuleerde oriëntatiekennis geschikt is als doel voor
basisschoolkinderen. Bieden zo geformuleerde inzichten voldoende houvast als
leerdoelen voor kinderen die nog zo gebonden zijn aan concreet voorstelbare
verhalen? Bestaat niet het gevaar dat de sprong van concrete willekeurig
gekozen voorbeelden naar generieke oriëntatiekennis te groot is? Iedereen zal
erkennen dat een kind die algemene verbanden wel als feitenkennis in zijn
hoofd kan stampen, maar daarmee nog niets begrijpt van de concrete
gebeurtenissen die tot die korte samenvatting geleid hebben en daarmee ook
niets begrijpt van het onderliggende proces dat geschiedenis heet.

Enerzijds is oriëntatiekennis zeker nuttig en richtinggevend. Het is de neerslag
van wat door historici gegenereerd is uit duizenden losse historische feiten, die
op zichzelf alle argumenten zijn die de algemene beschrijvingen ondersteunen.
Al die losse feiten krijgen zo hun betekenis binnen het kader van de overzichts-
kennis. Binnen zo’n structuur kunnen feiten dan ook gemakkelijker onthouden
worden dan zonder. De oriëntatiekennis kan daarom meer inzichtelijk leren
bevorderen en dat dat nodig is blijkt uit de resultaten van dit onderzoek.
De keerzijde is dat beknopte overzichtskennis gemakkelijk kan leiden tot
beeldvorming in grove algemene trekken en daarmee uitmondt in een
clichématige benadering van de werkelijkheid. Clichés berusten op sterk
versimpelde of onjuiste voorstellingen van zaken. Ze dienen dan als oriëntatie-
punten voor het beoordelen van situaties en mensen, maar staan in die functie
vaak haaks op kennis en kennisuitbreiding, omdat ze een onbevooroordeeld
beschouwen van verschijnselen in de weg staan. Het mooiste voorbeeld in dit
onderzoek betreft het idee dat in de prehistorie alle mensen aan voedsel
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kwamen door met speren op wilde dieren te jagen. Dit beeld bleek zo sterk dat
de aanwezige akkers en veeteelt op de plaat de leerlingen niet op andere
gedachten konden brengen.
Als dit gebeurt dan staat de oriëntatiekennis een later na te streven historisch
besef eerder in de weg dan dat het wordt bevorderd.

Kennis heeft dus ook een eigen aard en kan niet onbeperkt samengevat en
vereenvoudigd worden zonder afbreuk te doen aan zichzelf. Terwijl wiskundige
en natuurkundige kennis vaak beter en eleganter is naarmate ze beknopter kan
worden geformuleerd, staat bij historische kennis bij een te grove versimpeling
van de werkelijkheid echte kennis eerder in de weg. Historische kennis leeft als
het ware van de nuance. Om die reden zou een genuanceerdere uitwerking van
de oriëntatiekennis gewenst kunnen zijn.

Een andere reden om de oriëntatiekennis voor basisschoolkinderen wat nader
uit te werken is dat men niet over de hoofden van de kinderen heen wil praten.
Daarom moet zeker voor basisschoolkinderen historische overzichtskennis op
een concreet niveau worden aangeboden. Het is dan ook de opgave voor
methodeschrijvers en leraren de lessen zodanig in te richten dat concrete
gebeurtenissen als het ware voorbeelden of metaforen worden voor veel
algemenere kennis.
Het zou dus ook voor de hand liggen om methodeschrijvers en leraren een
aantal voorbeelden aan te reiken die geschikt zijn om als zodanig te dienen.

Ten slotte is er nog een derde reden om de historische oriëntatiekennis wat
nader uit te werken. Om uiteindelijk tot historisch besef te komen, moet de
historische overzichtskennis van de leerlingen kunnen functioneren in dienst
van hun historische vaardigheden.
De leerlingen moeten gaan zien dat de werkelijkheid vanuit verschillende
perspectieven op verschillende manieren beschreven kan worden, terwijl er
toch voor gezorgd kan worden dat de historische bronnen geen onrecht wordt
aangedaan.
Beeldvormende vaardigheden zijn zo gezien vermogens om op creatieve
manieren samenhang te brengen in het verleden. Deze creativiteit is daarbij op
te vatten als een transversale rede – een term die Wolfgang Welsch (1991)
gebruikte – waarbij uit een combinatie van verschillende rationaliteiten
(cognitief, ethisch, esthetisch, religieus, technisch, enzovoort) die vanuit een
streng kentheoretisch kader feitelijk onverenigbaar zijn, toch een
samenhangend beeld kan worden geconstrueerd.
Om dit te kunnen begrijpen moeten ook in de tijdsbeelden die de historische
overzichtskennis biedt, verschillende perspectieven zichtbaar worden, zoals
economische, politieke en religieuze perspectieven. Voor kinderen kunnen zulke
perspectieven en conflicten daartussen zichtbaar gemaakt worden in concrete
verhalen over gebeurtenissen in het verleden. Zulke verhalen zijn altijd
uitnodigingen om verschijnselen, ontwikkelingen, gebeurtenissen en personen
in het licht van een bepaalde samenhang te bekijken. Deze samenhang wordt
zowel gecreëerd door een innerlijke logica als door een oriëntatie op waarden
en normen.

In het licht van bovenstaande argumenten zou het misschien beter zijn om
kinderen van de basisschool als voorbereiding op een later te ontwikkelen
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historisch besef een aantal zorgvuldig geselecteerde concrete aspecten van het
leven in de betreffende tijdperken duidelijk te maken. Dan ontstaat misschien
een concreter, meer op de feiten gericht beeld van het verleden dan de veel
abstractere noties die de commissie CHMV voor ogen staan. In de PPON-domein-
beschrijving (Wagenaar, 2002) is op deze manier voor kinderen pedagogisch
geschikte beeldvormende leerstof geselecteerd.
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