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BLOOMBLAD A Kinderboekenweek 2020 Thema “EN TOEN?” 
 

Werden/worden we echt allemaal gelijk behandeld?! 
 

Artikel 1 Nederlandse grondwet (vrij vertaald): Iedereen in Nederland moet gelijk behandeld 
worden: Christen of Jood, wit of zwart, man of vrouw, rijk of arm, oud of jong, enz.! Maar gebeurt 

/gebeurde dat ook altijd? 
 

Feiten kennen 
De geschiedenis van ons land wordt verdeeld in 50 vensters, de zo genoemde canon. 
Bekijk ze alle 50 op  https://www.canonvannederland.nl/ Kies er één uit die je wil gaan 
bekijken als het gaat om gelijke behandeling. Vraag A. Zoek uit bij wie je, in de tijd die 
je koos, terecht kon als je je oneerlijk behandeld voelde? B. Was er in die tijd slavernij? 

Begrijpen 
In de kop staat artikel 1 uit onze grondwet, maar dan in Jip en Janneke –taal. De echte 
tekst begint zo: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk 
behandeld”. Kun je uitleggen waarom erbij staat in gelijke gevallen? Bedenk daarbij 
dat het  ongeveer het zelfde is als je afvragen of gelijke behandeling ook altijd eerlijke 
behandeling is. (Kijk naar het plaatje hierboven) 

Toepassen 

Kijk nu eens naar het venster dat vóór het venster komt dat je koos. Zoek eens uit of 
de mensen elkaar toen meer of juist minder gelijkwaardiger behandelden, of vind je 
dat er geen verschil is. Leg je antwoord uit! 

Analyseren 
In de canon kom je 5 manieren van leven tegen: jagen en/of verzamelen van eten, 
eten verbouwen, leven van je ambacht, werken in de industrie en leven van werken 
met de computer. Kijk naar het venster dat je koos: welke manier van leven komt/ 
kwam het meest voor? Is er bij die manier van leven veel gelijkheid of juist meer 
ongelijkheid of zelfs slavernij? Leg dit uit! 

Evalueren 
Als je kijkt naar wat je allemaal uitgezocht hebt, denk je dan dat mensen “bazen” 
nodig hebben, of denk je dat het ook zonder kan? Leg daarvoor eerst uit wat je onder 
een “baas” verstaat, wat een baas wel en niet mag en daarna waarom je vindt dat ze 
nodig zijn of waarom we misschien ook zonder zouden kunnen.  

Creëren 
Maak nu je eigen canon van de volgende vensters: babytijd, peutertijd, kleutertijd, 
middenbouw en, als dat kan, bovenbouw. Je mag je canon van op papier maken of 
online. Schrijf bij elke periode iets wat je zelf mocht gaan doen, dus laat zien dat je 
steeds minder als kind wordt behandeld en steeds meer als gelijke. 
Als je je canon online wil maken, moet je eerst een account aanmaken via 
https://www.canonvannederland.nl/nl/signup . Daarna kun je beginnen en vergeet 
niet eerst naar instellingen te kijken! Ben je tevreden? Zet je canon dan online ! 
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BLOOMBLAD B Kinderboekenweek 2020 Thema “EN TOEN?” 
 

Een eerlijker verdeling tussen mannen en vrouwen 
 in de nieuwe canon?! 

 

Feiten kennen 
De geschiedenis van ons land wordt verdeeld in 50 vensters, de zo genoemde canon. 
Bekijk ze alle 50 op  https://www.canonvannederland.nl/ Vraag: Hoeveel vensters 
dragen de naam van een man en hoeveel die van een vrouw?  
  

Begrijpen 
Welke 10 vensters zijn in juni 2020 verdwenen?  Van welk venster / welke vensters 
snap je dat ze weggelaten zijn? Leg je antwoord uit! Je kunt daarbij ook kijken naar de 
nieuwe vensters, die hieronder in het volgende vakje genoemd worden. 
 

Toepassen 
In juni 2020 kwamen er 10 nieuwe vensters bij: Trijntje uit de Prehistorie, Jeroen 
Bosch, Maria van Bourgondië, Johan van Oldenbarnevelt, Sara Burgerhart, Anton de 
Kom, Marga Klompé, De gastarbeiders, Kolen en gas en Het Oranjegevoel. Kijk naar de 
verdwenen vensters die je vond en kijk of de verhouding mannen en vrouwen die 
naam gaven aan een venster nu in 2020 beter is. 
 

Analyseren 
Kies één venster uit dat is verdwenen en één venster dat nieuw is sinds 2020. Zoek 
met je maatje uit waarom de commissie het ene venster toegevoegd heeft en het 
andere juist weggelaten heeft. Klopt dat met de reden die je zelf gaf bij “begrijpen” ? 
 

Evalueren 
Als je kijkt naar wat jullie hierboven uitgezocht hebben is de canon dan door de 
veranderingen volgens jullie eerlijker geworden, of eigenlijk toch niet? Leg je 
antwoord uit! Wat zou er volgens jullie moeten veranderen om het echt eerlijk te 
maken? Zijn er misschien ook vensters verdwenen die volgens jullie moesten blijven? 
 

Creëren 
Bedenk zelf één of meerdere wetten voor het venster/tijdvak dat je koos, om te 
zorgen dat er dan meer gelijke behandeling komt.  
Wat ook mag: bedenk zo’n wet / zulke wetten voor de tijd waarin je nu leeft! 
 
 

http://www.talent3xl.nl/
https://www.canonvannederland.nl/
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Bij BLOOMBLADEN Kinderboekenweek 2020 Thema “EN TOEN?” 

 
Extra bronnen voor de leerkracht: 

Algemeen: 
 ‘Sapiens’ Een kleine geschiedenis van de mensheid van Yuval Noah Harari, 2017 

 ‘Een kleine geschiedenis van bijna alles’ van Bill Bryson, 2003 

  ‘Kaas en de evolutietheorie’ van Bas Haring, 2001. 

 
Gelijkwaardigheid, emancipatie, slavernij  
 Samsam over gelijkwaardigheid 

 Gelijkheid, lessen levensbeschouwing 

 Samsam over slavernij (tip Hetty) 

 Tropenmuseum / lessonup over slavernij 

 KIS over slavernij 

 https://www.canonvannederland.nl/nl/slavernij 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij 
Aletta Jacobs 

 https://atria.nl/aletta-jacobs/lesmateriaal-voor-docenten/ 

 https://www.canonvannederland.nl/nl/alettajacobs/lessen/vensterles-aletta-jacobs 
 

De canon 
Verdwenen vensters: 
Floris V, Karel V, de Republiek, de Grachtengordel, Buitenhuizen, De Stijl, de crisisjaren, Willem 
Drees, Veelkleurig Nederland en De gasbel. (3 mannen verdwenen, geen vrouw) 
De nieuwe vensters: 
Trijntje uit de Prehistorie, Jeroen Bosch, Maria van Bourgondië, Johan van Oldenbarnevelt, Sara 
Burgerhart, Anton de Kom, Marga Klompé, De gastarbeiders, Kolen en gas en Het Oranjegevoel: o.a. 
de Leeuwinnen. Dus 3 mannen er weer bij en 4 vrouwen. Verdeling man/vrouw nu: 19 mannen en 7 
vrouwen. En 24 Vensters zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan een man of vrouw. 
Canon algemeen 

 Achtergronden, opbouw en indeling canon 

 Rapport van de commissie  

 Kwartet over de tijdvakken 
Voorbeelden lokale canon /vensters 
 Voorbeeld eigen canon: https://www.canonvannederland.nl/nl/page/145120/canon-van-jan 

 https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant 

 https://www.canonvannederland.nl/nl/gelderland 

 Den Bosch 
 Rosmalen 

Kinderboekenweek 2020 
 https://www.cpnb.nl/campagnes/kinderboekenweek-2020 
ExtraEtxr 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Extra  

http://www.talent3xl.nl/
https://www.samsam.net/lesmateriaal/gelijkwaardigheid
https://lessenlevensbeschouwing.nl/?p=409
https://content5-tc.ternairsoftware.com/viewer?tid=TIDP369461XC1696573ED73492DB3D25CE383F79D9FYI5
https://www.lessonup.com/nl/lesson/JDr5vw86ciQpzLWgQ
https://www.kis.nl/artikel/educatie-geven-over-het-slavernij-en-koloniale-verleden-wat-werkt
https://www.canonvannederland.nl/nl/slavernij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij
https://atria.nl/aletta-jacobs/lesmateriaal-voor-docenten/
https://www.canonvannederland.nl/nl/alettajacobs/lessen/vensterles-aletta-jacobs
https://www.canonvannederland.nl/nl/primair-onderwijs/didactisch-concept/leerplan-slo/geschiedenis
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/22/20200526-rapport-herijkingscommissie-compleet/20200526-rapport-herijkingscommissie-compleet.pdf
http://www.juffiesenmeesters.nl/wp-content/uploads/2020/03/Kwartet-geschiedenis-tijdvakken.pdf
https://www.canonvannederland.nl/nl/page/145120/canon-van-jan
https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant
https://www.canonvannederland.nl/nl/gelderland
http://www.bossche-encyclopedie.nl/publicaties/bossche%20bladen/pdf/2007-1Hoffman.pdf
•%09http:/www.heemkundekringrosmalen.nl/index.php/historie/55-de-canon-van-rosmalen
https://www.cpnb.nl/campagnes/kinderboekenweek-2020

