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Tijd van de wereldoorlogen.

Lees het verhaal “Een onmogelijke vriendschap”.

Zie jij de blanke jongen? Hij heet Olivier.

Zie jij de donkere jongen? Hij heet Radjen.

Olivier komt uit Nederland.

Radjen is op Sumatra geboren.

Olivier woont op Sumatra.

Radjen is een inlander.

Zijn vader is de baas van een plantage.

De vader van Radjen is een arme koelie.

Olivier en zijn familie zijn heel rijk.

Koelies moeten heel hard werken.

Dit verhaal is van het jaar 1600.

Olivier en Radjen zijn beste vrienden. Of niet?

Wat denken de jongens? Trek een lijn naar het denk-wolkje.
Het is niet eerlijk, ik ben arm en hij is rijk.
Ik wil graag vrienden blijven
Waarom spelen de Nederlanders de baas?

Vragenblok 1: Zet een X voor het juiste antwoord.
1. Waar is Olivier geboren?

2. Waar is Radjen geboren?

Olivier komt uit Nederland.

Radjen is in Nederland geboren.

Olivier komt van Sumatra.

Radjen is op Sumatra geboren.

3. Radjen is een inlander, wat is dat?

4. Waarom is Radjen arm?

Inlanders zijn geboren in het land .

Zijn vader heeft geen werk.

Inlanders komen uit een ander land.

Zijn vader verdient heel weinig geld.
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Tijd van de wereldoorlogen.

Lees het verhaal over “Een onmogelikje vriendschap”(deel 2).

4
6
3
5
1
2

Zie je de man met de witte helm?

Zie het kanaal? En de dijkjes? En de rijst-velden?

Dat is de vader van Olivier.

De vader van Olivier is trots op de rijstvelden.

Hij is de baas, hij kijkt streng.

Door het water-kanaal groeit de rijst veel beter.

Zie je de vrouw die buigt?

Hij snapt niet dat de mensen niet blij zijn.

Ze is bang voor de strenge baas.

Snap jij wel waarom de inlanders niet blij zijn?

Wat zie je op het plaatje? Trek een lijn naar het juiste woord.
1.

water-kanaal

2.

de rijke baas

3.

arme koelies

4.

rijst-veld

5.

dijkje

6.

een pijp onder de dijk

Denk jij dat de arme koelies blij zijn? Waarom?
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Tijd van de wereldoorlogen.

Lees het verhaal over “Een onmogelikje vriendschap”(deel 3).

Zie je de man die op de grond ligt?

De vader van Olivier laat de koelie slaan.

Dat is een koelie.

Olivier en Radjen zien wat er gebeurt.

De koelie wilde vluchten.

Radjen vindt de vader van Olivier gemeen.

Maar hij werd gepakt.

Hij loopt weg, hij wil geen vriend meer zijn.

Wat denkt Radjen? Schrijf het op.

Wat denkt Olivier? Schrijf het op.

Zou jij de vriend van Olivier willen zijn? Waarom?
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Tijd van de wereldoorlogen.

Lees het verhaal over Nederlands-Indië.

Zo klein is
Nederland

Dit is Nederlands-Indië, Nederland was hier de baas van 1596 tot 1949.
Nederlands-Indië was een kolonie van Nederland.
In Batavia was het kantoor van de VOC.

Zet een 1 bij Batavia.

Op Sumatra groeide koffie, thee en specerijen.

Zet een 2 bij Sumatra.

De VOC schepen brachten de spullen naar

Zet een 3 bij Atjeh.

Nederland.

Zie jij het kaartje van Nederland?

In 1870 werd ontdekt dat er in Atjeh olie in de

Zet een 4 bij het kaartje van

grond zit.

Nederland.

Wat weet jij over Nederland en Nederlands-Indië?

Schrijf waar of niet waar.

Nederlands-Indië is groter dan 2000 kilometer lang.
Nederland is kleiner dan 400 kilometer lang.
In Nederland groeien ook koffie –planten.
Nederlands-Indië was een kolonie van Nederland.
Atjeh ligt op het eiland Sumatra.
Nederland speelde heel lang de baas in Nederlands-Indië.
De inlanders moesten hard werken voor de Nederlanders.
De Nederlanders betaalden heel weinig geld aan de koelies.
In 1949 werd Nederlands-Indië een vrij land, het heet nu Indonesië.
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Tijd van de wereldoorlogen.

Lees het verhaal over de Atjeh oorlog.

In Atjeh werd olie ontdekt.

Nederland stuurde soldaten.

De Nederlanders wilden de olie hebben.

De oorlog duurde wel 28 jaar lang.

Maar de mensen van Atjeh wilden dat niet.

Er gingen 10.000 soldaten dood.

De mensen in Atjeh wilden zelf de baas blijven.

Er gingen 15.000 inlanders dood.

Vul in:

Atjeh / Nederland / olie

/ 28 /

Nederlands-Indië.

In 1870 was __________________________ de baas in Nederlands-Indië.

Er werd olie gevonden in _______________.

De mensen in Atjeh wilden zelf de _______________ houden.

En __________________ wilde een vrij land zijn.

De oorlog om de vrijheid duurde wel ______________ jaar.

Was Nederland eerlijk en goed voor Nederlands-Indië? Leg uit.
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Tijd van de wereldoorlogen.

Lees het verhaal over de Eduard Douwes Dekkers.
Dit is Eduard Douwes Dekker.
Hij schreef een boek over Nederlands-Indië.
Het boek heet Multatuli.
Dat was in het jaar 1860.
Hij schreef over de Nederlandse bazen.
Hij schreef ook over de koelies.
Eduard vond het niet goed wat de
Nederlandse bazen deden.

Zet een X voor het juiste antwoord.
Wat vond Eduard Douwes Dekker niet goed?
Hij vond het niet goed dat de Nederlanders zo slecht waren voor de inlanders.
Hij vond het niet goed dat hij een arme man was.

Kan jij voorspellen wat er in het boek van Eduard Douwes Dekkers staat?
Zet een X voor de zinnen die in het boek passen.
De koelies moeten hier veel te hard werken.
Het is heel erg koud in deze kolonie.
De Nederlanders zijn slecht voor de inlanders
Het is niet eerlijk.
De Nederlandse bazen zijn heel rijk.
De Nederlandse bazen slaan de koelies
Het is hier erg leuk.
De inlanders krijgen bijna geen loon.
Ik wordt hier lekker rijk.
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5

Kijk goed naar de kaarten en leer over de koloniën in Afrika.
Dit zijn 2 oude kaarten van Afrika. Je kan zien we er de baas was in Afrika.
Kijk goed naar de kaarten, en streep telkens 1 groen woord door.
Deze kaart is van het jaar 1914 / 1880.

2

Er zijn niet / wel veel koloniën.

1

Een groot / klein deel van Afrika is vrij.

Wie was de baas in de koloniën?
Kies uit: Portugal / Turkije / Frankrijk
1 is een kolonie van_________________
3

2 is een kolonie van_________________
3 is een kolonie van _________________
Deze kaart is van het jaar 1914 / 1880.
Er zijn niet / wel veel koloniën.
Een groot / klein deel van Afrika is vrij.

2

Wie was de baas in de koloniën?
3

Kies uit: Duitsland / België / Frankrijk
1 is een kolonie van_________________

1

2 is een kolonie van_________________
3 is een kolonie van _________________

Welk land had in 1914 de grootste kolonie in Afrika? ______________________
Had Nederland ook koloniën in Afrika? _________________
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Tijd van de wereldoorlogen.

Lees het verhaal over de katoen-plantages en de katoen-fabrieken.
Dit is een katoen-plantage in Afrika.
De inlanders werken hard.
Zie je de slaven op het veld?
De inlanders zijn arm.
De bazen uit Europa zijn gemeen.
Dit plaatje is van het jaar 1900.
Dit is een katoen-fabriek in Europa.
De fabriek maakt kleding van katoen.
De katoen komt uit Afrika.
De mensen in Europa worden rijk.
Maar de mensen in Afrika blijven arm.
Dit plaatje is van het jaar 1900.

Wat weet jij over de koloniën in Afrika?

Schrijf waar of niet waar.

Nederland had geen koloniën in Afrika.
In Afrika is het warmer dan in Europa.
De europeanen wilden veel geld verdienen in Afrika.
De europeanen waren altijd erg aardig voor Afrikanen.
In Frankrijk kun je ook wel koffie verbouwen.
Een katoen-plant groeit alleen in een heel warm land.

Zet een X voor het juiste antwoord.
Wat is een kolonie?
Een kolonie is een stuk land dat is ingepikt door een ander land.
Een kolonie is een ander woord voor Nederlands-Indië.
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Tijd van de wereldoorlogen.

Lees het verhaal over de zendeling.
Zie je de blanke man met de baard?
2
1

Dat is een zendeling.
Hij draagt een kruisje om zijn nek.
Hij verteld over god.
Zie je de blanke dokter?

4
3

Hij helpt het kind.
De Europeanen waren niet allemaal gemeen.

Wat zie je op het plaatje? Trek een lijn naar het juiste woord.
1.

inlanders

2.

zendeling

3.

dokter

4.

kerk

Lees het verhaal: “Afrika weer vrij”.
Zie de mannen op de foto?
Ze hebben geweren.
Ze vechten voor vrijheid in Afrika.
Tussen 1945 en 1970 werd Afrika weer vrij.
Nu zijn er geen koloniën meer.
Wat vindt jij ervan dat de kolonisten weg zijn uit Afrika?
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Tijd van de wereldoorlogen.

Lees het verhaal over Emigratie

Evert van Benthem was boer in Nederland.
Evert is heel beroemd in Nederland.
Hij won 2 keer de elf–steden-tocht!
Evert vertrekt naar Canada.
Daar is meer ruimte voor zijn boerderij.
Als je voor altijd naar een ander land
verhuist…. dat heet emigratie!

Verhuizen naar een ander land is best lastig.
Kun jij bedenken wat Evert allemaal moet doen? Kies uit de woorden:

afscheid nemen / boerderij / inpakken / Engels

/ Canada

Evert moet eerst zijn ____________________ in Nederland verkopen.
Evert moet alle spullen die hij wil meenemen __________________
Evert moet

_______________ _______________ van zijn familie en vrienden.

Evert moet heel goed___________________ leren, want dat is de taal van Canada.
Evert moet een nieuwe boerderij en koeien kopen in __________________
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Tijd van de wereldoorlogen.

Lees het verhaal over immigranten

Turkije

Marokko
Indonesië

Suriname

Zie jij de rode pijlen?

Zie jij de zwarte pijlen?

Van Suriname naar Nederland.

Van Marokko naar Nederland?

Van Indonesië naar Nederland.

Van Turkije naar Nederland?

Veel mensen uit de oude koloniën

Uit deze landen zijn ook veel mensen in

zijn in Nederland gaan wonen.

Nederland gaan wonen.

Dat zijn immigranten.

Dat zijn immigranten

Zet een X voor het juiste antwoord.
Welke 2 landen waren vroeger koloniën van Nederland?
Turkije en Marokko.
Suriname en Indonesië.
Welke landen heette vroeger Nederland-Indië?
Turkije

Marokko.

Indonesië.

Suriname.

Als je immigrant bent in Nederland, wat betekent dat dan?
Dan ben je niet in Nederland geboren, maar later naar Nederland verhuisd.
Dan ben je uit Nederland naar een ander land verhuisd.

11

