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Wat een drukte! 

Turf, tabak en textiel 

De drukte van toen is anders dan de drukte van nu? Oh, ja? Is dat wel zo? 

Inleiding 

Hoe combineer je 21e vaardigheden met drama, geschiedenis en praktische oefeningen  

voor groep 5 en 6? Door op een speelse manier heen- en weer te gaan in de tijd. In ‘Wat een 

drukte’ gaan de leerlingen van groep 5 en 6 via een druk op de knop terug in de tijd van de 

turf, tabak en textiel. Voor deze leerlingen is het belangrijk om de onderwerpen ‘dichtbij 

huis’ te houden, dat is immers het referentiekader in de aanvankelijke geschiedenislessen. 

Verder beschikken kinderen van deze leeftijd over een grote dosis inlevingsvermogen, de 

verhalen van vroeger blijven het beste hangen als er een beleving aan vast zit. De nadruk ligt 

in deze lessenserie echter niet alleen op wat er vroeger gebeurde, maar ook wat er in onze 

eigen tijd aan de hand is. De leidraad in deze is de drukte om je heen. Was er vroeger drukte 

rond de machines, de druk om snel te presteren en druk om zoveel mogelijk af te krijgen om 

een goede beloning te krijgen; nu ervaren kinderen druk vanuit de alom aanwezige 

telefoons met filmpjes, foto’s, sociale media, snelwegen, je moet dit, je moet dat, de wereld 

komt letterlijk op ze af en bij ze binnen. Hoe anders was ‘druk’ eigenlijk vroeger? 

In drie lessen gaan we in op overeenkomsten en verschillen van de drukte die er vroeger 

was en die er nu is. Maar leren we tegelijkertijd iets over vroeger: de tijd van de turftrappers 

en vervening, de tabaksteelt, sigarenfabrieken en textielfabrieken. Daarnaast gaan we aan 
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de slag met hoe we die drukte van alle dag ervaren en wat we kunnen doen om rust te 

vinden in die drukte. Dit doen we door middel van eenvoudige en praktische oefeningen als 

groep, in tweetallen en in je eentje, gekoppeld aan de beelden die in de lessen naar boven 

kwamen: de drukte van machines bijvoorbeeld. Het helpt niet of nauwelijks om je oren af te 

sluiten. Hoe kun je dan toch zorgen dat je er niet zo’n last van hebt. Hetzelfde geldt voor 

onze drukte via de social media. Zijn er manieren om er zo mee om te gaan dat je vanbinnen 

rustig kunt zijn? 

               
 

Opbouw van het project 

Het project bestaat uit drie onderdelen: 

Voorbereiding: 

Een paar dagen voordat de gastdocent het project komt starten vraagt de leerkracht aan de 

leerlingen voorwerpen van thuis mee te nemen over: vervening/turftrappen (stuk turf?), 

tabaksindustrie (sigaren, sigarenbandjes, kistjes?), textielindustrie (garen, wol, kleding?) en 

voorwerpen die met computers, telefoons, snelheid en apparaten uit de 21e eeuw te maken 

hebben zoals een smartphone, een usb stick, een luisterboek, foto’s van… De spulletjes 

kunnen op twee tafels gelegd worden achter in de klas. Een grote foto van vroeger 

(kinderen in een fabriek bijvoorbeeld) en van nu (kinderen achter de computer) kan er 

achter ter illustratie. Dit allemaal om in de sfeer van het onderwerp te komen. 

1) 

Een gastdocente (Anna) komt verkleed als fabrieksarbeidster de klas in en vertelt over hoe 

het was in de fabriek.  

Zij heeft een kist bij zich met spulletjes er in van vroeger. Op het digibord zijn foto’s te zien 

van vroeger. Op het digibord verschijnt ook soms een ‘toverknop’. Als Anna op de knop 

drukt komt er op het digibord een jaartal en een filmpje en plaatjes van turftrappers. De 

arbeidster is helemaal verrast, maar kan zich die tijd nog wel herinneren. Samen met de 

leerlingen wordt er over die tijd gepraat. Na nog een druk op de knop is er weer een jaartal 

en een filmpje en plaatjes over de sigarenfabriek. Er volgt weer een gesprekje. Nogmaals 

een druk op de knop laat een textielfabriek zien. Wat een enorme herrie en drukte! 

Benadrukt wordt hoe druk ze het hadden in die tijd. Maar… 
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Na een vierde druk op de knop komt er een mooi bos en bosgeluiden tevoorschijn. Wat 

heerlijk is dat. Even weg uit die drukte! Ja, gelukkig kon dat ook.  

De stap van vroeger naar nu wordt gemaakt: de fabrieksarbeidster vraagt de kinderen of zij 

het ook zo druk hebben? Waar hebben zij het druk mee? Is het druk om hen heen? Wat is 

het verschil met vroeger? Is het erg als je iets mist? Hoe kun je in deze tijd de rust 

opzoeken? In het bos? In jezelf? 

  

2) 

De kinderen gaan aan de slag. Er zijn werkbladen en doe opdrachten naar aanleiding van de 

filmpjes en het bezoek van de fabrieksarbeidster. Maar ook filmpjes over rust. Oefeningen 

die gedaan kunnen worden om tot rust te komen. 

3)   

In de afsluitende les (in het speellokaal) komt er een gastdocent. Zij grijpt nog even terug op 

voorgaande lessen: van de herrie en drukte van vroeger: machines en druk om snel te 

werken, naar de herrie en drukte van mobieltjes en druk van het moeten onder andere. Hoe 

zouden de kinderen in die andere tijd omgegaan zijn met de drukte? Hoe ga jij er mee om? 

Hoeveel ruimte heb je nodig om tot rust te komen? 

Verantwoording 

In deze lessenserie hebben we gezocht naar hoe ‘druk zijn’ vroeger en hoe het nu ervaren 

wordt. Op verschillende manieren komt de drukte bij de kinderen ‘binnen’. Met behulp van 

onze 21e eeuwse vaardigheden koppelen we die drukte van vroeger aan de drukte van nu. 

Naast de drukte die we ervaren gaan we in op de rust. De natuur is daarin van groot belang, 

dat was vroeger zo, maar nu ook. Daarnaast is er het belang van het vinden van (innerlijke) 

rust. Door in gesprek te gaan met de leerlingen, te bedenken en oefenen proberen we het 

belang van de rust naast de drukte te laten ervaren. 
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Lessenoverzicht 

Les Korte inhoud van de 
les 

Tijd Nodig 

Les 1 Fabrieksarbeidster 
Anna in de groep. 
Kringgesprek n.a.v. 
meegebrachte 
spullen. De 
fabrieksarbeidster 
laat d.m.v. een knop 
verschillende 
jaartallen en 
werksituaties zien. 
Er wordt over 
gepraat. Als laatste 
een bos en veel rust: 
ook daar wordt over 
gepraat. 

45-50 minuten Digibord 
Foto’s van vervening, 
textielfabriek, 
sigarenfabriek, filmpjes 
en muziek. 
Kist met spullen van 
vroeger. 

Les 2 Kan aansluitend aan 
de eerste les: 
opdrachtjes n.a.v. de 
eerste les. Muziek 
en een oefening om 
tot rust te komen 

40 minuten Werkbladen, 
tijdschriften, 
pandakrijtjes en of 
kleurpotloden, A3 en 
A4 papier, lijm, 
scharen, rustgevende 
muziek. 

Les 3 Samen met de 
gastdocent worden 
er oefeningen 
gedaan en wordt er 
gepraat over druk en 
rust en het verschil 
ervan vroeger en nu 

50 minuten In het speellokaal of 
gymzaal. 
Kussentjes/handdoeken 
 

 

De kerndoelen 54, 55 en 56 van het primair onderwijs worden d.m.v. dit project behaald:  

54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek en beweging te gebruiken om er gevoelens en 

ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

55: De leerlingen leren om eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 

cultureel erfgoed.  
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Wat een drukte! 

    

Les 1: Anna en de drukte 

Doel: 

De leerlingen weten naderhand de verschillen te benoemen tussen drukte vroeger en 

drukte nu. De verschillen van drukte van de fabrieken van toen en druk zijn op de laptop en 

smartphones. Ook weten ze waar de rust te vinden is toen en nu. Door middel van zien, 

horen en zelf doen krijgen de leerlingen meer kennis van het cultureel erfgoed van 

Veenendaal. 

Voorbereiding/nodig: 

Een kist met spullen staat in de kring, er staat een tafel in het midden. De leerlingen zitten 

op hun stoeltje in de kring. Een usb stick met filmpjes/ppt. zit klaar in het digibord. 

Duur: 

Maximaal 50 minuten. 

Activiteit: 

Kringgesprek naar aanleiding van de oude materialen uit de kist. Daarnaast wordt er door de 

ppt die getoond wordt op het digibord steeds een knop getoond waarachter een filmpje zit. 

Het filmpje wordt naderhand besproken. Er zijn vier filmpjes in totaal.  

Lesverloop: 

De gastdocent stelt zich voor als Anna. Ze werkt in de fabriek. Ze heeft een grote kist met 

spullen er in. De spullen haalt ze er een voor een uit en ze vraagt aan de kinderen wat het is. 

De kinderen hebben zelf ook spullen bij zich. Die worden ook besproken. Anna heeft ook 

foto’s bij zich die ze toont op het digibord. Soms komt er een rode knop in beeld. Als ze daar 

op drukt komt er een filmpje. Steeds wordt er naar aanleiding van het filmpje even gepraat: 

de volgende vragen zijn richtvragen: “Wat vond je ervan”; “Wat valt je op”; “Vond je het 
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druk”? Het laatste filmpje is van een mooi rustig bos. De verschillen met ervoor worden 

besproken. Druk en rustig…toen was dat zo, en nu? Een paar foto’s van computers en 

smartphones en kinderen die overal naar toe moeten na schooltijd: druk!! Hoe ontspan je 

van de drukte? 

Anna vertrekt weer met de kist en vraagt aan de kinderen om eens goed na te denken over 

de drukte van vroeger en van nu. Wat is het verschil? En hoe kom je tot rust? 

      

Les 2: Werken in de drukte…maar ook ontspannen 

Doel: 

De leerlingen kunnen door middel van verschillende verwerkingsvormen (werkbladen en 

oefeningen) laten zien dat zij weten wat de verschillen zijn tussen allerlei manieren van 

drukte van toen en drukte van nu. De verschillen van drukte van de fabrieken van toen en 

druk zijn op de laptop en smartphones. Ook weten ze waar de rust te vinden is toen en nu.  

Voorbereiding/nodig: 

Opstelling in de kring. Tafel met spulletjes die te maken hebben met ‘Wat een drukte’. Een 

aantal vellen A3, A4 papier, karton, scharen, lijm, computers, kleurpotloden, pandakrijtjes, 

stiften, tijdschriften, de werkbladen 1, 3 en 4 printen en vast klaarmaken/leggen. 

Duur: 

10 minuten in de kring en dan 30 tot 40 minuten aan het werk (totaal 40-50 minuten) 

Activiteit: 

Kringgesprek en werken in groepen. 

Lesverloop: 

In een hoek van de klas staat een tafel met daarop allerlei spullen die met ‘Wat een drukte’ 

te maken hebben. De leerlingen (en de leerkracht) hebben dat zelf meegenomen. In de 

kring gaat de leerkracht in op de meegebrachte spullen en haalt ze het bezoek van Anna nog 

eens aan. Er volgt een gesprekje over en er wordt ingegaan op wat de kinderen zelf nog 

weten over de filmpjes, de spulletjes en de foto’s die te maken hadden met drukte en met 

rust. Wat gebeurde er allemaal en hoe?   



 

8 
 

Als alles besproken is en iedereen heeft zijn of haar zegje kunnen doen gaan we aan de slag 

met het thema: ‘Wat een drukte’. De werkbladen worden vooraf uitgelegd en besproken. 

1) Tekenen of kleuren: 

Een kleurplaat afmaken en kleuren van werken in de fabriek en van een prachtig bos 

ernaast,  of zelf een tekening maken van een drukke en een rustige omgeving. 

2) Collage: 

Deze groep leerlingen gaan op de computer allemaal plaatjes zoeken die te maken hebben 

met drukte en met rust, de plaatjes worden vervolgens geprint. Er kan ook voor gekozen 

worden om de plaatjes uit te knippen uit bijlage 4. Of te zoeken naar plaatjes over drukte en 

rust in tijdschriften. Het is de bedoeling dat er minimaal twee collages gemaakt worden op 

de A3 vellen. Die collages worden achter de tafel met spulletjes gehangen. 

3)        Schrijven en tekenen: 

Het werkblad is een dagboekbladzijde uit Anna’s dagboek. Ze vertelt over haar dag in de 

fabriek. Halverwege is ze gestopt. De leerlingen maken haar verhaal af en maken er een 

tekening bij. 

4)        Memory spel met plaatjes over drukte en over rust:  

Het werkblad heeft 20 verschillende plaatjes die met drukte en rust  van vroeger en nu te 

maken hebben. Er zijn vier lege vakjes die de kinderen zelf mogen verzinnen. Eerst kleuren, 

uitknippen en op karton plakken. Daarna het memoryspel spelen met elkaar! 

5)      Relax-oefening: 

Luister naar de stilte (en leer je concentreren). Zet (eventueel) de muziek en het digibord 

uit. Doe je ogen dicht en luister samen aandachtig naar wat je hoort. Welke geluiden hoor je 

in de klas, de school, buiten? Open je ogen en bespreek welke geluiden iedereen opmerkt.  

Doe nu de oefening nog eens. Je zult merken dat je de tweede keer nóg meer geluiden 

hoort…. 
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Les 3: Een oase van rust… 

Doel: 

De leerlingen ervaren hoe het is om de rust te vinden in zichzelf en in de omgeving. Door 

verschillende muziek, oefeningen en rust-ervaringen wordt er gestreefd naar dit doel. 

Voorbereiding/nodig: 

In  het speellokaal. Verder:  handdoeken/fleecedekens of kussentjes voor de leerlingen om 

op te zitten/liggen (eventueel van thuis mee laten nemen).  

Duur: 

Maximaal 50 minuten. 

Activiteit: 

Kringgesprek en rust-oefeningen in het speellokaal. 

Lesverloop: 

In vervolg op de vorige twee lessen komt nu Miriam Drost in de klas. Zij heeft een kort 

kringgesprek met de leerlingen en haalt even terug wat er de vorige lessen gebeurd is. 

Miriam legt nu de nadruk op de drukte die je voelt en hoe je de rust kunt opzoeken. Om dat 

te leren   doen we in het speellokaal allerlei rustoefeningen . 

Aan het eind van de les volgt een korte reflectie: ‘Hoe vind je de rust in de drukte’? ‘Wat heb 

je deze lessen geleerd’? ‘Wat weet je nu over drukte vroeger en drukte nu’? ‘Heb je wat 

gemist in deze lessen’? 

 

Heel veel plezier!!!!   


