
 

Voorbeeld activiteit Geschiedeniswerkplaats jaar 2 

Dolle dinsdag 

 

Doelgroep: leerkrachten groep 5 t/m 8 gedurende professionaliseringstraject. Tevens geschikt voor 

Pabo-studenten. 

Doelen: 

- deelnemers bedenken bij een gegeven start/verwonderingsmoment een geschikte 

onderzoeksvraag. 

- deelnemers voeren een onderzoek uit met behulp van het door henzelf ontworpen 

leerlingenboekje Onderzoekend leren. 

- deelnemers maken een beargumenteerde keuze voor de bronnen die ze bij deze opdracht aan hun 

leerlingen zouden geven. 

 

Tijd: 45 minuten 

 

1. Start/verwondering: Luister met elkaar naar een stukje van de toespraak van minister-president 

Gerbrandy voor Radio Oranje op 4 september 1944. 

Het fragment is te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Dolle_Dinsdag  (rechterkantlijn tweede 

fragment. Let op: geluid is zacht) 

 

 

 

Daarna toon je deze foto’s: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dolle_Dinsdag


 

 

 

5 september 1944: Bij Eindhoven speurt men naar oprukkende Geallieerde troepen (Bron: NOS) 

 

 

5 september 1944: Feestende mensen in Rotterdam (Bron: NOS) 

 

Het is belangrijk om de data te noemen en wellicht om daarbij te vragen: hoe verhouden deze data 

en gebeurtenissen zich tot wat je weet over de bevrijding van Nederland? 



 

Nodig de deelnemers uit om vragen te stellen bij de foto’s. Opvallend is bijvoorbeeld het verschil 

tussen de vreugde van de dansende mensen en iets van teleurstelling dat te lezen is op de gezichten 

van de twee mannen rechts op de eerste foto. Hoe lang zouden ze al aan het speuren zijn naar die 

oprukkende troepen? Zouden ze om beurten door de verrekijker kijken? Wat zou de staande man 

rechts op de foto kunnen denken? 

 

De deelnemers vullen samen (in twee- of drietallen) stap 1 van het leerlingenboekje in: Introductie 

2.en 3.  Verkenning en opzetten van het onderzoek: deelnemers ontvangen het bronnenblad en 

gebruiken stap 2 en 3 uit het leerlingenboekje om tot een geschikte onderzoeksvraag te komen. 

Voorbeelden zijn:  

- Wat gebeurde er op 5 september 1944 in Nederland zodat deze dag ‘Dolle dinsdag’ werd genoemd? 

- Waarom veranderde er uiteindelijk weinig in Nederland in de week na Dolle dinsdag? 

- Hoe komt het dat sommige mensen op 5 september 1944 in een feeststemming waren en anderen 

juist bang waren?  

 

Het verzamelen van de vragen is belangrijk in het kader van het verdiepen van basiskennis en het 

vergroten van contextinformatie. Het is dus zeker niet zo dat ‘opzoekvragen’ als minder worden 

beschouwd: ze zijn belangrijk gedurende het proces, maar worden niet ‘de onderzoeksvraag’.  

4. Uitvoeren onderzoek: Omdat dit een didactische oefening is, voeren ze zelf niet meteen de hele 

opdracht uit, maar richten we ons op de bruikbaarheid van de bronnen voor leerlingen in groep 7-8. 

Zo zijn bewust bij het eerste fotoblad wel bijschriften toegevoegd en bij het tweede fotoblad niet. 

Deze foto’s zijn daardoor minder goed bruikbaar, omdat leerlingen de informatie uit het bijschrift 

nodig hebben om ze te kunnen gebruiken. 

Is een spotprent voor leerlingen wel of niet te begrijpen? En indien wel, is het dan een geschikte bron 

in dit onderzoek of is deze beter in te zetten aan het einde van het onderzoek, als 

verdiepingsopdracht met de hele klas, of voor een plusopdracht? 

Ook is het hierbij goed om te bespreken hoe tekstfragmenten kunnen worden aangeboden: is een 

uitleg van moeilijke woorden voldoende? Lees je zo’n bron samen? Bied je naast de originele tekst 

een eenvoudigere vertaling aan? 

 

Een goede aanvulling zou ook zijn hoe je met leerlingen de aangeboden bronnen kunt analyseren en 

beoordelen. Hierbij kan de handout Historische bronnen gebruiken 

(https://onderzoekendgeschiedenisonderwijs.nl/tools/) gebruikt worden. 

 

Geef de deelnemers tijd om samen een geformuleerde onderzoeksvraag te beantwoorden. Hebben 

zij hierbij nog aan vullende bronnen nodig gehad? Hebben ze informatie moeten opzoeken? 

Hoe hebben ze de bronnen gebruikt om tot een antwoord op hun vraag te komen? 

Dit laatste gedeelte kan verder worden uitgewerkt als er meer tijd beschikbaar is. 

https://onderzoekendgeschiedenisonderwijs.nl/tools/

