I N E Z VA N L O O N

Voor de docent

Voor de leerlingen

Periode:
Kinderarbeid 19

Leg voor het voorlezen uit dat dit verhaal zich afspeelt in 1900

Opdracht 1: kinderarbeid

in de Rupelstreek in België. Vertel dat dit verhaal zich welis-

Marie zegt ‘Ons Fonske mag nog niet werken’. Dat klopt. Kin-

waar in België afspeelt, maar dat de situatie in Nederland in

derarbeid was in 1900 verboden. Ga op onderzoek uit op inter-

deze tijd precies hetzelfde was. Ook in ons land waren er veel

net. Wat kun je vinden over het verbieden van kinderarbeid?

steenbakkerijen waar het er op dezelfde wijze aan toeging.
Tijdlijn
Geef vervolgens een korte inleiding op het fragment. De moe-

Maak een tijdlijn. Zet hierin de belangrijkste gebeurtenissen

der van Mathilde (13) is overleden en haar vader hertrouwt met

rond het afschaffen van de kinderarbeid in de wereld. Wanneer

een jongere vrouw. Zij wil Mathilde niet in huis hebben en Ma-

was dit in Engeland, Nederland en België? Hoe heten die wet-

thilde verhuist naar haar tante en oom. Deze wonen op het ter-

ten. En hoe is het nu geregeld?

rein van de steenfabriek in een piepklein huisje met hun zeven
kinderen en kleinkind: de twee oudste neven, Marie (14) Rosalie

Opdracht 2: ‘Mag ik met je mee?’

(12) Prosper (12) Fonske (6) Adelientje (4) en Fientje (2). De drie

Mathilde beseft dat ze niet haar hele leven op de steenbakkerij wil

oudste neven van Mathilde werken het hele jaar met hun vader

blijven. ‘Ze wil hier weg! Al heeft ze geen idee hoe…’ Haar nichtje

op de steenbakkerij en in de zomerperiode werken ook de oud-

Rosalie ziet dat Mathilde plannen maakt en wil met haar mee.

ste meisjes en de tante van Mathilde mee (om de stenen te laten
drogen). Aan Mathilde is verteld dat zij op de drie kleintjes zal

Zeer kort verhaal schrijven

moeten passen als de rest aan het werk is.

Bedenk hoe het verhaal verder gaat. Gaat Mathilde op de vlucht
of gaat ze toch werken in de steenfabriek?

Lees het fragment voor.
Schrijf een zeer kort verhaal van 200 woorden waarin je vertelt
Vraag na het voorlezen

wat Mathilde hierna gaat doen. Zorg dat je verhaal een duide-

Wat kun je zeggen over de leefomstandigheden van Mathilde

lijk begin – midden – eind heeft. Laat het dan iemand anders

en de familie van haar tante en oom waar ze bij woont?

lezen die tips mag geven. Jij geeft tips op het verhaal van iemand anders. Verwerk de tips in je verhaal en herschrijf het.
Wie wil zijn/haar verhaal voorlezen in de klas?
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Lesopdracht

