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IN DEBAT OVER...

Spreek alleen als je 

aan de beurt bent. 

Luister goed naar 

elkaar. Reageer op 

wat de ander vindt.

Het is en blijft belangrijk dat mensen van zich laten horen wanneer ze vinden dat er 

iets mis is in de maatschappij. Domela Nieuwenhuis en Troelstra kwamen in hun tijd 

op voor de mensen die werkten in slechte omstandigheden. In deze opdracht gaan 

jullie debatteren over belangrijke onderwerpen.

Kinderarbeid
Net voor de tijd van Domela Nieuwenhuis 

en Troelstra gingen veel kinderen in ons 

land niet naar school. Ze moesten net als 

de volwassenen hard werken om geld te 

verdienen voor hun familie. Dat vond men 

op een gegeven moment niet meer eerlijk. 

In 1874 kwam er daarom een kinderwet. 

Kinderen onder de 12 jaar mochten hierdoor 

niet meer werken. 

Leerplicht
Toch werkte de kinderwet in werkelijkheid 

nog niet erg goed. Veel kinderen werkten 

stiekem door. Na veel debatteren werd in 

1900 de leerplicht ingevoerd. Dit werkte veel 

beter, want nu konden de scholen in de gaten 

houden wat de kinderen deden. De kinderen 

werden er bovendien veel slimmer door!

Debatteren 
Wat vind jij heel slecht voor kinderen? Moeten 

kinderen te vaak naar school? Zitten ze te 

vaak achter de computer of te lang voor 

de televisie? Sporten kinderen te weinig? 

Misschien zijn jouw klasgenoten het niet met 

jou eens. Dan kun je een debat houden. In een 

debat proberen jullie elkaar te overtuigen. Je 

legt om de beurt zo goed mogelijk uit waarom 

je iets vindt. Maar let op: bij een debat moet je 

ook goed naar elkaar luisteren! 

Voorbeelden van stellingen: 

1.  Ouders moeten hun kinderen gezonder 

voedsel geven: meer fruit en groente, en 

minder snacks en snoep. 

2.  Kinderen moeten meer buiten spelen 

in plaats van veel computeren of 

televisiekijken. 
3.  Kinderen onder de 16 jaar mogen 

brommer rijden. 
4.  Kinderen moeten op school allemaal 

dezelfde kleren dragen. 

Pen en papier. 
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Armoede en charisma

Domela en Piter Jelles1880 - 1900

P.J. Troelstra (1930), geschilderd 

door Jelle Troelstra; Tresoar
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Ferdinand Domela Nieuwenhuis 

(ca. 1900); collectie Tresoar
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7.

Monument van Pieter Jelles Troelstra in Stiens, 

gemaakt door Tjipke Visser (1933). 

Troelstra weet in 1918 een 

grote menigte te overtuigen. 

In de politiek mag je tijdens een debat alleen iets 

zeggen via een microfoon. 


