
In deze les maken uw leerlingen kennis met het ‘rampjaar’ 
1672 en het fenomeen ‘pamflet.’ De kernopdracht is een 
debat over vrijheid en recht.

Leerdoelen
• De leerlingen laten nadenken over de verbanden tussen  
 17de en de 21ste eeuw.
• Leerlingen laten reflecteren op vrijheid en recht en wat  
 dat voor hun eigen leven betekent.

Begrippenlijst
• Gouden Eeuw (de 17de eeuw, Nederland floreerde in  
 handel en welvaart);
• Stadhouder  (een soort koning, maar met minder   
 macht. Een stadhouder was ook de kapitein-generaal);
• Prinsgezind/Oranjegezind (aanhangers van Prins Willem  
 III van Oranje);
• Staatsgezind (aanhangers van Johan en Cornelis de   
 Witt);
• Rampjaar (1672, Nederland werd door verschillende  
 landen aangevallen);
• Pamflet (een document dat werd gebruikt om ergens  
 tegen te protesteren).

Tijdsduur
50 minuten (exclusief voorbereiding)

Voorbereiding/materiaal
• Computer(s)

• Markeertape
• Evt. boeken uit de schoolbibliotheek
• Internetverbinding
• Digibord
• Pen en papier (leerlingen)

De les:
Introductie (5 minuten)
Laat de leerlingen een of twee posters, flyers, stickers of 
tweets zien van een politieke partij of politicus. Een paar 
voorbeelden uit de collectie van het Rijksmuseum zijn 
bijvoorbeeld deze (zie afbeelding pagina 2).
Bespreek met de klas: wat is dit? Wat is het doel van deze 
poster? Vinden jullie het overtuigend? Waarom wel of niet? 
Wat maakt een poster of flyer eigenlijk overtuigend? Mag 
je in zo’n poster of flyer eigenlijk alles zeggen wat je wilt?
Ook in de 17de eeuw had je flyers om mensen van een 
standpunt te overtuigen. Die documenten heetten 
pamfletten.

Korte uitleg context (15 minuten)
In het jaar 1672 woedde een ware pamflettenoorlog. Laat 
de leerlingen ter illustratie het volgende filmpje zien:
• Robin in het Rijks – Robin gaat op onderzoek uit en   
 probeert te weten te komen of hij moet kiezen voor De  
 Witt of Oranje. 

Laat de leerlingen vervolgens een voorbeeld zien van een 
17de-eeuws pamflet (zie afbeelding pagina 2). 
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Vraag de leerlingen wat de auteur van het pamflet 
hiermee probeert te zeggen? Aan welke kant staat de 
auteur? (Antwoord: hij verwijt de aanhangers van Willem 
III dat zij hem verafgoden, en herinnert hen eraan dat 
afgoderij een zonde is die God in de bijbel boven alle 
andere zonden plaatste.)

2 Voorbereiding voor de pamflet battle (5 minuten)
De leerlingen gaan nu een pamflet battle houden: oorlog 
voeren met woorden en argumenten. 
• Verdeel de klas in de volgende groepen: voorstanders  
 en tegenstanders.
• Leg de klas een stelling voor: 
 Ik mag alles zeggen wat ik wil, want ik heb recht op  
 vrijheid van meningsuiting.
• Iedere leerling krijgt drie minuten de tijd om zoveel  
 mogelijk argumenten op te schrijven voor of tegen de  
 stelling (afhankelijk van zijn of haar positie).

3 Instructies voor de pamflet battle (5 minuten)
Maak nu alles klaar voor de battle. Het doel van de battle is 
om de jury te overtuigen.
• Kies uit het kamp van de voorstanders en het kamp van  
 de tegenstanders vier tot zes leerlingen. Zij zijn de jury. 
• Wijs een gespreksleider aan. De gespreksleider houdt  
 strak de orde en geeft beide teams evenveel spreektijd. 
• Richt het lokaal zo in dat een lege ruimte ontstaat en  
 verdeel die in twee ruimtes, voor voor - en    
 tegenstanders. 

• De juryleden letten op de volgende dingen: 
- Inhoud (zijn de argumenten overtuigend?);
- Vorm (wordt de boodschap overtuigend gebracht?);
- Reactie (hoe reageren beide kampen op elkaars 
argumenten?). 

4 Kern: Pamflet Battle (20 minuten)
• Lees nog een keer de stelling voor: Ik mag alles zeggen  
 wat ik wil, want ik heb vrijheid van meningsuiting.
• Om de beurt geven de leerlingen een argument voor of  
 tegen de stelling. 
• Zet halverwege de tijd de discussie even op stil: vraag  
 de jury door welke groep zij nu het meest overtuigd  
 zijn. 
• Aan het einde van de discussie wijst de jury een  
 winnende groep aan. Wat is hun conclusie over de   
 stelling? Is die waar of onwaar?

5 Afsluiting (5 minuten)
Vat kort samen wat de belangrijkste argumenten waren 
voor en tegen de stelling. 
Als huiswerk maken leerlingen een eigen pamflet: zij 
formuleren een stelling, zoeken beelden bij hun 
argumenten en gieten die in een vorm naar keuze. Het 
resultaat is een overtuigende poster/filmpje/sticker/flyer.

Wij ontvangen de resultaten graag via  
onderwijs@rijksmuseum.nl.
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Titelpagina voor een pamflet van Johannes Rothe, 1674, anoniem, 1674 Geen woning, geen kroning, 1980 
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