Opdracht behorend bij les Schrijf een goede betogende brief bij geschiedenis
Werk in tweetallen.
Hieronder staan steeds drie fragmenten uit de inleiding, het middenstuk en het slot van betogende
brieven die andere leerlingen geschreven hebben.
Jullie gaan in tweetallen deze fragmenten vergelijken en noteren van elk fragment in de bijgevoegde
schema’s een aantal sterke punten en zwakke punten. Kijk hierbij zowel naar de historische inhoud,
begrippen en verbanden, als de gebruikte argumenten van de betogende brieven.
Daarna geven jullie samen drie adviezen voor het schrijven van een goede inleiding, middenstuk en
slot van een betogende brief bij geschiedenis. Gebruik daarvoor de sterke en zwakke punten die in
jullie schema staan.
INLEIDING
Fragment 1

Driehuis, 12 december 2011
Beste meneer of mevrouw van het huis van de democratie,
We hebben het met geschiedenis op school gehad over de democratie in Nederland en met de
klas een top 10 gemaakt. Op nummer 1 stond Johan Thorbecke, nummer 2 was Willem Drees
en nummer 3 Algemeen kiesrecht. Ik vind zelf dat Aletta Jacobs op 1 had moeten komen.
Fragment 2

Hallo,
Ik vind dat er in het Huis van de Democratie veel aandacht moet zijn voor Thorbecke.

Fragment 3

Stichting Huis van de Democratie
Kapelweg 13
2587 BJ Den Haag
Driehuis, 12 december 2011
Geachte heer/mevrouw,
Uw stichting wil een Huis van de Democratie inrichten in Den Haag. Daarin zal ook aandacht
worden besteed aan de geschiedenis van de democratie in Nederland. Wij hebben in de
geschiedenisles onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Ik vind dat in dit Huis van de
Democratie veel aandacht moet zijn voor Johan Thorbecke. Ik zal uitleggen waarom.
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MIDDENSTUK
Fragment 1

Mijn mening is dat in dit Huis van de Democratie veel aandacht moet zijn voor Johan
Thorbecke.
Hij leefde van 1799t/m 1872.
Thorbecke was voorzitter van de Grondwetscommissie. Door deze commissie
ontstond de basis voor de huidige parlementaire democratie van Nederland.
Vanaf dat moment ontstonden er rechtstreekse verkiezingen, hij stelde dus ook de
kieswet in.
Onder andere vind ik hierdoor dus dat er meer aandacht moet worden besteed aan
Johan Thorbecke. Hierdoor kunnen mensen tegenwoordig meer invloed uitoefenen op
politieke zaken.
Fragment 2

Ik vind dat in dit Huis van de Democratie dat de meeste aandacht naar de provo´s moet
gaan.
Hoewel deze groep niet heel lang heeft bestaan, heeft hij wel behoorlijk wat stof doen
opwaaien. De provo´s waren actief in een tijd waarin de verhoudingen tussen mensen
niet altijd gelijk waren. Een leerling mocht niets inbrengen tegen zijn leraar en een
werknemer mocht niet doen alsof hij dingen beter wist dan zijn baas. De provo´s waren
de eersten die zich echt afzetten tegen deze vastgeroeste gezagsverhoudingen en
zorgden er dus voor dat de mensen werkelijk meer inspraak kregen in bepaalde
situaties, en dat is toch waar democratie om gaat?
Hoewel vele mensen zullen zeggen dat een persoon zoals Abraham Kuyper
belangrijker is dan de provo’s ben ik hier niet helemaal mee eens. Hij was wel heel
belangrijk en heeft veel veroorzaakt maar kwam niet zo dicht bij de gewone burger als
de provo. Hoewel Kuyper het opnam voor de lageren in de bevolking bleef hij zelf een
politicus. Niemand weet beter wat de gewone burger wil dan de gewone burger zelf en
dat waren de provo’s. gewone burgers die dingen voor elkaar wilde krijgen die zij
begrijpen en belangrijk vinden.
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Fragment 3

Domela Nieuwenhuis moet volgens mij het belangrijkste zijn in dit Huis van de
Democratie omdat hij heeft gezorgd voor veel veranderingen in het leven van mensen
toen en ook voor nu. Domela Nieuwenhuis leefde einde 19e en begin 20ste eeuw en was
een socialistisch politicus in de tijd dat ons land industrialiseerde en veel arbeiders
onder slechte omstandigheden leefden en begonnen op te komen voor hun rechten.
Vanuit zijn socialistische ideeën organiseerde hij de arbeiders en gaf hun een stem. En
voor een democratie is het belangrijk dat iedereen een stem heeft. Het werk van
Domela Nieuwenhuis heeft ook gevolgen gehad op de lange termijn. De
levensomstandigheden van de arbeiders zijn nu niet meer zo slecht als toen en sinds
1917 is er algemeen kiesrecht en mogen dus ook arbeiders stemmen.
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SLOT
Fragment 1

Ik vind dus dat de provo’s veel aandacht moeten krijgen omdat ze, hoewel ze maar kort
bestonden, ze enorm veel hebben gedaan en veroorzaakt. Ze hebben de politiek naar de
gewone man gebracht en ervoor gezorgd dat politiek en vooral democratie een enorme
sprong vooruit hebben gemaakt.
Esther

Fragment 2

Al met al komt het er dus op neer dat ik Domela Nieuwenhuis de belangrijkste persoon
vind voor het Huis van de Democratie. Ik hoop dat ik u ook heb kunnen overtuigen met
mijn argumenten en nog veel succes met het vormen van het Huis.
Groetjes,
Mark Kessels
Ichthus Lyceum, Driehuis

Fragment 3

Kortom, ik vind dat vooral dat Aletta Jacobs een ereplaatsje verdient. Zij heeft niet
alleen gezorgd voor veranderingen in het leven van de vrouwen in haar tijd, maar ook
voor mensen nu. Want als zij er niet was geweest, had ik als 16 jarig meisje wellicht
niet op school gezeten en deze brief dus niet kunnen schrijven.
Hoogachtend,
Hanneke van Hoorn
Ichthus Lyceum, Driehuis
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Invulschema’s voor analyse van de fragmenten
Namen:

Inleiding

Sterke punten

Zwakke punten

Fragment 1

Fragment 2
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Fragment 3
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Middenstuk

Sterke punten

Zwakke punten

Fragment 1

Fragment 2
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Fragment 3
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Slot

Sterke punten

Zwakke punten

Fragment 1

Fragment 2

9

Fragment 3
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Adviezen voor het schrijven van een betogende brief
Namen:

Probeer jullie adviezen toe te lichten met concrete voorbeelden

Drie adviezen voor het schrijven van de inleiding van een betogende brief:

1.

2.

3.

Drie adviezen voor het schrijven van het middenstuk van een betogende brief:

1.
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2.

3.

Drie adviezen voor het schrijven van het slot van een betogende brief:

1.

2.

3.
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