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onderwijspioniers 

helpt leraren 

goede ideeën 

op school 

te realiseren 

 

 

 

Slavernij ca. 1637-1863 

Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld 

 

 

Start met het filmpje van entoen.nu slavernij op niveau van je groep 

 

Filosoferen / actueel 
Is slavernij afgelopen? Kijk bij hedendaagse slavernij 

filosoferenmetkinderen.filosofische-vragen 

wijsneus.vragen voor kinderen vanaf 7 

filosofiejuf.doorvraagvragen 

 

 

 

Muziek 
‘Toen de negers als slaven naar de overkant van de oceaan werden gebracht, namen ze hun eigen muziek 

mee. Die muziek zat in hun hoofd, die hoefde echt niet in notenschrift op papier te staan.’ slavenhaler.muziek    
 

Ga samen muziek maken (al dan niet met instrumenten) 

 Bedenk een ritme 

o Geef het ritme door 
o Wissel doorgeven af met eerst 1, dan 2, dan 3 personen etc, tot weer steeds minder.  

 Luister naar de ritmes van djembee basisritmes en speel of klap  deze na 
 

 

 

Dans 
Info: Telegraaf Cakewalk 

In Europese danshallen werd eind negentiende eeuw de cakewalk populair: een dans die oorspronkelijk door 

Amerikaanse slaven werd gedanst. 

Deze dans in tweedelige maat was een satirische imitatie van de traditionele Europese ballroomdansen en 

wordt gekenmerkt door wilde, overdreven bewegingen. Hij ontleent zijn naam aan het feit dat in 1876 aan 

het eind van een danswedstrijd cake aan het beste danskoppel werd uitgedeeld. De blanken namen 'dansen 

voor een plakje cake' over. 

 Slavendans Demoteam BCD 
Meerdere fragmenten om op verschillende wijze te dansen 

 cakewalk 1943 Bill Green Traditionele cakewalk  
Dansbare muziek met inspirerende danspassen 

 

 

 

Techniek  
Geketend, gekneveld. Als slaaf zat je vast. 

Wat is het verschil tussen een  

 vaste lus,  

 een sliplus (slipsteek)?  
Op welke wijze kan jij knopen maken en ’ketens’ ontknopen? Kijk bij  knopen 

Bij de Action kan je voor weinig geld touw kopen waar je leerlingen eindeloos mee kan leren knopen. 

Stukjes van 0,5 m. zijn prima oefentouwtjes 

http://www.onderwijspioniers.nl/
http://www.entoen.nu/slavernij
https://www.google.nl/search?q=hedendaagse+slavernij+artikel+2014&rlz=1C1AFAB_enNL489NL505&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=S6n8VIW7H8vrUrbGg-gB&ved=0CEgQsAQ#imgdii=_&imgrc=XvniOKdgH5oFOM%253A%3Bd0H39geT0t5U-M%3Bhttp%253A%252F%252
http://filosoferenmetkinderen.blogspot.nl/2011/04/filosofische-vragen.html
http://www.wijsneus.org/suggesties07.htm
http://www.filosofiejuf.nl/wp-content/uploads/2012/09/download-van-filosofiejuf-doorvraagvragen.pdf
http://www.slavenhaler.nl/frames-muziek.html
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/22/overig-informatie/
http://www.telegraaf.nl/watuzegt/watwiltuweten/22800212/__Slavendans__.html
https://www.youtube.com/watch?v=nhrSQg2a3R8
https://www.youtube.com/watch?v=USHKKjcMdzc
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/knopen/

