
 

Metropolis in de klas 
Verzet 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw en bovenbouw 
 
Samengevat 
Hoe komen mensen in China, Amerika en 
Kenia in opstand als ze iets niet meer pikken. 
Iedereen heeft zo zijn eigen frustraties. Voor 
een kettingrookster in New York is dat het 
rookverbod en voor een Chinese 
wereldverbeteraar zijn dat alle vleeseters in 
zijn land. In de Keniaanse provincie Samburu 
hebben vrouwen een dorp gesticht waar 
alleen vrouwen wonen, omdat ze niet meer 
hun leven willen laten bepalen door hun 
gewelddadige echtgenoten. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Verzet – opstand – politiek – dictatuur – 
democratie – rechtsstaat – burgerschap – 
Kenia – China – Verenigde Staten - milieu 
 
Kerndoelen 
2.2 politiek, rechtsstaat en democratisch 
burgerschap 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
Metropolis in de klas. Op Schooltv.nl is nog 
meer te vinden over verzet tegen de 
gevestigde orde. Zoals deze video over Provo 
in de jaren ’60. 
 
Antwoorden 
1a rookverbod b vleeseters c gewelddadige 
mannen 2 B 3a Samen bereik je meer dan 
alleen b Een creatieve actie bedenken en er 
aandacht voor krijgen in de media 4a/b Eigen 
antwoord 5a Alternatieve verzetsgroep uit de 
jaren ‘60 die het niet eens was met het 
gevestigde gezag b met spraakmakende 
acties c Ja, het witte-fietsenplan zou nu ook 
nog heel actueel zijn. 
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Kijkvragen: 
 
1 In deze aflevering komen mensen verspreid 
over de wereld in verzet.  
a Waarom komt de kettingrookster in verzet? 
b Waarom komt de wereldverbeteraar in 
verzet? 
c Waarom komen de vrouwen in Kenia in 
verzet? 
d Met wie van de bovengenoemde drie voel jij 
het meest sympathie en waarom? 
 
2 Verzet tegen de gevestigde orde en regels is 
niet in ieder land even makkelijk. 
Bij welke staatvorm is verzet binnen de 
grenzen van de wet toegestaan? 
A In dictatoriaal land 
B In een democratisch land 
C In een communistisch land 
 
3 Mensen die zich ergens tegen verzetten, 
hebben bijna altijd steun van andere mensen 
nodig.  
a Leg uit waarom dit zo is.  
b Toch kun je in je eentje ook veel bereiken met 
je verzet. Hoe kun je dat dan het beste 
aanpakken? 
 
Verdiepingsvragen 
 
4 Ook In Nederland komen er regelmatig 
groepen mensen in verzet. 
a Geef een voorbeeld van zo’n groep mensen. 
b Waar komen ze tegen in verzet en hoe doen 
ze dat? 
 

 
 
5 Een bekende verzetsgroep in Nederland uit 
het verleden is de Provo uit de jaren zestig. 
Bekijk de aflevering over Provo in de jaren ’60. 
a Wie waren de provo’s? 
b Hoe verzetten de provo’s zich tegen de 
gevesigde orde? 
c Denk je dat hun acties tegenwoordig ook nog 
zouden helpen? Waarom wel/niet? 

http://www.schooltv.nl/video/metropolis-in-de-klas-verzet/
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http://www.schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-provo-en-de-jaren-60
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http://www.schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-provo-en-de-jaren-60

