
De pienterste mensch
Een historische variatie op De slimste mens 
Sinds 1848 kiest het volk de Tweede Kamer. Maar wie deed dat vóór 1848? In De pienterste mensch 

vragen we leerlingen het hemd van het lijf over de geschiedenis van de parlementaire democratie. 

Welke politieke stroming werd de grootste na de invoering van het algemeen kiesrecht? En wat is 

een rooms-rode coalitie? In dit spel gaan uw leerlingen de strijd met elkaar aan. Welk team weet het 

meeste over de politieke geschiedenis van Nederland en wint de titel ‘Pienterste mensch’?

ProdEMoS
•Kleio in de klas

WaT?
De pienterste mensch is een kennisquiz over de 
ontwikkeling van de parlementaire democratie in 
nederland volgens de format van het bekende 
televisieprogramma De slimste mens. De pienterste  
mensch kent vier rondes: 3-6-9, open deur, puzzel 
en galerij. in deze rondes komt de geschiedenis van 
de parlementaire democratie in nederland aan bod.  

Voor WIE?
Bovenbouw havo-vwo

TIjdVaK
tijd van burgers en stoommachines (1800-1900);
tijd van wereldoorlogen (1900-1950); 
tijd van televisie en computer (1950-2000).

LESduur
45 minuten 

HoE?
De quizvragen hebben dezelfde vorm als de rondes  
in het televisieprogramma, maar er zijn wel een 
aantal wijzigingen aangebracht zodat het spel in 
de klas te spelen is. Zo wordt het spel bijvoorbeeld 
gespeeld met drie teams in plaats van drie spelers. 
U speelt zelf de quizmaster, daarnaast heeft u twee 
leerlingen nodig om u te assisteren: een leerling 
om de score bij te houden en een leerling om de 
tijd bij te houden. 

36   2015 Kleio 2



er zijn vier rondes:
1. De eerste ronde is een kennisronde. Leerlingen 
moeten antwoord geven op open vragen als: ‘Wat 
was de eerste politieke partij van nederland?’
2. De tweede ronde is een associatieopdracht. 
Leerlingen krijgen de vraag: ‘Wat weet je over…?’ 
Bijvoorbeeld: thorbecke. Ze krijgen vervolgens 
twintig seconden de tijd om zoveel mogelijk be-
grippen, namen en jaartallen te noemen die zij met 
thorbecke associëren. We zijn in deze ronde steeds 
op zoek naar vier antwoorden. 
3. in de derde ronde oefenen leerlingen het leggen 
van verbanden. in deze ronde krijgen de teams 
twaalf woorden te zien, waarin drie verbanden 
verborgen zitten. er horen dus steeds vier woorden 
bij elkaar. Aan de teams de opdracht de verbanden 
te vinden en te benoemen.
4. ten slotte volgt de beeldopdracht: de teams 
krijgen ieder vijf foto’s te zien en moeten zeggen 
wie er op deze foto’s staat afgebeeld. De vijf foto’s 
hebben steeds een overkoepelend thema, zoals 
historische figuren, koningen en koninginnen of 
premiers. 
het team met de meeste punten wint het spel.
 
WaT LEVErT HET oP?
een leuke les waarin leerlingen spelenderwijs hun 
kennis testen over Domein D: geschiedenis van de 
rechtsstaat en de parlementaire democratie. De les 
kan ook gebruikt worden om de lesstof nog eens 
te herhalen vlak voor de schoolexamens. 

WaaroM?
De pienterste mensch is niet alleen een kennis-
quiz. Leerlingen moeten in dit spel ook associëren 
en verbanden leggen. Omdat er tijdens het spel 
hardop nagedacht mag worden, hoort u direct bij 
welke onderwerpen leerlingen de mist in gaan en 
welke onderwerpen leerlingen juist goed onder de 
knie hebben.

INHoud
het thema van de quiz is de geschiedenis van de 
parlementaire democratie in nederland. er komen 
allerhande thema’s uit de parlementaire geschiede-
nis aan bod: politieke stromingen, de oprichting 
van politieke partijen, verzuiling, de grondwets-
wijziging, algemeen kiesrecht, polarisatie en ver-
anderende kiesstelsels. Ook de bekendste figuren 
uit tweehonderd jaar nederlandse geschiedenis 
passeren de revue: thorbecke, Willem ii, troelstra, 
Aletta Jacobs, Domela nieuwenhuis, regentes 
emma, suze Groeneweg en vele anderen. n

ProdEMoS
proDemos is het ‘huis voor democratie en rechtsstaat’. proDemos legt uit 
wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien 
wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen. Dit schooljaar publiceren 
we in iedere Kleio een activerende werkvorm over de geschiedenis van de 
parlementaire democratie. 
De complete les inclusief powerpointpresentatie en een uitgebreide 
docentenhandleiding  vindt u op www.prodemos.nl/kleio.
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Links: uit de power-
pointpresentatie 
ronde 3. Welke drie 
verbanden zoeken 
we?
rechts: uit de 
powerpointpresen-
tatie ronde 4. Welke 
historische figuren 
herken je?  

Links: aletta jacobs.
rechts: Thorbecke, 
schilderij door johan 
Heinrich Neuman uit 
1852, rijksmuseum.


