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 LES 1        

HEREN EN 
RIDDERS

 J E  L E E R T

•	welke	drie	groepen	mensen	in	
de	middeleeuwen	leven;

•	wat	‘blauw	bloed	hebben’	
betekent;

•	hoe	een	ridder	eruitziet.

 B E G R I P P E N

•	de	middeleeuwen
•	de	standen
•	de	heer
•	de	adel
•	de	ridder
•	de	maliënkolder

Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
geleden

1500 jaar 
geleden

Les 1 • Heren en ridders

JE LEERT welke	drie	groepen	mensen	in	de	middeleeuwen	leven.		 		BEGRIPPEN  middeleeuwen	•	standen

  

middeleeuwen nuGrieken en Romeinen

4140

Maak opdracht 1 Maak opdracht 2

opdracht 1 opdracht 2De	naam	middeleeuwen	betekent	‘de	middelste	eeuwen’.
Wanneer	is	die	naam	bedacht?	Kruis	aan.

X  In de middeleeuwen 

zijn de Romeinen verjaagd. 

Anderen proberen de baas 

te worden.

In de middeleeuwen 
is ons land niet meer 
veilig.

Begin van de middeleeuwen
De	Romeinen	zijn	lang	de	baas	in	Europa.	Maar	
andere	volken	verjagen	de	Romeinen.	Ze	willen	
allemaal	een	stuk	van	het	Romeinse	Rijk.	Liefst	zo	
groot	mogelijk.	Ze	komen	ook	in	ons	land.	En	roven	
alles	wat	ze	kunnen	gebruiken.	Het	land	is	niet	
meer	veilig.	Dat	is	het	begin	van	de	middeleeuwen.	
De	middeleeuwen	duren	1000	jaar.	Ze	beginnen	
1500	jaar	geleden.

WEET JE  HET NOG?

C  Eerst zijn de Romeinen 

de baas in ons land.

Welke	stand	doet	wat?	Trek	lijnen.

Drie standen
In	ons	land	leven	in	de	middeleeuwen	drie	
groepen	mensen.	Die	groepen	heten	standen.	
Het	zijn	de	adel,	de	kerk	en	de	boeren.

de	adel

bidden

de	kerk

werken

de	boeren

vechten

1

2

3

Hoi, ik ben Hildegard. Ik woon twee 
dagreizen van Numaga. Bij jullie heet dat 
Nijmegen. Ooit waren de Romeinen hier de 
baas. Maar dat is lang geleden. Wil je meer 
weten over mijn tijd?

WAT VERANDERT ER?

De adel
Rijke boeren vechten tegen rovers. 
Ze bouwen stevige huizen. Daar 
zijn ze veilig. Ze vechten ook voor 
andere mensen. Daar willen 
ze wel wat voor terug. 
Bijvoorbeeld land of hulp 
op hun akkers.

De kerk
Het leven in de middeleeuwen is kort en 
zwaar. De kerk belooft mensen een goed 
leven na de dood. Als ze maar doen wat 
de kerk wil. Zo krijgt de kerk veel macht 
en rijkdom.

De boeren
De arme boeren zijn niet veilig voor 
rovers. Vaak raken ze hun stukje land 

kwijt. Daarom vragen ze de rijke boeren 
of de kerk om hulp. In ruil daarvoor 
moeten ze hard werken. En hebben ze 
maar net genoeg te eten.
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Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
geleden

1500 jaar 
geleden

Les 1 • Heren en ridders

JE LEERT wat	‘blauw	bloed	hebben’	betekent.		 		BEGRIPPEN  heer	•	adel

  

4342

Maak opdracht 3 Maak opdracht 4

opdracht 3 opdracht 4Deze	mevrouw	lijkt	van	adel.	Waarom?

Van boer naar heer
De	rijke	boer	krijgt	steeds	
meer	land.	En	mensen	die	
voor	hem	werken.	De	rijke	
boer	wordt	heer.	Hij	is	de	
baas	over	een	groot	gebied.	
De	heren	horen	tot	de	
groep	van	de	adel.

Een man en een 
vrouw van adel.

De heer is de baas.

Blauw bloed
De	boeren	werken	op	het	land.	Ze	zijn	bruin	
door	de	zon.	De	adel	hoeft	niet	in	de	zon	te	
werken.	Ze	hebben	een	lichte	huid.	Hun	
aderen	zijn	goed	te	zien.	De	aderen	zijn	
blauw.	Daardoor	lijkt	het	bloed	ook	blauw.	
Maar	het	bloed	van	de	adel	is	gewoon	
rood.	Net	als	dat	van	ons.
We	zeggen	nog	steeds:	hij	heeft	blauw	
bloed.	Dan	bedoelen	we:	hij	is	van	adel.

stenen	muur

hoge	toren

houten	hek

huizen	bij	kasteel

heuvel

Wat	hoort	bij	de	eerste	kastelen?		
Kruis	aan.

Later	bouwen	de	heren	meer	huizen	bij	
het	kasteel.

En	nog	veel	later	bouwen	ze	kastelen	
van	steen.	Maar	dan	is	'De	tijd	van	de	
monniken	en	ridders'	al	voorbij.

Van hout naar steen
De	eerste	kastelen	zijn	van	hout	en	aarde.	Ze	liggen	op	
een	veilige	plek.	Bijvoorbeeld	op	een	heuvel	of	op	een	
berg.	Om	het	kasteel	ligt	een	houten	hek	of	een	gracht.	
Zo	kunnen	de	rovers	niet	binnen	komen.

Mijn vader is heer. Dit is ons huis. Het is helemaal van hout. 
Zelfs de dakpannen. We wonen op de eerste verdieping. 
Bovenin is een uitkijkpost. Als je daar staat, kun je heel ver 
kijken. Zo zien we snel of er rovers komen. We zijn veilig in 
ons huis. Zou jij er willen wonen?
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geleden
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Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
geleden

1500 jaar 
geleden

Les 1 • Heren en ridders

JE LEERT hoe	een	ridder	eruitziet.		 		BEGRIPPEN  ridder	•	maliënkolder

  

4544

Maak opdracht 5 Maak opdracht 6

	 fietser	 soldaat	 bromfietser	 bouwvakker

opdracht 5 opdracht 6We	gebruiken	nu	ook	helmen.	Wie	draagt	welke	helm?
Trek	lijnen.

WEET JE  HET NOG?

C  De Romeinse soldaat 

zit niet op een paard.  

Hij is een voetsoldaat.

Ridders zijn soldaten 
op een paard.

Ridders worden  heren
In	het	begin	van	de	
middeleeuwen	kan	iedereen	
ridder	worden.	Als	je	maar	
geld	hebt.	Want	je	moet	je	
eigen	paard	kopen.	En	wapens.	
Anders	kun	je	niet	vechten.
Een	ridder	vecht	voor	een	heer	
of	een	koning.	In	ruil	daarvoor	
krijgt	hij	land.	Zo	wordt	een	
ridder	ook	een	heer.

Mijn vader heeft soldaten in dienst.  
Zij helpen hem als hij wordt aangevallen. 
Of als hij zelf aanvalt. Sommige soldaten 
hebben een paard. Dat zijn de ridders.

Een	ridder	vecht	liever	in	de	lente	dan	in	de	zomer.	Waarom?

Een	ridder	draagt	tijdens	het	vechten	speciale	
kleren.	Dan	raakt	hij	niet	zo	snel	gewond.

Hij draagt een helm. Zo 
beschermt hij zijn hoofd tegen 
klappen. Van bijvoorbeeld 
een bijl of een zwaard.

Onder de maliënkolder draagt 
de ridder een wambuis. Dat is 
een dikke jas. Door de 
wambuis komen klappen niet 
zo hard aan. En de ridder 
heeft minder last van de 
maliënkolder. Want die 
ijzeren ringetjes kunnen flink 
in je huid snijden.

Ringetjes 
van een 
 maliënkolder.

Dit is een maliënkolder (je zegt: 
ma-lie-jun-kol-dur). Die is 
gemaakt van duizenden ijzeren 
ringetjes. Een maliënkolder kan 
wel 25 kilogram wegen. De 
ringetjes zitten heel dicht tegen 
elkaar aan. Daar kan niet zomaar 
een zwaard doorheen.
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Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
geleden

1500 jaar 
geleden
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 LES 2        

MONNIKEN

 J E  L E E R T

•	wat	een	monnik	is;
•	waar	een	monnik	woont;
•	wat	monnikenwerk	is.

 B E G R I P P E N

•	de	monnik
•	de	abt
•	het	klooster
•	de	kerk
•	het	handschrift
•	het	monnikenwerk

Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
geleden

1500 jaar 
geleden

Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
geleden

1500 jaar 
geleden

Les 2 • Monniken

JE LEERT wat	een	monnik	is.		 		BEGRIPPEN  monnik	•	abt

  

4746

Maak opdracht 1 Maak opdracht 2

opdracht 1 opdracht 2Deze	monniken	zijn	boeddhist.	Zij	wonen	in	Azië.	Zij	horen	bij	elkaar.
Hoe	zie	je	dat?

Mijn oom Adalbert heeft geen vrouw en 
kinderen. Hij is monnik. Hij bidt en werkt de 
hele dag.

Alles hetzelfde
Alle	monniken	van	een	groep	
hebben	dezelfde	kleren.	Zo	kun	je	
zien	dat	ze	bij	elkaar	horen.	Boven	
op	zijn	hoofd	heeft	de	monnik	
een	kale	plek.	Zo	laat	hij	zien	dat	
hij	voor	god	heeft	gekozen.
Een	van	de	monniken	is	de	abt.	
Dat	is	de	baas	van	de	groep.

Monniken wonen in een groep, 
ver weg van andere mensen.

	Ik	werk	op	het	land.	

	Ik	ben	rijk.	

	Ik	ben	arm.	

	Ik	mag	trouwen.	

Wat	hoort	bij	de	heer?	Wat	hoort	bij	de	monnik?
Trek	lijnen.

Strenge regels
Je	kunt	niet	zomaar	monnik	worden.	Je	moet	eerst	drie	dingen	beloven.
1.	Een	monnik	moet	al	zijn	spullen	aan	de	groep	geven.	Want	hij	moet	

arm	zijn.
2.	Een	monnik	mag	niet	trouwen	en	mag	geen	kinderen	krijgen.	Hij	

mag	zelfs	niet	verliefd	worden.	Al	zijn	liefde	is	voor	God.
3.	Een	monnik	moet	doen	wat	de	abt	zegt.

Voor alles een vaste tijd
De	monniken	bidden	acht	keer	per	dag	samen.	Ook	
midden	in	de	nacht.	Steeds	op	dezelfde	tijd.
Ze	moeten	hard	werken.	Ieder	heeft	zijn	eigen	taak.	
Sommige	monniken	werken	op	het	land.	Andere	
monniken	lezen	en	schrijven.	Zo	is	er	toch	verschil.	Ook	
al	zijn	alle	monniken	gelijk.
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1.	Een	monnik	moet	al	zijn	spullen	aan	de	groep	geven.	Want	hij	moet	

arm	zijn.
2.	Een	monnik	mag	niet	trouwen	en	mag	geen	kinderen	krijgen.	Hij	

mag	zelfs	niet	verliefd	worden.	Al	zijn	liefde	is	voor	God.
3.	Een	monnik	moet	doen	wat	de	abt	zegt.

Voor alles een vaste tijd
De	monniken	bidden	acht	keer	per	dag	samen.	Ook	
midden	in	de	nacht.	Steeds	op	dezelfde	tijd.
Ze	moeten	hard	werken.	Ieder	heeft	zijn	eigen	taak.	
Sommige	monniken	werken	op	het	land.	Andere	
monniken	lezen	en	schrijven.	Zo	is	er	toch	verschil.	Ook	
al	zijn	alle	monniken	gelijk.
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Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
geleden

1500 jaar 
geleden

Les 2 • Monniken

JE LEERT waar	een	monnik	woont.		 		BEGRIPPEN  klooster	•	kerk

  

4948

Maak opdracht 3 Maak opdracht 4

opdracht 3 opdracht 4Deze	groenten	verbouwen	de	monniken	in	hun	moestuin.
Welke	groente	eet	jij	ook	wel	eens?	Kruis	aan.

Leven in een klooster
Het	klooster	heeft	akkers	en	fruitbomen.	En	
weilanden	voor	het	vee.	Zo	kunnen	de	monniken	
voor	hun	eigen	eten	zorgen.	Ze	bakken	brood.	
En	ze	maken	bier	en	wijn.

Dit is de slaapzaal. Alle monniken 
slapen in dezelfde ruimte. Stel je 
voor dat die allemaal snurken.

Om het klooster staat een 
kloostermuur. Zo zijn de monniken 
veilig voor rovers en wilde dieren.

In de moestuin 
verbouwen de 
monniken groente.

E

F

A

Ik	kan	niet	slapen.	En	het	is	alweer	bijna	tijd	voor	het	eerste	gebed.
	

Fijn	dat	we	hier	weer	zijn.	Ik	heb	echt	honger.
	

Zou	twee	kroppen	sla	voldoende	zijn?
	

Het	is	fijn	om	samen	te	bidden.
	

Kijk	naar	het	klooster.	Waar	is	de	monnik?		
Zet	de	juiste	letter	bij	de	zin.

B

Kruiden kweken de monniken 
in de kruidentuin.

In Nederland zijn nog steeds 

kloosters. Soms kun je die 

bezoeken. Je kunt ook naar een 

kloostermuseum. Bijvoorbeeld in 

Aduard of in Ter Apel. Deze plaatsen 

liggen in de provincie Groningen.

KIJK EENS OM JE  HEENHet belangrijkste gebouw 
is de kerk van het klooster. 
Daar bidden de monniken.

De monniken eten 
samen in de eetzaal. 
Tijdens het eten leest 
een van de monniken 
voor uit de Bijbel.

De kloostergang verbindt alle gebouwen en 
ruimtes met elkaar. De kloostergang heeft 
een dak. Zo worden de monniken niet nat 
als het regent. En op warme dagen is het 
lekker koel. De monniken gebruiken de 
kloostergang ook om te lezen en te bidden.

Hier woont mijn oom Adalbert. 
Dit is een klooster. Ga je mee 
een kijkje nemen?

	 	 	 	

	 	 prei	 	 sla	 	 pastinaak	 	 erwten	 	 ui	 	 selderie

C

D

Een kloostergang.
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Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
geleden

1500 jaar 
geleden

Les 2 • Monniken

JE LEERT waar	een	monnik	woont.		 		BEGRIPPEN  klooster	•	kerk

  

4948
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KIJK EENS OM JE  HEENHet belangrijkste gebouw 
is de kerk van het klooster. 
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De monniken eten 
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Tijdens het eten leest 
een van de monniken 
voor uit de Bijbel.

De kloostergang verbindt alle gebouwen en 
ruimtes met elkaar. De kloostergang heeft 
een dak. Zo worden de monniken niet nat 
als het regent. En op warme dagen is het 
lekker koel. De monniken gebruiken de 
kloostergang ook om te lezen en te bidden.

Hier woont mijn oom Adalbert. 
Dit is een klooster. Ga je mee 
een kijkje nemen?
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Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
geleden

1500 jaar 
geleden

Les 2 • Monniken

JE LEERT wat	monnikenwerk	is.		 		BEGRIPPEN  handschrift	•	monnikenwerk

  

monniken en ridders

1000 jaar geleden nu1500 jaar geleden

wij

5150

Maak opdracht 5 Maak opdracht 6

opdracht 5 opdracht 6Een	monnik	in	de	middeleeuwen	is	ook	een	dokter.
Leg	uit.

Kruidentuin
Een	klooster	heeft	een	kruidentuin.	De	kruiden	gebruiken	
monniken	om	te	koken.	Maar	ook	om	mensen	beter	te	maken.	
Van	sommige	kruiden	maken	de	monniken	zalf,	thee	of	olie.	
Ze	weten	precies	welk	kruid	ze	nodig	hebben.

Wat	hoort	bij	de	tijd	van	Hildegard?	Wat	hoort	bij	onze	tijd?	Trek	lijnen.

Boeken
Boeken	overschrijven	is	een	belangrijke	taak	van	de	
monniken.	In	de	middeleeuwen	kunnen	de	mensen	
nog	geen	boek	drukken.	En	ze	hebben	geen	
kopieermachine	of	printer.	Een	boek	moet	dus	
helemaal	met	de	hand	worden	geschreven.	Daarom	
heet	zo’n	boek	een	handschrift.

Een precies werkje heet nog steeds monnikenwerk.

Een handschrift.

Monniken 
schrijven in een 
lichte kamer 
met grote 
ramen.

Een mooi boek
Een	monnik	schrijft	met	een	ganzenveer	en	inkt.	
Hij	maakt	het	boek	heel	mooi	met	tekeningen	
en	versieringen.	Zo’n	boek	maken	kost	veel	
geduld	en	tijd.	Soms	duurt	het	wel	twee	jaar	
voor	het	boek	af	is.	Het	is	echt	monnikenwerk.

Gestoken door een wesp? 
Gebruik het sap van 
bonenkruid.

Wonden genezen 
sneller met een zalf 
van guldenroede.

Heb je je enkel verstuikt? 
Smeer er dan olie van 
wijnruit op.

Oom Adalbert 
weet alles over 
kruiden. Hij 
heeft mij ook 
wat geleerd. Ken 
je deze kruiden?

Salie helpt bij hoest, 
slangenbeten, keelpijn én 
grijze haren.
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Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
geleden

1500 jaar 
geleden

Les 2 • Monniken

JE LEERT wat	monnikenwerk	is.		 		BEGRIPPEN  handschrift	•	monnikenwerk
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geduld	en	tijd.	Soms	duurt	het	wel	twee	jaar	
voor	het	boek	af	is.	Het	is	echt	monnikenwerk.

Gestoken door een wesp? 
Gebruik het sap van 
bonenkruid.

Wonden genezen 
sneller met een zalf 
van guldenroede.

Heb je je enkel verstuikt? 
Smeer er dan olie van 
wijnruit op.

Oom Adalbert 
weet alles over 
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 LES 3        

HORIGEN

 J E  L E E R T

•	wat	een	horige	is;
•		waarom	een	horige	een	zwaar	
leven	heeft;

•	wat	voor	werk	een	horige	doet.

 B E G R I P P E N

•	de	horige
•	de	herendienst
•	de	dienstplicht
•	een	tiende
•	ploegen
•	oogsten

Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
geleden

1500 jaar 
geleden

Les 3 • Horigen

JE LEERT wat	een	horige	is.		 		BEGRIPPEN  horige	•	herendienst

  

5352

Maak opdracht 1 Maak opdracht 2

opdracht 1 opdracht 2Ruikt	het	lekker	in	de	hut	van	een	horige?	Waarom?

De heer is de baas
In	de	middeleeuwen	zijn	boeren	heel	arm.	Ze	wonen	
op	het	land	van	de	heer.	Je	noemt	ze	horigen.	Ze	zijn	
niet	vrij.	Ze	horen	bij	de	heer.	Wil	een	horige	trouwen?	
Dan	moet	hij	de	heer	om	toestemming	vragen.

Samen in een hut
De	horigen	wonen	in	een	
kleine	hut.	Ze	mogen	ook	een	
klein	stukje	land	van	de	heer	
gebruiken.	Daarop	verbouwen	
ze	hun	eigen	eten.	Soms	
hebben	de	horigen	dieren.	
Bijvoorbeeld	een	schaap.	Of	
een	varken.	Of	kippen.	De	
dieren	wonen	ook	in	de	hut.	
Dat	is	lekker	warm	in	de	
winter.

WEET JE  HET NOG?

C  In de tijd van de 

jagers en boeren zijn de 

boeren vrij.

Klussen voor de heer
De	horigen	moeten	hun	heer	helpen.	Die	hulp	heet	
een	herendienst.	Dit	zijn	een	paar	voorbeelden.	
Kun	jij	er	nog	meer	bedenken?

	 	Op	het	land	werken.	

	 	Een	boek	overschrijven.

	 	Kruiden	plukken.

	 	Appels	plukken.	

	 	Uit	de	Bijbel	lezen.

Sommige	horigen	wonen	op	het	land	van	een	klooster.		
Zij	helpen	de	monniken.	Wat	doen	ze?	Kleur.

Op het land van mijn vader 
wonen veel horigen. Als er rovers 
in de buurt zijn, beschermen wij 
de horigen. In ruil daarvoor 
helpen de horigen mijn vader. 
Want er is altijd veel te doen.

De horigen werken 
op het land van de 
heer.

De heer helpen bij de jacht.

Houthakken in de 
bossen van de heer.
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•	de	horige
•	de	herendienst
•	de	dienstplicht
•	een	tiende
•	ploegen
•	oogsten

Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
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1500 jaar 
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Les 3 • Horigen

JE LEERT wat	een	horige	is.		 		BEGRIPPEN  horige	•	herendienst

  

5352

Maak opdracht 1 Maak opdracht 2
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hebben	de	horigen	dieren.	
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een	varken.	Of	kippen.	De	
dieren	wonen	ook	in	de	hut.	
Dat	is	lekker	warm	in	de	
winter.

WEET JE  HET NOG?

C  In de tijd van de 

jagers en boeren zijn de 

boeren vrij.

Klussen voor de heer
De	horigen	moeten	hun	heer	helpen.	Die	hulp	heet	
een	herendienst.	Dit	zijn	een	paar	voorbeelden.	
Kun	jij	er	nog	meer	bedenken?

	 	Op	het	land	werken.	

	 	Een	boek	overschrijven.

	 	Kruiden	plukken.

	 	Appels	plukken.	

	 	Uit	de	Bijbel	lezen.

Sommige	horigen	wonen	op	het	land	van	een	klooster.		
Zij	helpen	de	monniken.	Wat	doen	ze?	Kleur.

Op het land van mijn vader 
wonen veel horigen. Als er rovers 
in de buurt zijn, beschermen wij 
de horigen. In ruil daarvoor 
helpen de horigen mijn vader. 
Want er is altijd veel te doen.

De horigen werken 
op het land van de 
heer.

De heer helpen bij de jacht.

Houthakken in de 
bossen van de heer.
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Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
geleden

1500 jaar 
geleden

Les 3 • Horigen

JE LEERT waarom	een	horige	een	zwaar	leven	heeft.		 		BEGRIPPEN  dienstplicht	•	tiende

  

5554

Maak opdracht 3 Maak opdracht 4

Hongersnood
De	horigen	moeten	hard	werken.	Vaak	hebben	
ze	maar	net	genoeg	eten.	Soms	mislukt	de	
oogst.	Dan	valt	er	te	weinig	regen	en	
verdrogen	de	gewassen.	Of	het	regent	te	veel	
en	de	gewassen	verrotten.	Of	insecten	eten	
alles	op.	Dat	is	een	ramp!	Veel	horigen	sterven	
dan	van	de	honger.

opdracht 3 opdracht 4In	Afrika	mislukt	de	oogst	vaak.	Waarom?

Mislukte oogst.

Een horige is 
voetsoldaat voor 

zijn heer.

0	appels

1	appel

9	appels

10	appels

Dit	is	de	appeloogst	van	een	horige.	Hoeveel	appels	krijgt	de	heer?
Kruis	aan.

Een tiende betalen
Horigen	mogen	een	stuk	land	van	de	heer	gebruiken.	In	
ruil	daarvoor	geeft	de	horige	een	deel	van	zijn	oogst	aan	
de	heer.	Hij	geeft	van	alles	een	tiende	deel.	Dat	heet	een	
tiende	betalen.

Een tiendschuur.

Tiendschuur
De	heer	krijgt	van	al	zijn	horigen	een	
tiende.	Hij	bergt	deze	voorraad	op	in	een	
schuur.	Zo’n	schuur	heet	een	tiendschuur.

Soms vecht mijn vader tegen andere 
heren. Dat doet hij om zijn land te 

beschermen. Natuurlijk helpen de ridders hem. 
Ook horigen moeten meevechten. Dat heet 
dienstplicht. Horigen hebben geen paard. En ze 
dragen ook geen maliënkolder.
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Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
geleden

1500 jaar 
geleden

Les 3 • Horigen

JE LEERT waarom	een	horige	een	zwaar	leven	heeft.		 		BEGRIPPEN  dienstplicht	•	tiende

  

5554

Maak opdracht 3 Maak opdracht 4
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de	heer.	Hij	geeft	van	alles	een	tiende	deel.	Dat	heet	een	
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Tiendschuur
De	heer	krijgt	van	al	zijn	horigen	een	
tiende.	Hij	bergt	deze	voorraad	op	in	een	
schuur.	Zo’n	schuur	heet	een	tiendschuur.

Soms vecht mijn vader tegen andere 
heren. Dat doet hij om zijn land te 
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Ook horigen moeten meevechten. Dat heet 
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Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
geleden

1500 jaar 
geleden

Les 3 • Horigen

JE LEERT wat	voor	werk	een	horige	doet.		 		BEGRIPPEN  ploegen	•	oogsten

  

5756

Maak opdracht 5 Maak opdracht 6

opdracht 5 opdracht 6

Ik	ben	jarig	in	de	maand	

In	de	middeleeuwen	heet	deze	maand	

Vul	in.

Eten
Horigen	verbouwen	veel	graan.	Van	graan	
maken	ze	brood	en	meelpap.	Op	hun	akkers	
groeien	ook	wortels,	uien,	kool,	bonen	en	
peulen.	En	ze	eten	noten	en	fruit.	Ze	eten	bijna	
geen	vlees.	Dat	is	voor	rijke	mensen.

Bij	wie	hoort	het?	Trek	lijnen.

Veel klussen worden elk jaar rond 
dezelfde tijd gedaan. We hebben er 
zelfs onze maanden naar genoemd. 
Kijk maar.

In	november	laat	de	heer	dieren	slachten.
In	januari	maken	de	boeren	de	
dierenhuiden	schoon.	Dat	heet	looien.

Februari	is	een	koude	
maand.	Dan	sprokkelen	de	
boeren	hout	om	vuur	te	
stoken.	Zo	blijven	ze	warm.

januari  looimaand

februari  sprokkelmaand

maart   lentemaand

april    grasmaand

mei     bloeimaand

juni     zomermaand

juli    hooimaand

augustus  oogstmaand

september  herfstmaand

oktober   wijnmaand

november  slachtmaand

december  wintermaand

In	oktober	zijn	de	druiven	rijp.		
Van	druiven	maken	de	boeren	wijn.

adel

handschrift

abt

blauw	bloed
dienstplicht

klooster

ploegen

tiende
ridder

1

2 3

Graan verbouwen is zwaar werk. 
Eerst ploegen de boeren de akkers.

Dan zaaien ze het zaaigoed. En ten slotte oogsten ze het graan.
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Monniken  en  r idde r s 1000 jaar 
geleden

1500 jaar 
geleden

Les 3 • Horigen

JE LEERT wat	voor	werk	een	horige	doet.		 		BEGRIPPEN  ploegen	•	oogsten
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Ontdekke r s  en  he r vo rmer s 500 jaar 
geleden

400 jaar 
geleden JE LEERT wat boekdrukkunst is.    BEGRIPPEN  drukkerij • boekdrukkunst

Les 1 • Ontdekkingen

  

7776

 LES 1        

ontdek kingen

 J E  L E E R T

•	wat boekdrukkunst is;
•	hoe een boek wordt gedrukt;
•	enkele ontdekkingen en 

uitvindingen kennen.

 B E G R I P P E N

•	de drukkerij
•	de boekdrukkunst
•	de drukpers
•	de drukker
•	ontdekken
•	de ontdekkingsreiziger

opdracht 1 opdracht 2

Ze hebben niets anders te doen.

Ze willen een keer met Plantijn kennismaken.

Ze willen dat Plantijn hun boek gaat drukken.

Waarom krijgt Plantijn zoveel geleerde mensen op bezoek? Kruis aan.

WEET JE  HET NOG?

C  In de middeleeuwen 

schrijven monniken 

boeken met de hand.

WAT VERANDERT ER?

X  Vanaf het eind van 

de middeleeuwen 

worden boeken gedrukt.
Christoffel Plantijn.

Een beroemde man
Christoffel Plantijn is beroemd. Hij is de 
baas van de grootste drukkerij ter wereld. 
Hij heeft wel 80 mensen in dienst. Heeft 
iemand een boek geschreven? Dan kan hij 
het in de drukkerij van Plantijn laten 
drukken.

Maak opdracht 1

Ze hebben allebei plaatjes. waar / niet waar

Ze hebben allebei teksten om te lezen. waar / niet waar

Ze hebben allebei mooie kleuren. waar / niet waar

Ze hebben allebei versierde hoofdletters. waar / niet waar

Ze hebben ongeveer even grote letters. waar / niet waar

Een middeleeuws boek en een gedrukt boek.
Wat is waar? Zet een rondje om het goede antwoord.

Boek uit een drukkerij.

Boeken in de middeleeuwen
In de middeleeuwen schrijven monniken 
alle boeken met de hand. Het kost veel 
tijd om één boek te maken.

Lekker snel
Drukken gaat veel sneller dan schrijven. 
Je kunt ook veel boeken tegelijk maken. 
Die zijn allemaal hetzelfde. Het drukken 
van boeken heet de boekdrukkunst.

Boek uit de middeleeuwen.

Maak opdracht 2

Hoi, ik heet Balthasar. Mijn opa heet Christoffel Plantijn.  
Hij krijgt vaak bezoek van geleerde mensen.
Ik weet precies wanneer er weer een bezoeker is. Dan staat er 
een koets met paarden bij opa Plantijn voor de deur!
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Ontdekke r s  en  he r vo rmer s 500 jaar 
geleden

400 jaar 
geleden JE LEERT wat boekdrukkunst is.    BEGRIPPEN  drukkerij • boekdrukkunst

Les 1 • Ontdekkingen
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Ontdekke r s  en  he r vo rmer s 500 jaar 
geleden

400 jaar 
geleden JE LEERT  hoe een boek wordt gedrukt.    BEGRIPPEN  drukpers • drukker

Les 1 • Ontdekkingen

  

Je plakt een vel papier tegen de 
onderkant van de klep. Het papier moet 
goed vastzitten, anders krijg je vlekken. 
En daar houdt de drukker niet van.

7978

opdracht 3

In de middeleeuwen schrijven monniken 
letters op een vel papier. Nu worden er 
blokjes gebruikt. Je legt de blokjes op 
een houten rekje. Op elk blokje staat 
een letter in spiegelbeeld.

Het rekje leg je op een 
soort bord. Op het 
bord liggen al andere 
letters, zie je wel?

Het bord met letters leg je op de drukpers. 
De letters smeer je in met inkt. Hiervoor 
gebruik je twee grote inktballen.

1

2

3

Maak opdracht 3

opdracht 4

De drukpers.

4

De drukker doet de klep dicht en laat 
de pers zakken. Hij drukt de klep hard 
naar beneden. Zo komt er genoeg 
inkt op het papier. Snap je nu 
waarom het ‘drukken’ heet?

Er is nu één bladzijde gedrukt. De drukker kijkt of 
de bladzijde er mooi uitziet. Staat er een fout op? 
Niks aan de hand. Dan begin je gewoon opnieuw!

5

6

Maak opdracht 4

Waarom moet Balthasar de letters in spiegelbeeld op het rekje leggen?

Ik mag vaak 
meehelpen in de 
drukkerij. Wil je 
weten hoe het 
moet? Kijk dan 
maar eens mee!

Zo schrijf je mijn naam. En zo schrijf je mijn naam in spiegelbeeld.

Zet de plaatjes in de goede volgorde. Schrijf er 1, 2, 3 en 4 bij.
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Ontdekke r s  en  he r vo rmer s 500 jaar 
geleden

400 jaar 
geleden JE LEERT  hoe een boek wordt gedrukt.    BEGRIPPEN  drukpers • drukker

Les 1 • Ontdekkingen
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Maak opdracht 4
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meehelpen in de 
drukkerij. Wil je 
weten hoe het 
moet? Kijk dan 
maar eens mee!

Zo schrijf je mijn naam. En zo schrijf je mijn naam in spiegelbeeld.

Zet de plaatjes in de goede volgorde. Schrijf er 1, 2, 3 en 4 bij.

geen kopieerm
ateriaal ©

 U
itgeverij Zw

ijsen B.V., Tilburg

ge
en

 k
op

ie
er

m
at

er
ia

al
 ©

 U
itg

ev
er

ij 
Zw

ijs
en

 B
.V

., 
Ti

lb
ur

g



Ontdekke r s  en  he r vo rmer s 500 jaar 
geleden

400 jaar 
geleden JE LEERT  enkele ontdekkingen en uitvindingen kennen.    BEGRIPPEN  ontdekken • ontdekkingsreiziger

Les 1 • Ontdekkingen

  

8180

Dit is de aarde: zo plat als een pannenkoek. 
Als je te ver vaart op de grote zee, val je 
van de aarde af … Tenminste, dat geloven 
veel mensen in de middeleeuwen.

Kompas.

Maak opdracht 5

opdracht 5 opdracht 6

Uitvindingen en ontdekkingen
De boekdrukkunst is niet de enige uitvinding. Geleerden 
bedenken allerlei nieuwe instrumenten, zoals de telescoop en 
het kompas.
Met een telescoop kun je de sterren goed bekijken. Op die 
manier ontdekken geleerden dat de aarde om de zon draait.
Met een kompas kunnen zeelieden zien of ze in de goede 
richting varen. Daardoor worden zeereizen minder gevaarlijk.

Een geleerde kijkt door zijn telescoop naar de sterren.

middeleeuwen ontdekkers en hervormers onze tijd

Ontdekkingsreizigers
De mensen kennen alleen Afrika en Indië. 
Van Amerika hebben ze nog nooit gehoord.
Kooplieden kopen al heel lang mooie en 
lekkere spullen in Indië. Ze reizen altijd over 
land, want ze weten niet hoe ze met een 
schip in Indië moeten komen.
Ontdekkingsreizigers proberen wél over zee 
naar Indië te reizen. Een van hen is 
Christoffel Columbus. Hij zegt: ‘Indië ligt in 
het oosten. De aarde is rond. Daarom ga ik 
naar het westen varen. Dan kom ik ook in 
Indië uit.’
Zo komt Columbus aan in Amerika, maar 
hij denkt dat hij in Indië is. Daarom noemt 
hij de mensen ‘indianen’.

Columbus.

Maak opdracht 6

Bij welke tijd horen ze? Maak vast.

ons land Indië

Afrika

Wat vind jij de belangrijkste uitvinding of ontdekking? Waarom?
Kies uit: de boekdrukkunst, de telescoop, het kompas, Amerika, de aarde draait om de zon, 
de aarde is rond.

Geleerden weten 
allang dat de aarde 
rond is. Maar ze 
weten niet welk 
land er aan de 

andere kant van de 
grote zee ligt. Indië?

???
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Ontdekke r s  en  he r vo rmer s 500 jaar 
geleden

400 jaar 
geleden JE LEERT  enkele ontdekkingen en uitvindingen kennen.    BEGRIPPEN  ontdekken • ontdekkingsreiziger

Les 1 • Ontdekkingen

  

8180

Dit is de aarde: zo plat als een pannenkoek. 
Als je te ver vaart op de grote zee, val je 
van de aarde af … Tenminste, dat geloven 
veel mensen in de middeleeuwen.

Kompas.

Maak opdracht 5

opdracht 5 opdracht 6

Uitvindingen en ontdekkingen
De boekdrukkunst is niet de enige uitvinding. Geleerden 
bedenken allerlei nieuwe instrumenten, zoals de telescoop en 
het kompas.
Met een telescoop kun je de sterren goed bekijken. Op die 
manier ontdekken geleerden dat de aarde om de zon draait.
Met een kompas kunnen zeelieden zien of ze in de goede 
richting varen. Daardoor worden zeereizen minder gevaarlijk.

Een geleerde kijkt door zijn telescoop naar de sterren.
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Ontdekke r s  en  he r vo rmer s 500 jaar 
geleden

400 jaar 
geleden JE LEERT  dat de katholieke kerk de enige kerk is.    BEGRIPPEN  kerk • katholiek

Les 2 • Hervormingen

  

De Bijbel.

8382

 LES 2        

HeR VoR Mingen

 J E  L E E R T

•	dat de katholieke kerk de enige 
kerk is;

•	wat Erasmus en Luther willen 
veranderen in de kerk;

•	wat de Beeldenstorm is.

 B E G R I P P E N

•	de kerk
•	katholiek
•	hervormen
•	de protestant
•	het heiligenbeeld
•	de Beeldenstorm

vuur maken boeken drukken boeken schrijven gereedschap van 
ijzer maken

Wij zijn belangrijk
De mensen zijn trots. Ze zijn de baas in hun eigen 
stad en ze kunnen gaan en staan waar ze willen. 
En door alle ontdekkingen en uitvindingen vinden 
zij zichzelf heel belangrijk.

Maak opdracht 1

WEET JE  HET NOG?

C  Alle mensen hebben 

hetzelfde geloof.

WAT VERANDERT ER?

X  Sommige mensen 

willen zelf een geloof 

kiezen.

opdracht 1 opdracht 2

De paus is de baas van de 
katholieke kerk.

Maak opdracht 2

Wat is nieuw in de tijd van ontdekkers en hervormers? Kruis aan. 

Wat zijn de mensen toch 
knap, hè. Al die 
uitvindingen en 
ontdekkingen … Ik 
weet het zeker: de 
mensen worden steeds 

knapper!

Veel Nederlandse woorden komen uit het Latijn. Maak het Latijnse woord vast aan het juiste 
Nederlandse woord. 

 feest wijn beest kaas muziek

 musica bestia festa vinum caseum

De kerk staat op de eerste plaats
Toch weten de mensen één ding: de kerk is  
het belangrijkst. Aan het eind van de 
middeleeuwen is er maar één kerk: de 
katholieke kerk. Alle mensen in Europa  
hebben hetzelfde geloof. Ze zijn allemaal 
katholiek.

Strenge regels
De Bijbel is het heilige boek 
van de katholieke kerk. In de 
Bijbel staat hoe de mensen 
moeten leven.
Maar de Bijbel is geschreven in 
het Latijn. De meeste mensen 
kunnen die taal niet lezen. 
Alleen geestelijken kunnen de 
Bijbel lezen. Geestelijken zijn 
belangrijke mensen in de kerk. 
Iedereen moet naar hen 
luisteren. Geestelijken zijn 

 belangrijke mensen.

Als je goed hebt geleefd, kom je na je dood in de 
hemel. Daar ben je voor altijd blij en gelukkig.
Maar pas op: als je niet goed hebt geleefd, krijg je de 
ergste straf die er is. Dan kom je in de hel.
    Daarom moet je goed naar mij luisteren.
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Les 2 • Hervormingen
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En door alle ontdekkingen en uitvindingen vinden 
zij zichzelf heel belangrijk.

Maak opdracht 1

WEET JE  HET NOG?

C  Alle mensen hebben 

hetzelfde geloof.

WAT VERANDERT ER?

X  Sommige mensen 

willen zelf een geloof 

kiezen.

opdracht 1 opdracht 2

De paus is de baas van de 
katholieke kerk.

Maak opdracht 2

Wat is nieuw in de tijd van ontdekkers en hervormers? Kruis aan. 

Wat zijn de mensen toch 
knap, hè. Al die 
uitvindingen en 
ontdekkingen … Ik 
weet het zeker: de 
mensen worden steeds 

knapper!

Veel Nederlandse woorden komen uit het Latijn. Maak het Latijnse woord vast aan het juiste 
Nederlandse woord. 

 feest wijn beest kaas muziek

 musica bestia festa vinum caseum

De kerk staat op de eerste plaats
Toch weten de mensen één ding: de kerk is  
het belangrijkst. Aan het eind van de 
middeleeuwen is er maar één kerk: de 
katholieke kerk. Alle mensen in Europa  
hebben hetzelfde geloof. Ze zijn allemaal 
katholiek.

Strenge regels
De Bijbel is het heilige boek 
van de katholieke kerk. In de 
Bijbel staat hoe de mensen 
moeten leven.
Maar de Bijbel is geschreven in 
het Latijn. De meeste mensen 
kunnen die taal niet lezen. 
Alleen geestelijken kunnen de 
Bijbel lezen. Geestelijken zijn 
belangrijke mensen in de kerk. 
Iedereen moet naar hen 
luisteren. Geestelijken zijn 

 belangrijke mensen.

Als je goed hebt geleefd, kom je na je dood in de 
hemel. Daar ben je voor altijd blij en gelukkig.
Maar pas op: als je niet goed hebt geleefd, krijg je de 
ergste straf die er is. Dan kom je in de hel.
    Daarom moet je goed naar mij luisteren.
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Ontdekke r s  en  he r vo rmer s 500 jaar 
geleden

400 jaar 
geleden JE LEERT  wat Erasmus en Luther willen veranderen in de kerk.    BEGRIPPEN  hervormen • protestant

Les 2 • Hervormingen

  

8584

Je eigen geloof
Erasmus is een beroemde geleerde. Hij wil 
de kerk hervormen. Dat betekent dat hij 
allerlei dingen in de kerk wil veranderen. Hij 
vindt bijvoorbeeld dat de mensen gerust op 
hun eigen manier in God mogen geloven.
De geestelijken in de kerk zijn hier juist fel 
tegen. Zij vinden dat hun manier de beste is.

De ideeën van Erasmus
Erasmus heeft veel ideeën. Over hoe 
mensen moeten leven. En over hoe ze met 
elkaar moeten omgaan. Veel van zijn ideeën 
zijn in onze tijd nog steeds belangrijk. Kijk 
maar hieronder. Erasmus.

Je mag best je eigen mening 
geven. Maar houd wel rekening 
met andere mensen.

Maak opdracht 3

opdracht 3 opdracht 4

Maarten Luther de paus andere geestelijken

Maarten Luther.

De Bijbel in 
onze taal.

Rijke geestelijken wonen soms in 
een paleis, net als een koning.

Maak opdracht 4

Maarten Luther
Maarten Luther is een monnik. Net als Erasmus is hij een hervormer.
Sommige geestelijken zijn heel rijk. Luther vindt dat niet goed. Want 
in de Bijbel staat dat geld onbelangrijk is.

De Bijbel is voor iedereen
Iedereen moet de Bijbel kunnen lezen. Dat vindt Luther het 
allerbelangrijkste. Daarom vertaalt hij de Bijbel in zijn eigen taal.
De paus zegt dat Luther niet meer in de kerk mag komen. Hij mag 
ook geen monnik meer zijn.
Luther begint een eigen kerk en hij krijgt veel volgelingen. Zijn 
volgelingen heten protestanten.

Waarom zouden geestelijken zeggen dat hun mening de beste is?

Alle kinderen 
moeten naar 
school kunnen.

Oorlog en geweld 
zijn slecht. Ik wil 
dat er vrede is.

Wie blijven er in de katholieke kerk? Kruis aan.

Opa Plantijn heeft boeken 
van Erasmus en Luther 
gedrukt. Zonder opa zouden 
de hervormers echt niet zo 
bekend zijn geworden!
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geleden JE LEERT  wat Erasmus en Luther willen veranderen in de kerk.    BEGRIPPEN  hervormen • protestant

Les 2 • Hervormingen

  

8584

Je eigen geloof
Erasmus is een beroemde geleerde. Hij wil 
de kerk hervormen. Dat betekent dat hij 
allerlei dingen in de kerk wil veranderen. Hij 
vindt bijvoorbeeld dat de mensen gerust op 
hun eigen manier in God mogen geloven.
De geestelijken in de kerk zijn hier juist fel 
tegen. Zij vinden dat hun manier de beste is.

De ideeën van Erasmus
Erasmus heeft veel ideeën. Over hoe 
mensen moeten leven. En over hoe ze met 
elkaar moeten omgaan. Veel van zijn ideeën 
zijn in onze tijd nog steeds belangrijk. Kijk 
maar hieronder. Erasmus.

Je mag best je eigen mening 
geven. Maar houd wel rekening 
met andere mensen.

Maak opdracht 3

opdracht 3 opdracht 4

Maarten Luther de paus andere geestelijken

Maarten Luther.

De Bijbel in 
onze taal.

Rijke geestelijken wonen soms in 
een paleis, net als een koning.

Maak opdracht 4

Maarten Luther
Maarten Luther is een monnik. Net als Erasmus is hij een hervormer.
Sommige geestelijken zijn heel rijk. Luther vindt dat niet goed. Want 
in de Bijbel staat dat geld onbelangrijk is.

De Bijbel is voor iedereen
Iedereen moet de Bijbel kunnen lezen. Dat vindt Luther het 
allerbelangrijkste. Daarom vertaalt hij de Bijbel in zijn eigen taal.
De paus zegt dat Luther niet meer in de kerk mag komen. Hij mag 
ook geen monnik meer zijn.
Luther begint een eigen kerk en hij krijgt veel volgelingen. Zijn 
volgelingen heten protestanten.

Waarom zouden geestelijken zeggen dat hun mening de beste is?

Alle kinderen 
moeten naar 
school kunnen.

Oorlog en geweld 
zijn slecht. Ik wil 
dat er vrede is.

Wie blijven er in de katholieke kerk? Kruis aan.

Opa Plantijn heeft boeken 
van Erasmus en Luther 
gedrukt. Zonder opa zouden 
de hervormers echt niet zo 
bekend zijn geworden!
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Ontdekke r s  en  he r vo rmer s 500 jaar 
geleden

400 jaar 
geleden JE LEERT  wat de Beeldenstorm is.    BEGRIPPEN  heiligenbeeld • Beeldenstorm

Les 2 • Hervormingen

  

8786

opdracht 5 opdracht 6Op de glas-in-loodramen in de kerken kunnen de mensen kijken naar verhalen uit de Bijbel.
Weet jij welk verhaal op deze glas-in-loodramen staat? Trek lijnen.

Wel of geen beelden?
In alle kerken staan beelden van belangrijke mensen uit 
de Bijbel, zoals Jezus en Maria. Protestanten willen deze 
heiligenbeelden weghalen. Zij zeggen: ‘In de Bijbel staat 
dat je geen beelden mag aanbidden, dus weg ermee.’
Maar de geestelijken zijn het hier niet mee eens. Daarom 
gooien ze veel protestanten in de gevangenis.

Heiligenbeelden.

 Jezus wordt geboren. Jezus sterft aan het kruis. Jezus gaat naar de hemel.

Maak opdracht 5

De Beeldenstormers willen geen heiligenbeelden in de kerken. Daarom maken ze veel beelden 
kapot. Mag je iets kapot maken om je zin te krijgen?
Leg je antwoord uit.

Geen beelden!
In allerlei steden en dorpen stormen protestanten de 
kerken binnen. Daar vernielen ze alle heiligenbeelden en 
schilderijen. Deze gebeurtenis heet de Beeldenstorm.

Maak opdracht 6

Protestanten vernielen de beelden in kerken.

Mijn moeder gaat elke 
dag naar de kerk. Daar 
knielt ze voor het 
beeld van Maria, de 
moeder van Jezus. Zij 

vraagt dan aan Maria 
of zij ons wil 

beschermen.
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opdracht 5 opdracht 6Op de glas-in-loodramen in de kerken kunnen de mensen kijken naar verhalen uit de Bijbel.
Weet jij welk verhaal op deze glas-in-loodramen staat? Trek lijnen.

Wel of geen beelden?
In alle kerken staan beelden van belangrijke mensen uit 
de Bijbel, zoals Jezus en Maria. Protestanten willen deze 
heiligenbeelden weghalen. Zij zeggen: ‘In de Bijbel staat 
dat je geen beelden mag aanbidden, dus weg ermee.’
Maar de geestelijken zijn het hier niet mee eens. Daarom 
gooien ze veel protestanten in de gevangenis.

Heiligenbeelden.

 Jezus wordt geboren. Jezus sterft aan het kruis. Jezus gaat naar de hemel.

Maak opdracht 5

De Beeldenstormers willen geen heiligenbeelden in de kerken. Daarom maken ze veel beelden 
kapot. Mag je iets kapot maken om je zin te krijgen?
Leg je antwoord uit.

Geen beelden!
In allerlei steden en dorpen stormen protestanten de 
kerken binnen. Daar vernielen ze alle heiligenbeelden en 
schilderijen. Deze gebeurtenis heet de Beeldenstorm.

Maak opdracht 6

Protestanten vernielen de beelden in kerken.

Mijn moeder gaat elke 
dag naar de kerk. Daar 
knielt ze voor het 
beeld van Maria, de 
moeder van Jezus. Zij 

vraagt dan aan Maria 
of zij ons wil 

beschermen.
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Ontdekke r s  en  he r vo rmer s 500 jaar 
geleden

400 jaar 
geleden JE LEERT  waarom de Spaanse koning het leger van Alva naar ons land stuurt.    BEGRIPPEN  Filips de Tweede • Alva

Les 3 • Wie is hier de baas?

  

8988

 LES 3        

wie is HieR  
de baas?

 J E  L E E R T

•	waarom de Spaanse koning het 
leger van Alva naar ons land 
stuurt;

•	wie Willem van Oranje is;
•	dat de Geuzen tegen het 

Spaanse leger vechten.

 B E G R I P P E N

•	Filips de Tweede
•	Alva
•	de opstand
•	Willem van Oranje
•	de Geuzen
•	de Tachtigjarige Oorlog

Alva is met zijn leger op weg naar ons land.

Koning Filips de Tweede.

opdracht 1 opdracht 2

de Bijbel vertalen protestanten straffen

Wat wil koning Filips? Kruis aan.

De Spaanse koning is boos
Filips de Tweede is de koning van 
Spanje. Koning Filips is katholiek en hij 
heeft een hekel aan protestanten.
Als koning Filips het nieuws over de 
Beeldenstorm hoort, wordt hij woedend. 
Wat denken die protestanten wel! Hij 
stuurt het leger van generaal Alva naar 
ons land. Alva is heel streng. Hij zal de 
protestanten weleens een lesje leren.

Maak opdracht 1

meedoen aan de Beeldenstorm

Streep de foute antwoorden door.

De aarde is rond / plat.

Filips de Eerste / Filips de Tweede is de koning van Spanje.

Ons land / Spanje is een machtig land.

De reis van generaal Alva is lang / kort.

Maak opdracht 2

Hier ligt ons land.

Dit hoort allemaal 
bij het Spaanse rijk.

Hier woont Filips 
de Tweede.

Ik hoor je denken: wat heeft de koning van Spanje nu met 
onze Beeldenstorm te maken? Nou, best veel! Dat zit zo …

In de tijd van ontdekkers en hervormers  
is het Spaanse rijk heel groot en  
machtig. Ons land hoort in die tijd  
ook bij Spanje. De koning van Spanje  
is dus de baas in ons land.
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wie is HieR  
de baas?

 J E  L E E R T

•	waarom de Spaanse koning het 
leger van Alva naar ons land 
stuurt;

•	wie Willem van Oranje is;
•	dat de Geuzen tegen het 

Spaanse leger vechten.

 B E G R I P P E N

•	Filips de Tweede
•	Alva
•	de opstand
•	Willem van Oranje
•	de Geuzen
•	de Tachtigjarige Oorlog

Alva is met zijn leger op weg naar ons land.

Koning Filips de Tweede.

opdracht 1 opdracht 2

de Bijbel vertalen protestanten straffen

Wat wil koning Filips? Kruis aan.

De Spaanse koning is boos
Filips de Tweede is de koning van 
Spanje. Koning Filips is katholiek en hij 
heeft een hekel aan protestanten.
Als koning Filips het nieuws over de 
Beeldenstorm hoort, wordt hij woedend. 
Wat denken die protestanten wel! Hij 
stuurt het leger van generaal Alva naar 
ons land. Alva is heel streng. Hij zal de 
protestanten weleens een lesje leren.

Maak opdracht 1

meedoen aan de Beeldenstorm

Streep de foute antwoorden door.

De aarde is rond / plat.

Filips de Eerste / Filips de Tweede is de koning van Spanje.

Ons land / Spanje is een machtig land.

De reis van generaal Alva is lang / kort.

Maak opdracht 2

Hier ligt ons land.

Dit hoort allemaal 
bij het Spaanse rijk.

Hier woont Filips 
de Tweede.

Ik hoor je denken: wat heeft de koning van Spanje nu met 
onze Beeldenstorm te maken? Nou, best veel! Dat zit zo …

In de tijd van ontdekkers en hervormers  
is het Spaanse rijk heel groot en  
machtig. Ons land hoort in die tijd  
ook bij Spanje. De koning van Spanje  
is dus de baas in ons land.
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Ontdekke r s  en  he r vo rmer s 500 jaar 
geleden

400 jaar 
geleden JE LEERT  wie Willem van Oranje is.    BEGRIPPEN  opstand • Willem van Oranje

Les 3 • Wie is hier de baas?
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opdracht 3 opdracht 4Waarom was Christoffel Plantijn bang?

Boeken van Christoffel Plantijn.

De Spanjaarden nemen 
wraak
Alva laat veel protestanten 
oppakken. Zij krijgen de schuld van 
de Beeldenstorm. Sommige 
protestanten worden zelfs gedood. 
Zo nemen de Spanjaarden wraak 
voor de Beeldenstorm.

Spaanse soldaten nemen 
protestanten gevangen.

Maak opdracht 3

Ben jij het eens met Willem van Oranje of met koning Filips? Waarom?

Willem van Oranje
Veel mensen in ons land zijn het zat. Zij komen in opstand tegen Alva en 
het Spaanse leger. Ze hopen dat prins Willem van Oranje hen wil helpen.
Prins Willem heeft veel macht en hij kent koning Filips goed. Want hij 
heeft voor koning Filips en voor de vader van koning Filips gewerkt. Hij 
heeft al eens geprobeerd om met de koning te praten. Maar dat heeft niet 
geholpen.
Wat moet Willem van Oranje doen? De opstandelingen helpen? Maar dat 
mag toch helemaal niet?

Dit vindt Willem van Oranje. Dit vindt koning Filips.

Maak opdracht 4

Ik moet naar Filips luisteren, 
want hij is de koning.

God wil dat iedereen katholiek is.

Opa Plantijn heeft verteld 
dat hij soms best een beetje 
bang was voor de 
Spanjaarden. Want hij heeft 
ook boeken van protestanten 
gedrukt. Het is maar goed 
dat de Spanjaarden dat niet 
te weten zijn gekomen!

En hij laat 
protestanten 
oppakken.

Daarom 
moet 
iedereen 
doen wat 
ik zeg.

Maar koning Filips 
wil helemaal niet 
met mij praten.

God wil dat 
ik de koning 
ben.

geen kopieerm
ateriaal ©

 U
itgeverij Zw

ijsen B.V., Tilburg

ge
en

 k
op

ie
er

m
at

er
ia

al
 ©

 U
itg

ev
er

ij 
Zw

ijs
en

 B
.V

., 
Ti

lb
ur

g



Ontdekke r s  en  he r vo rmer s 500 jaar 
geleden

400 jaar 
geleden JE LEERT  wie Willem van Oranje is.    BEGRIPPEN  opstand • Willem van Oranje
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opdracht 3 opdracht 4Waarom was Christoffel Plantijn bang?

Boeken van Christoffel Plantijn.

De Spanjaarden nemen 
wraak
Alva laat veel protestanten 
oppakken. Zij krijgen de schuld van 
de Beeldenstorm. Sommige 
protestanten worden zelfs gedood. 
Zo nemen de Spanjaarden wraak 
voor de Beeldenstorm.

Spaanse soldaten nemen 
protestanten gevangen.

Maak opdracht 3

Ben jij het eens met Willem van Oranje of met koning Filips? Waarom?

Willem van Oranje
Veel mensen in ons land zijn het zat. Zij komen in opstand tegen Alva en 
het Spaanse leger. Ze hopen dat prins Willem van Oranje hen wil helpen.
Prins Willem heeft veel macht en hij kent koning Filips goed. Want hij 
heeft voor koning Filips en voor de vader van koning Filips gewerkt. Hij 
heeft al eens geprobeerd om met de koning te praten. Maar dat heeft niet 
geholpen.
Wat moet Willem van Oranje doen? De opstandelingen helpen? Maar dat 
mag toch helemaal niet?

Dit vindt Willem van Oranje. Dit vindt koning Filips.

Maak opdracht 4

Ik moet naar Filips luisteren, 
want hij is de koning.

God wil dat iedereen katholiek is.

Opa Plantijn heeft verteld 
dat hij soms best een beetje 
bang was voor de 
Spanjaarden. Want hij heeft 
ook boeken van protestanten 
gedrukt. Het is maar goed 
dat de Spanjaarden dat niet 
te weten zijn gekomen!

En hij laat 
protestanten 
oppakken.

Daarom 
moet 
iedereen 
doen wat 
ik zeg.

Maar koning Filips 
wil helemaal niet 
met mij praten.

God wil dat 
ik de koning 
ben.
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Ontdekke r s  en  he r vo rmer s 500 jaar 
geleden

400 jaar 
geleden JE LEERT  dat de Geuzen tegen het Spaanse leger vechten.    BEGRIPPEN  Geuzen • Tachtigjarige Oorlog

Les 3 • Wie is hier de baas?
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opdracht 5 opdracht 6Bij welke tijd hoort de helm? Trek lijnen.

80 jaar oorlog
Willem van Oranje neemt een 
besluit: hij wordt de leider van de 
Geuzen. Zo noemen de 
opstandelingen zichzelf.
Dit is het begin van een lange 
oorlog tegen het Spaanse leger. 
De oorlog duurt wel 80 jaar. 
Daarom noemen we deze oorlog 
de Tachtigjarige Oorlog.

Oranje boven!
De Geuzen hebben een vlag met 
drie kleuren: oranje, wit en blauw. 
Voordat ze aanvallen, schreeuwen 
ze met z’n allen: ‘Oranje boven!’

De Geuzen proberen een stad te veroveren.

 Romeinse tijd middeleeuwen Tachtigjarige Oorlog

Maak opdracht 5

Maak de puzzel. Welk woord staat in de rechthoek?

1. Deze ontdekkingsreiziger heeft Amerika ontdekt.
2. Hij is de leider van de opstand tegen Spanje.
3.  Zo noem je een beeld van bijvoorbeeld Maria  

of Jezus.
4. Niet katholiek, maar …
5. Naam van een monnik die de kerk wil hervormen.
6. Strenge Spaanse generaal.
7. Het drukken van boeken.
8. Belangrijke uitvinding voor zeelieden.
9. Christoffel Plantijn is een beroemde ...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Willem van Oranje is vermoord in 

Het Prinsenhof in Delft.

Het Prinsenhof is nu een museum. 

Op de plaats van de moord kun je 

kogelgaten in de muur zien. Maar 

zijn deze wel uit de tijd van de 

moord?

KIJK EENS OM JE  HEEN

Willem van Oranje wordt 
vermoord
Koning Filips hoort dat Willem van Oranje 
de leider van de Geuzen is geworden. Hoe 
durft hij! Filips maakt dit bekend: als iemand 
Willem van Oranje vermoordt, zal hij geen 
straf krijgen, maar een flinke beloning!
En dat gebeurt: Willem van Oranje wordt 
doodgeschoten.

Maak opdracht 6

Met zo’n pistool is 
Willem van Oranje 

doodgeschoten.
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opdracht 5 opdracht 6Bij welke tijd hoort de helm? Trek lijnen.

80 jaar oorlog
Willem van Oranje neemt een 
besluit: hij wordt de leider van de 
Geuzen. Zo noemen de 
opstandelingen zichzelf.
Dit is het begin van een lange 
oorlog tegen het Spaanse leger. 
De oorlog duurt wel 80 jaar. 
Daarom noemen we deze oorlog 
de Tachtigjarige Oorlog.

Oranje boven!
De Geuzen hebben een vlag met 
drie kleuren: oranje, wit en blauw. 
Voordat ze aanvallen, schreeuwen 
ze met z’n allen: ‘Oranje boven!’

De Geuzen proberen een stad te veroveren.

 Romeinse tijd middeleeuwen Tachtigjarige Oorlog

Maak opdracht 5

Maak de puzzel. Welk woord staat in de rechthoek?

1. Deze ontdekkingsreiziger heeft Amerika ontdekt.
2. Hij is de leider van de opstand tegen Spanje.
3.  Zo noem je een beeld van bijvoorbeeld Maria  

of Jezus.
4. Niet katholiek, maar …
5. Naam van een monnik die de kerk wil hervormen.
6. Strenge Spaanse generaal.
7. Het drukken van boeken.
8. Belangrijke uitvinding voor zeelieden.
9. Christoffel Plantijn is een beroemde ...
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Willem van Oranje is vermoord in 

Het Prinsenhof in Delft.

Het Prinsenhof is nu een museum. 

Op de plaats van de moord kun je 

kogelgaten in de muur zien. Maar 

zijn deze wel uit de tijd van de 

moord?

KIJK EENS OM JE  HEEN

Willem van Oranje wordt 
vermoord
Koning Filips hoort dat Willem van Oranje 
de leider van de Geuzen is geworden. Hoe 
durft hij! Filips maakt dit bekend: als iemand 
Willem van Oranje vermoordt, zal hij geen 
straf krijgen, maar een flinke beloning!
En dat gebeurt: Willem van Oranje wordt 
doodgeschoten.

Maak opdracht 6

Met zo’n pistool is 
Willem van Oranje 

doodgeschoten.
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WERKBOEK JAARGROEP 5

tijdZAKEN
Digibordmethode voor geschiedenis

DEZAKENVANZWIJSEN

Digibordlessen 
36x per jaar een kant-en-klare 
digibordles gebaseerd op de 
actualiteit, voor een complete 
en altijd actuele methode

Digibordmethode 
voor aardrijkskunde

Digibordmethode 
voor geschiedenis

Tijdzaken is onderdeel van de 
uitgaven voor kennisgebieden 
van Zwijsen. Verwante uitgaven 
binnen De Zaken van Zwijsen zijn:

Digibordmethode 
voor natuur & techniek

naam:   .........................................

dezakenvanzwijsen.nl
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