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Maak opdracht 1

opdracht 1

 J E  L E E R T

welke drie stammen rond 500 
in ons land leven;
wie Karel de Grote is;
waarom het Frankische Rijk 
verdwijnt.

 B E G R I P P E N

de Germanen
de Grote volksverhuizing
de Franken
Karel de Grote
de Vikingen
de inval

Het verschijnsel op de foto is vernoemd naar de Vandalen.
Wat weet je hierdoor over het volk van de Vandalen?

Iedereen vlucht
Na de val van het Romeinse Rijk is 
het niet meer veilig in Europa. Veel 
Germaanse stammen zijn gevlucht 
voor de Hunnen. Zij zoeken een 
nieuwe, veilige plek om te wonen. 
Tijdens hun zoektocht verjagen ze 
weer andere stammen. Totdat 
bijna iedereen in Europa op de 
vlucht is. Dit is de periode van de 
Grote volksverhuizing.

Stammen verjagen elkaar, 
op zoek naar een veilige 
plek om te wonen.

Rond 375 begint de 
Grote volksverhuizing.

WEET JE  HET NOG?

C   De Hunnen vallen 

het Romeinse Rijk 

binnen. Daardoor stort 

het West-Romeinse 

Rijk in elkaar.

WAT VERANDERT ER?

X  

 

In ons land wonen 

geen Romeinen meer. 

Andere volkeren 

zoeken hier een plaats 

om te wonen.

De Angelen trekken 
naar Engeland.

De Vandalen gaan 
via Spanje naar 
Noord-Afrika.
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Maak opdracht 2

De Friezen.

De Saksen.

De Franken.

Geen stam. In de middeleeuwen was hier nog geen land.

opdracht 2 Kijk naar de kaart van Nederland.
Welke stam leeft op de plaats waar jij nu woont? Kleur.

Hej, ik ben Aldrik. Dat betekent ’de machtige, 
moedige’. Ik ben ridder. Ik leef in een spannende 
tijd. Wil je er meer over weten?

Na de Grote volksverhuizing 
wonen in ons land drie 
Germaanse stammen: de 
Friezen, de Saksen en de 
Franken. De Friezen wonen aan 
de kust, de Saksen in het oosten 
en de Franken in het zuiden.

In de middeleeuwen staan 
grote delen van Nederland 

onder water.

De Friezen blijven 
in ons land.

De Hunnen 
komen uit het 
oosten (Azië).

De Lombarden 
verhuizen naar 
Italië.

Legenda

de Friezen

de Saksen

de Franken
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843481

Karel de Grote

768-814

Frankische Rijk
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Maak opdracht 3

België

Duitsland

Engeland

Frankrijk

Spanje

opdracht 3

De Franken worden de baas van veel 
andere Germaanse stammen. Vroeger 
hielpen de Franken de Romeinen. Nu 
hebben ze hun eigen rijk: het Frankische 
Rijk. Het is bijna net zo groot als Europa 
nu. Karel de Grote is de belangrijkste 
koning. Hij is de baas van 768 tot 814. In 
zijn tijd is het Frankische Rijk het grootst.

Karel voert oorlog om zijn rijk te verdedigen en uit te breiden. 
Zijn leger is groot en goed georganiseerd. Soms duurt de strijd 
lang. Karel vecht dertig jaar tegen de Saksen. Maar uiteindelijk 
wint hij. Van de Moren kan Karel niet winnen. De Moren zijn de 
moslims die in Spanje wonen.

Welke landen van nu horen bij het rijk van Karel de Grote? 
Kruis aan.

Ik heb trouw gezworen 
aan de grote koning 
Karel. Ik verdedig hem 
met mijn leven. Want 
dankzij Karel zijn wij 
Franken het belangrijkste 

volk van Europa.
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Maak opdracht 4

1 na Chr. 500 1000 20001500

monn ike n en r i dder s

opdracht 4

In de tijd van Karel kunnen alleen monniken lezen en schrijven. 
Karel vindt het belangrijk dat alle jongens een goede opleiding 
krijgen. Dan kunnen ze hem helpen zijn grote rijk te besturen. 
Daarom laat Karel scholen bouwen. En hij haalt beroemde 
geleerden naar zijn rijk. Alles wat Karel belangrijk vindt, laat hij 
opschrijven in mooi versierde boeken. Dat doet hij niet zelf. 
Want ook Karel kan niet lezen en schrijven. Zijn handtekening 
laat hij door anderen zetten. Hij tekent alleen de twee streepjes 
in het midden.

Karel vindt het belangrijk dat zijn rijk een eenheid is. Dat overal 
dezelfde regels gelden. Daarom laat hij alle wetten opschrijven en 
verspreiden over zijn rijk. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt 
gestraft. Alle mensen moeten ook dezelfde maten en gewichten 
gaan gebruiken. Maar één ding is Karel nooit gelukt. Dat in zijn 
hele rijk met dezelfde munt kan worden betaald. Hoe is dat nu?

De handtekening van 
Karel de Grote.

In het hele rijk van Karel worden 
dezelfde straffen gegeven.

Het rijk van Karel de Grote.

Wat hoort bij welke tijd? Maak vast.
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Lodewijk de Vrome

814-840
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Maak opdracht 5

opdracht 5 De Franken en de Vikingen verdelen hun bezit op verschillende manieren. 
Welke gewoonte vind jij het beste en waarom?

Ten noorden van het Frankische Rijk ligt Scandinavië. Daar wonen 
de Vikingen. Sterft hier een man, dan gaat al zijn bezit naar de 
oudste zoon. De jongere zonen krijgen niets. Zij hebben geen 
eten. En vrouwen willen natuurlijk niet trouwen met zo’n arme 
sloeber. Daarom gaan die zonen plunderen bij andere volkeren.
De Vikingen doen vaak een inval in het Frankische Rijk. Ze vallen 
plotseling aan en verzamelen snel alles wat ze kunnen gebruiken. 
Ze laten een spoor van dood en vernieling achter.Het graf van Karel ligt in de dom van Aken.

Karel de Grote sterft in 814. Zijn bezit 
moet worden verdeeld onder al zijn zonen. 
Dat is de gewoonte bij de Franken. Karel 
wordt 72 jaar. Dat is heel oud voor die tijd. 
Bijna al zijn zonen zijn al dood. Alleen 
Lodewijk leeft nog. Hij wordt de nieuwe 
leider. Als Lodewijk sterft, moet het rijk 
opnieuw worden verdeeld onder de drie 
zonen van Lodewijk. Dat is het einde van 
het grote Frankische Rijk.

Het Frankische Rijk wordt verdeeld onder de zonen van Lodewijk.

Karel

Lotharius

Lodewijk
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Maak opdracht 6

gladiator
legioen

Amerika
Scandinavië

Italië drakenkop

opdracht 6

Een vikingschip.

Een vikingschip 
heeft een drakenkop 
om de vijand bang 
te maken.

Romein Viking

De Vikingen maken de beste schepen van Europa. 
Daarmee varen ze naar andere landen. Ze komen ook in 
Nederland. Met hun schepen kunnen ze ver de rivieren 
op varen. Zo kunnen ze veel steden en dorpen plunderen. 
Ook Dorestad wordt vaak aangevallen door de Vikingen. 
Dorestad is in die tijd een rijke handelsplaats aan de rivier. 
Nu ligt hier Wijk bij Duurstede.

Niet alle Vikingen zijn plunderaars. Soms 
gaan ze op avontuur. Zo ontdekken ze 
Groenland. En later zelfs Amerika.
Anderen houden zich bezig met de 
handel. Ze varen helemaal naar het 
Midden-Oosten. Onderweg stichten ze 
handelsplaatsen, zoals Kiev in Oekraïne. 
Ook in Europa gaan Vikingen wonen, 
bijvoorbeeld in Engeland en Normandië.

Wat hoort bij de Viking en wat hoort bij de Romein? Trek lijnen.
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WEET JE  HET NOG?

C   In de Romeinse tijd is 

het christendom verplicht. 

Andere godsdiensten zijn 

verboden.

WAT VERANDERT ER?

X  

 

De Germanen kunnen 

hun eigen goden weer 

aanbidden. Maar dat 

duurt niet lang!

46

Maak opdracht 1

opdracht 1

 J E  L E E R T

wat een heiden is;
waarom de Germanen 
christenen worden;
hoe Karel de Grote 
keizer wordt.

 B E G R I P P E N

de christen
de heiden
de missionaris
Willibrord
de paus
de kroning

Kijk naar de foto. Dit is een hangertje van de magische hamer van Donar.
Welk teken dragen christenen vaak aan een ketting?

De Germaanse goden 
Donar en Wodan.

In de Romeinse tijd zijn sommige Germanen 
christen geworden. Maar veel Germanen zijn 
stiekem hun eigen goden blijven vereren. Ze 
komen samen op een bijzondere plaats. Vaak 
is dat bij een oude eik. Met hun goden 
proberen ze de natuur te verklaren. Net zoals 
de oude Grieken en Romeinen dat doen. Als 
het stormt rijdt Wodan met de dode strijders 
door de lucht. En als het dondert en bliksemt 
gooit Donar met zijn magische hamer.

Een oude heilige eik.
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Maak opdracht 2

opdracht 2

Germaanse stammenGriekenRomeinenchristenen

Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.

Het graf van Clovis I.

Wodan JupiterZeusJezus

Eerst geloven de Franken in de Germaanse goden. Maar dan wordt hun 
koning christen. Hij wil dat iedereen in zijn rijk zijn nieuwe geloof aanneemt. 
Het christendom wordt staatsgodsdienst, net als in de Romeinse tijd. De eerste 
Frankische koning die christen wordt, is koning Clovis I. Dat gebeurt in het jaar 
500. Alle Frankische koningen na hem zijn christen. Ook Karel de Grote.

De christenen kijken neer op de Germaanse godsdienst. 
Zij vinden dat de Germanen niet de juiste goden 
aanbidden. Ze denken dat de Germanen niet in de 
hemel komen. Ze noemen de Germanen heidenen.

Clovis I wordt gedoopt tot christen.Ik ben christen. 
Net als mijn koning. 
We vechten niet alleen 
om het Frankische Rijk 
te verdedigen. Maar 
ook om de heidenen tot 
ons geloof te bekeren.
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aartsbisschop van de Friezen

Willibrord naar Friesland

695

690
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Maak opdracht 3

opdracht 3 Deze steen komt uit de tijd van de jagers en boeren.
Het moet toen wel een heilige plek geweest zijn. Waarom?

WEET JE  HET NOG?

C   Een monnik 

woont in een klooster. 

Hij wil veel tijd 

besteden aan God.

Veel Germanen luisteren niet naar de missionarissen. 
Ze blijven hun heilige eik vereren. Daarom hakken 
de missionarissen de eik om. Zo willen ze laten zien 
dat hun god sterker is dan de Germaanse goden. 
Ook andere heilige plaatsen worden christelijk 
gemaakt. Daar bouwen de missionarissen een kerk 
of een kruis. Sommige Germanen gaan twijfelen 
aan hun goden en worden christen. Anderen 
worden gedwongen door de legers van de Franken. 
Ze kunnen kiezen: christen worden of sterven!

De Franken zijn christen. Maar veel andere stammen 
in hun rijk geloven nog in de Germaanse goden. 
Daarom komen er monniken naar het Frankische Rijk. 
Zij zijn missionaris (je zegt: mis-sjo-na-ris). Ze proberen 
de heidenen over te halen christen te worden. De 
monniken komen uit Engeland en Ierland. Een van hen 
is Willibrord. Hij komt naar ons land om de Friezen te 
bekeren. Maar ook om kerken en kloosters te stichten.

Een oud kerkje en een kruis bij een heilige eik.
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De christenen nemen veel gewoontes van de Germanen over. 
Zo is het makkelijker om de Germanen over te halen christen 
te worden. Sommige van die gewoontes kennen we nu ook 
nog. Herken je deze?

49

Maak opdracht 4

opdracht 4 Welke feesten van nu horen bij de feesten van de Germanen?

1

4

3

2

De Germaanse god 
Wodan heeft een witte 
baard, een mantel en 
een wit paard. Zwarte 
kraaien verzamelen 
informatie voor hem.

De Germanen vieren de 
komst van de lente door 
eieren te beschilderen.

In de winter maken de 
Germanen grote vuren en 
veel lawaai. Zo verjagen 
ze de boze geesten.

De Germanen vieren het begin van 
nieuw leven. Daarom versieren ze 
groene takken met appelen en noten.
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Karel de Grote wordt keizer.

800

Hulp aan de paus.

774

De paus weer gered.

799
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Maak opdracht 5

opdracht 5 Wanneer leven ze? Maak vast.

Julius Caesar Alexander de Grote Karel de GroteKeizer Augustus

De paus woont in Rome. In de Romeinse tijd is hij 
daar veilig. Hij wordt beschermd door het leger. 
Maar nu hebben de Romeinen geen macht meer. Ze 
kunnen hem niet meer beschermen. De Germaanse 
stam de Lombarden verovert Italië. Ze willen Rome 
innemen en de paus verjagen. De paus vraagt hulp 
aan Karel de Grote. Karel de Grote gaat met zijn 
leger naar Italië. Hij verslaat de Lombarden en 
verovert Noord-Italië. De paus is gered.

Jaren later sterft de oude paus. Ook de nieuwe paus is niet 
veilig. Sommige edelen in Rome willen hem niet als paus. 
Zij proberen hem te doden. De paus vlucht naar Karel de 
Grote. Karel de Grote helpt hem. Zo kan de paus weer 
hoofd van de kerk zijn.

De paus vraagt Karel de Grote om hulp.

De paus.

De paus is de baas 
van alle christenen. 
Als hij in gevaar is, 

is het christendom 
in gevaar. Dan komen 

wij in actie.

-400 0 200 400 600 800-200
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Maak opdracht 6

opdracht 6 Wat is waar? Kruis aan.

Karel de Grote is de eerste Frankische koning die christen wordt.

Karel de Grote doet veel goeds voor het christendom.

Veel christelijke gewoontes zijn eigenlijk Germaans.

De Germanen mogen zelf hun geloof kiezen.

Een heiden is geen christen.

De paus kroont Karel de Grote tot keizer.

WEET JE  HET NOG?

C   Ons woord keizer 

komt van (Julius) Caesar, 

de grote leider van de 

Romeinen.

De paus is blij met de hulp van Karel de Grote. Hij wil hem als dank iets bijzonders 
geven. Daarom nodigt hij Karel uit in Rome. In 800 bezoekt Karel daar een 
kerkdienst. Als hij geknield aan het bidden is, zet de paus een kroon op zijn hoofd. 
Daarmee kroont hij Karel tot keizer. De paus laat met deze kroning zien dat hij 
Karel belangrijk vindt. Net zo belangrijk als de oude Romeinse keizers.
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opdracht 1

 J E  L E E R T

wat een grootgrondbezitter is;
hoe Karel de Grote zijn 
rijk bestuurt;
waarom deze periode de 
donkere middeleeuwen heet.

 B E G R I P P E N

de grootgrondbezitter
het landgoed
de leenman
de palts
het verval
de donkere middeleeuwen

Dit is een landgoed van nu. Noem een belangrijk verschil met het landgoed uit de tijd van Aldrik.

Een middeleeuwse boerderij.

In de middeleeuwen is bijna alle grond van een kleine groep mensen: 
de adel. Iedere heer heeft een groot stuk land. Hij wordt daarom ook 
wel grootgrondbezitter genoemd. Een grootgrondbezitter woont op 
een landgoed. Op het landgoed liggen huizen en akkers. Maar ook 
bossen en meren.

Horigen werken op het land van de heer.

WEET JE  HET NOG?

C   Horigen zijn niet 

vrij. Zij werken voor een 

heer. De heer beschermt 

ze als er gevaar dreigt.
Maak opdracht 1
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Maak opdracht 2

opdracht 2 Welk eten van het landgoed eet de heer? Kleur blauw.
Welk eten van het landgoed eet de horige? Kleur geel.

De vis uit het meer is van 
de heer. Horigen mogen 
er niet vissen. Worden ze 
betrapt, dan krijgen ze 
zware straffen.

Midden op het landgoed ligt het huis van de heer. Daaromheen 
liggen de akkers en weiden die bij het huis horen. Wat verder weg 
liggen de hutten van de horigen. Zij krijgen een stuk grond. Daarop 
kunnen ze hun eigen eten verbouwen. In ruil daarvoor moeten de 
horigen het land van de heer bewerken. Ook moeten ze een deel 
van hun eigen oogst aan de heer geven.

Wilde zwijnen in het bos.

Horigen mogen niet vissen in 
het meer van de heer.

Horigen wonen in kleine hutjes.

In het bos leven wilde dieren, zoals herten, hazen, 
zwijnen en fazanten. Alleen de heer mag hierop 
jagen. Soms moeten de horigen hem helpen.

Ik ben ridder. Als beloning 
krijg ik geen geld, maar 
land. Hier kan ik alles 
verbouwen wat ik 
nodig heb.

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

TZ-WB-gr7-thema-3-en-5.pdf   15 18-12-2014   11:16:52



1000500

Monniken  en  r idde r s

 

Karel de Grote bezoekt een palts.

Womar

Bertolf

Aldrik

Reinold

Karel

Gerold

Pippino

Wibald

Karel de Grote 
met drie van zijn 
leenmannen. 
Reinold is 
leenheer van 
vijf andere 
leenmannen.

Hugo

54

Maak opdracht 3

opdracht 3 Vul in.

Bertolf leent land van . Bertolf is een .

Aldrik leent land van . Aldrik is een .

Gerold leent land van . Gerold is een .

Karel leent land aan ,  en . Karel is een .

Reinold leent land aan Womar, , Hugo,  en .

Reinold is een .

Het rijk van Karel de Grote is groot. Hij kan niet overal tegelijk zijn. 
Daarom heeft Karel zijn rijk opgedeeld in stukken. Belangrijke heren 
krijgen zo’n stuk land te leen. Zij heten leenman. De leenmannen 
besturen dat stuk land voor Karel. En ze krijgen inkomsten van dat land.
Vaak lenen de leenmannen stukken land uit aan anderen. Zij worden 
dan zelf leenheer. Hun leenmannen besturen op hun beurt dat land 
voor de leenheer en krijgen inkomsten van dat land.          Ik kreeg een 

verzoek van mijn leenheer. Of ik 
een zwijn kan brengen. Want de 
keizer komt op bezoek. En 
natuurlijk moet er dan een 
feestmaal op tafel staan.
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Maak opdracht 4

Omdat alle gebouwen nu eenmaal een kapel hebben.

Omdat alle leenmannen christen zijn, net als Karel.

Omdat de horigen van de leenman ergens moeten bidden.

Om offers te brengen aan de Germaanse goden.

opdracht 4 Waarom heeft elke palts een kapel? Kruis aan.

Elke palts 
heeft een kapel.

Karel de Grote laat overal in zijn rijk paleizen bouwen. Zo’n paleis 
heet een palts. Ook in Nijmegen staat een palts: het Valkhof. Karel 
reist door zijn rijk, van de ene palts naar de andere. Hij overlegt 
met zijn leenmannen en hij controleert of ze hun werk goed doen. 
Zo lukt het Karel om leiding te geven aan zijn enorme rijk.

WEET JE  HET NOG?

C   Karel de Grote 

is de baas van het 

Frankische Rijk van 

768 tot 814.

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

TZ-WB-gr7-thema-3-en-5.pdf   17 18-12-2014   11:16:53



1000500

Monniken  en  r idde r s

 

56

Maak opdracht 5

aanvallen

steden platteland

kunst

verdedigen

markt

geld

honger

opdracht 5 Wat past het best bij de Romeinse tijd? Kleur geel.
En wat bij de donkere middeleeuwen? Kleur blauw.

Op de markt kopen de Romeinen 
wat ze nodig hebben. Geld kun je 
sparen voor slechte tijden.

Romeinse soldaten 
verdedigen het rijk.

Romeinen wonen in stenen 
huizen. De meeste mensen 
wonen veilig in de stad. 
Ook arme mensen.
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Maak opdracht 6

opdracht 6 Door Karel de Grote weten we meer over de middeleeuwen.
Leg uit.

We hebben weinig brieven of boeken uit de tijd van de monniken en 
ridders. Daarom weten we minder over die tijd dan over de Romeinse 
tijd. Veel dingen gaan slechter dan in de Romeinse tijd. Het is een 
periode van verval. Kijk maar eens naar de voorbeelden. Wat vind jij?
Later noemen mensen deze periode de donkere middeleeuwen.

Germaanse stammen verjagen 
elkaar. Veel mensen gaan 
dood door oorlog en ziektes.

Er is geen markt meer. 
Mensen eten alleen wat ze 
zelf verbouwen. Bij een 
mislukte oogst sterven veel 
horigen van de honger.

Er zijn bijna geen 
steden meer. Mensen 
wonen in houten 
huizen. De armen 
moeten kiezen: veilig 
wonen of vrij zijn.
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 LES 1        

ONTDEKKINGS-
REIZEN

opdracht 1

Maak opdracht 1

 J E  L E E R T

waarom mensen op 
ontdekkingsreis gaan;
hoe een ontdekkingsreis 
verloopt;
wat de gevolgen zijn van 
de ontdekkingsreizen.

 B E G R I P P E N

de Oost
de navigatie
de schipbreuk
de scheurbuik
de zilvervloot
de stapelmarkt

Een schip van Columbus.

Een handelsroute over zee
Europanen kopen veel spullen uit de Oost. Zo noemen ze het 
handelsgebied in Azië, omdat dit in het oosten ligt. Ze halen er 
specerijen, zoals peper en nootmuskaat. Eerst reizen de handelaren 
over land. Maar rond 1500 proberen ze een route over zee te vinden. 
Ze hopen dat het sneller gaat en minder gevaarlijk is. De beste route 
moeten ze nog vinden. Daarom gaan ze op ontdekkingsreis.

In 1596 vaart de Nederlander 
Willem Barentsz naar het noorden. 
Hij vindt geen nieuwe route en zijn 
schepen vriezen vast in het ijs.

In 1492 reist Columbus naar het 
westen. Hij denkt dat hij een 
route naar Indië heeft gevonden. 
Maar hij ontdekt Amerika!

In 1519 vaart Magelhaes om Zuid-
Amerika heen. Hij ontdekt zo een 
route via het westen. Hij vaart via 
het oosten terug: de wereld rond!

WEET JE  HET NOG?

C   In de middeleeuwen 

blijven schepen dicht bij 

huis. Ze varen over de 

Oostzee en de Noordzee.

WAT VERANDERT ER?

X  

 

Ontdekkingsreizigers 

zoeken een weg naar 

Indië over zee. Ze maken 

lange, verre reizen.

Columbus Magelhaes Da Gama Barentsz

Wie gaat wanneer op ontdekkingsreis? Trek lijnen.

1500 1600
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trainerkoetsierarchitect verpleegster boswachter

passerlogboek verrekijker zandloper

opdracht 2

Maak opdracht 2

Een zeeman gebruikt deze hulpmiddelen. In andere beroepen worden ze ook gebruikt. Trek lijnen.

In de middeleeuwen varen schepen alleen langs de 
kust. Nu kunnen ze verder de zee op. Hoe komt dat? 
De schepen zijn steviger geworden. De stuurman weet 
waar de gevaarlijke kliffen en stromingen zijn. 
Nieuwe uitvindingen zorgen voor een betere navigatie. 
Zo wordt een schip besturen makkelijker.
En er worden nieuwe landen ontdekt. Daardoor kunnen 
de wereldkaarten steeds beter worden ingevuld.

In 1497 reist Vasco da Gama 
naar het zuiden. Hij vaart 
om Afrika heen. Dit blijkt de 
beste route. Hulpmiddelen 

voor navigatie.

Columbus bepaalt zijn route 
op de kaart.

Wat valt je op als je kijkt 
naar het vertrekpunt van 
de ontdekkingsreizigers?

landkaart

Ik ben Pieter Ysenbouts uit Antwerpen. Ik koop en 
verkoop specerijen uit de Oost: nootmuskaat, 
peper, kruidnagel, kaneel … De handelsschepen 
brengen alles voor me mee. 
Misschien reis ik 
binnenkort zelf eens 
mee op zo’n schip.
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opdracht 3

Maak opdracht 3

Lees het bord van Kaap De Goede Hoop. 
Waar ligt deze kaap?
Zet een kruisje op de juiste plek.

Het leven op zee is vol gevaren, zeker op een zeilschip. Als er 
geen wind is, kom je niet vooruit. Als het stormt of onweert 
kunnen de zeilen scheuren. En door de hoge golven kan het 
schip omslaan of zo beschadigd raken dat het zinkt. Dat heet 
schipbreuk. Dan verdwijnt het hele schip in zee, ook de 
bemanning.
In de 16e eeuw zijn er veel piratenschepen op zee. Ze vallen 
andere schepen aan en stelen alles wat ze kunnen gebruiken. 
Om zich te verdedigen hebben schepen kanonnen aan boord. 
Om kanonskogels af te schieten heb je vuur nodig. En dat zorgt 
weer voor een ander gevaar: brand aan boord.

Gevaren op een zeereis.

Kanonnen aan boord.

Bij Kaap de Goede Hoop kan het 
heel hard stormen.
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opdracht 4

Maak opdracht 4

Een zeereis in de 16e eeuw is vol gevaren.
Welke gevaren heeft een zeereis in onze tijd?

Een reis naar Indië duurt wel negen maanden. 
Tijdens die reis moet de bemanning voldoende eten 
en drinken. Anders kunnen ze niet werken. Er is maar 
weinig voedsel dat je negen maanden kunt bewaren. 
Zeelieden eten steeds hetzelfde: scheepsbeschuit, 
gedroogde vis, bonen, erwten en gezouten vlees. 
Doordat ze te weinig groente en fruit eten, krijgen ze 
niet genoeg vitaminen binnen. En daardoor krijgen 
ze scheurbuik. Velen sterven aan die ziekte.

storm

geen wind

piraten

scheurbuik

gevaarlijke rotsen

Op zee wordt veel 
scheepsbeschuit en 
gedroogde vis gegeten.
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Maak opdracht 5

opdracht 5 Kijk naar de foto. De Europeanen brengen nog iets naar Amerika. 
Wat?

In de steden van de Maya’s staan hoge gebouwen, 
met tempels voor hun goden.

Producten uit de 
nieuwe wereld. 
Welke ken je?

Na Columbus gaan er meer ontdekkingsreizigers naar het 
westen. Amerigo Vespucci is een van hen. Hij ontdekt dat het 
land niet Indië is, maar een nieuwe wereld. Het land krijgt zijn 
naam: Amerika.
In Amerika vinden de Europeanen veel nieuwe producten. 
Bijvoorbeeld de aardappel.

Veel Spanjaarden reizen naar de nieuwe wereld. 
Ze ontmoeten hier andere volkeren. Sommige 
leven in eenvoudige hutjes. Andere volkeren zijn 
heel rijk en wonen in mooie steden, zoals de 
Maya’s en de Azteken. De Spanjaarden zien er 
goud en zilver. En dat willen ze hebben. Daarom 
veroveren ze de steden en doden de mensen die 
er wonen. De rijkdommen nemen ze mee. Elk 
jaar haalt Spanje een paar schepen vol zilver en 
andere rijkdommen uit de nieuwe wereld. Deze 
schepen vormen de zilvervloot. Spanje wordt 
heel rijk. En de volkeren in Amerika? Zij worden 
arm en veel mensen sterven. Door oorlogen, 
maar ook door ziektes die de Europeanen per 
ongeluk meebrengen.
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Veel mensen in de Nieuwe Wereld worden rijk van de ontdekkingsreizen.

Veel mensen in Europa worden rijk van de ontdekkingsreizen.

Europeanen kopen goud en zilver in de Nieuwe Wereld.

 Al voor de ontdekkingsreizen eten de mensen in Europa tomaten.

Antwerpen wordt een belangrijke stad door de ontdekkingsreizen.

opdracht 6

Maak opdracht 6

Wat is waar? Kruis aan.

Laden en lossen in de haven.

Uit de hele wereld brengen schepen producten naar Europa. 
Producten uit de Nieuwe Wereld, maar ook specerijen en andere 
handelswaar uit Indië. In Antwerpen is een grote haven waar 
schepen hun lading kunnen lossen. Antwerpen is een stapelmarkt. 
De handelswaar wordt gekocht, opgeslagen in pakhuizen en weer 
verkocht. Er wonen veel handelaren in Antwerpen. En er zijn veel 
banken, kaartenmakers en boekdrukkers. Die willen allemaal een 
graantje meepikken van het succes van de ontdekkingsreizen.

De zeereizen naar de Oost hebben veel 
welvaart gebracht. Mijn vrouw en ik 
zijn pas verhuisd naar een groot 
koopmanshuis vlakbij de markt. Kom 
eens langs als je in Antwerpen bent!
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 LES 2        

HERVORMINGEN

 J E  L E E R T

waarom er in Europa ruzies 
om het geloof zijn;
hoe de hervormingen in ons 
land verlopen;
hoe de katholieke kerk reageert.

 B E G R I P P E N

de hervorming
de godsdienstoorlog
Calvijn
de hagenpreek
de inquisitie
vervolgen

Maak opdracht 1

opdracht 1 Waarom wordt in Europa ruzie gemaakt over het geloof?

WEET JE  HET NOG?

C  De paus verkoopt 

afl aten. Hij is rijk en het 

volk blijft arm.

WAT VERANDERT ER?

X  De hervormers 

protesteren tegen de 

rijkdom van de kerk. 

Zij willen verandering.

In de 16e eeuw zien steeds meer mensen hoe rijk de kerk is. Terwijl het volk 
juist arm is. Maarten Luther is een van hen. Hij is een monnik. Hij ziet hoe 
de kerk geld verdient aan de angst van de mensen. En hoe de kerk zich niet 
meer houdt aan de regels van de bijbel. Luther bedenkt 95 regels om de 
kerk te veranderen. Hij wil bijvoorbeeld dat de kerk geen afl aten meer 
verkoopt. Veel mensen zijn het met zijn regels eens. Zo begint de tijd van 
de hervorming.

De paus is het niet eens met Luther. 
Hij is bang dat hij al zijn geld en 
macht kwijtraakt. De paus wil 
Luther tegenhouden, maar dat lukt 
niet. Daarom zegt hij dat Luther 
niet meer bij zijn kerk mag horen. 
Luther begint zijn eigen kerk: de 
hervormde kerk. Hij krijgt veel 
volgelingen: de protestanten.

Luther zegt ook: ´In de Bijbel staat dat 
je geen beelden mag aanbidden.́

Misschien heeft Luther wel gelijk. Maar al 
die onrust is niet goed voor de handel. En 
de pastoors van Antwerpen zijn goede 
klanten van mij. Dus laat ik me maar rustig 
houden en hopen dat het nieuwe geloof 
snel overwaait.
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Elk land is voor het grootste deel katholiek.

In elk land vechten protestanten tegen katholieken.

In elk land is een protestantse koning de baas.

= katholiek

= protestant

opdracht 2

Maak opdracht 2

Kijk naar het kaartje. Wat is rond 1560 hetzelfde in Frankrijk, Duitsland en ons land? 
Kleur.

Hugenoten vluchten naar ons land.

De landen van Europa moeten kiezen: blijven 
we trouw aan de paus (en dus katholiek) of 
worden we protestant? In veel landen komen 
er godsdienstoorlogen tussen katholieken en 
protestanten. Het Duitse rijk bestaat uit veel 
kleine landen. Ook daar wordt veel geruzied. 
Maar uiteindelijk komen ze tot een oplossing. 
De leider van elk land mag kiezen of hij 
katholiek of protestant wil zijn. Alle inwoners 
van zijn land krijgen dan ook dat geloof.

Frankrijk blijft een katholiek land. Maar er zijn veel 
protestanten, ook onder de adel. De Franse protestanten 
heten Hugenoten. De katholieken in het land voelen 
zich bedreigd door de Hugenoten. In 1562 gaat het mis. 
Dan beginnen bloedige godsdienstoorlogen, die tot 
1598 duren. Veel Hugenoten worden vermoord. 
Anderen vluchten naar het buitenland. Ze gaan naar 
Duitsland, maar ook naar ons land. En later vluchten ze 
zelfs naar de Nieuwe Wereld!

16001500 1562 1598

Luther uit de katholieke kerk gezet.

1521

95 regels van Luther.

1517 1555

Godsdienstoorlogen in Frankrijk.Godsdienstoorlogen in Duitsland.
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Maak opdracht 3

opdracht 3 Door welke uitvinding kunnen de hervormers 
hun ideeën makkelijk verspreiden?

Veel monniken zijn het met 
Luther eens. Ook zij vinden 
dat de kerk moet hervormen. 
Johannes Calvijn is een van 
hen. Hij schrijft een boek 
over zijn ideeën. Dit boek 
wordt in het Nederlands 
vertaald.

Een hagenpreek.

Ons land hoort bij het grote Spaanse rijk. De 
Spaanse koning is katholiek. Daarom moet 
iedereen in ons land ook katholiek zijn. Maar 
Spanje is ver weg. En de koning ook. Mensen 
die het eens zijn met de hervormers vluchten 
naar ons land, bijvoorbeeld vanuit Frankrijk. 
Veel van hen zijn volgelingen van Calvijn.
Zo wordt ons land een mengelmoes van 
protestant en katholiek. Maar ook van mensen 
uit verschillende landen.

Iemand liet me gisteren het boek van Calvijn zien. 
Weer zo’n hervormer. In Antwerpen krijgt hij steeds 
meer volgelingen. Daar zijn ook machtige mensen bij.
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Zij zijn jaloers op de mooie kerken van de katholieken.

De bijbel zegt dat ze geen beelden mogen vereren.

Zij vinden de beelden van de heiligen niet mooi.

Zij willen van de heiligenbeelden nieuwe beelden maken.

opdracht 4

Maak opdracht 4

Waarom maken de protestanten de heiligenbeelden stuk?

In ons land mogen de protestanten geen 
kerk bouwen. Daarom komen ze in het 
geheim bij elkaar, ergens buiten de stad 
of het dorp. Ze bidden en luisteren naar 
een predikant. Zo’n bijeenkomst heet 
een hagenpreek. Worden de 
protestanten betrapt, dan worden ze 
zwaar gestraft. Daarom staan er altijd 
gewapende mannen op de uitkijk. Ze 
waarschuwen als er gevaar dreigt.

Tijdens een van de hagenpreken hebben 
de protestanten er genoeg van. Waarom 
moeten zij buiten samenkomen, terwijl 
de katholieken kerken hebben? 
Woedend gaan ze naar de kerken en 
kloosters en slaan alle heiligenbeelden 
stuk. Steeds meer protestanten doen 
mee.

WEET JE  HET NOG?

C  Protestanten willen 

geen heiligenbeelden in 

de kerk.

16001500 1561

Luther uit de katholieke kerk gezet.

1521

Calvijn uit de katholieke kerk gezet. Beeldenstorm.

1533 1566

Ook in deze kerk in Antwerpen zijn beelden 
vernield tijdens de Beeldenstorm.

Nederlands boek van Calvijn.
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Doodstraf voor protestantse ketters in Vlaanderen.

86

opdracht 5

Maak opdracht 5

Kijk naar de tabel. Hoeveel ketters krijgen van 1559 tot 1566 
de doodstraf in Vlaanderen?

Vind je dat veel?

      ja

      nee

De paus is niet blij met al die hervormers. Hij laat veel protestanten in de 
gevangenis gooien. Want volgens de paus zijn zij ketters. Dat betekent 
dat ze vijanden van het katholieke geloof en van God zijn. Hij wil dat 
deze mensen zwaar worden gestraft. Daarom heeft de kerk een eigen 
rechtbank: de inquisitie. De rechters van de inquisitie moeten ketters 
vervolgen. Ze sporen ze op en onderzoeken of ze schuldig zijn. Is iemand 
schuldig, dan krijgt hij een zware straf. Soms zelfs de doodstraf!

De kerk heeft alle boeken van de hervormers verboden. De mensen 
van de kerk vinden het ketterse boeken. Ze verzamelen de boeken 
en verbranden ze in grote vuren.

Boekverbrandingen.
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opdracht 6

Maak opdracht 6

Wat hoort in welk tijdvak? Maak vast.

Willibrord.
Missionarissen 
naar ons land.

Missionarissen naar 
de Nieuwe Wereld.

Door de ontdekkingsreizen heeft Europa veel 
nieuwe gebieden gekregen. De paus wil dat de 
mensen daar ook katholiek worden. Daarom 
gaan er missionarissen naar de Nieuwe Wereld. 
Zij gaan mensen bekeren en scholen en 
kloosters stichten. Een katholieke kerk in de Nieuwe Wereld.

WEET JE  HET NOG?

C  Een missionaris is een monnik die 

rondreist om andere mensen te bekeren.

1 500 1000 1500 1600 nu
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België

Duitsland

Luxemburg

Engeland

Frankrijk

Nederland

 LES 3        

OPSTAND

 J E  L E E R T

waarom de mensen in ons 
land ontevreden zijn;
hoe de Nederlanden in 
opstand komen;
hoe de opstand verder gaat.

 B E G R I P P E N

de Bloedraad
de Tiende penning
de Unie van Utrecht
het Plakkaat van Verlatinghe
de Val van Antwerpen
de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden

opdracht 1

Maak opdracht 1

Kijk naar het kaartje. Welke landen van nu horen in de 16e eeuw bij de Nederlanden? 
Kruis aan.

WAT VERANDERT ER?

X  

 

Onder Filips de 

Tweede krijgen de 

edelen en steden 

minder macht.

WEET JE  HET NOG?

C   In het Bourgondische 

rijk hebben de edelen 

en steden veel macht. 

Daarvoor beloven zij 

trouw aan hun heer.

De Nederlanden
In de 16e eeuw hoort ons land bij de 
Nederlanden. Dat gebied bestaat uit 
zeventien provincies. De Nederlanden 
horen bij het grote Spaanse rijk van 
keizer Karel de Vijfde. Brussel is de 
belangrijkste stad. In 1555 treedt 
Karel af. Zijn rijk wordt verdeeld. Zijn 
zoon Filips de Tweede wordt onze 
nieuwe heer.

De Nederlanden.

Koning Filips de Tweede.

Filips luistert niet naar de adel. Zij krijgen 
minder macht en worden ontevreden. Ook 
het volk moppert. Veel mensen zijn werkloos 
en de bevolking heeft honger. En Filips wil 
ook nog dat iedereen katholiek wordt, net 
als hij. Daardoor groeit de ontevredenheid. 
En dan komt de Beeldenstorm.
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Alva naar de Nederlanden.

1567

Beeldenstorm.

1566

Filips de Tweede, heer der Nederlanden.

1555

Maak opdracht 2

89

opdracht 2 Lossen de maatregelen van Alva het probleem op? 
Wat had jij gedaan als je Alva was?

Wanneer de Beeldenstorm losbarst, is Filips woedend. 
Hij stuurt een groot leger naar de Nederlanden, 
onder leiding van Alva. Alva is heel streng.

Alva heft extra belasting.

Alva neemt meteen maatregelen. Hij wil de deelnemers 
aan de Beeldenstorm hard straffen. Dat gebeurt bij een 
speciale rechtbank: de Bloedraad. Meer dan duizend 
mensen krijgen de doodstraf. Alva voert ook een extra 
belasting in. Dat is de Tiende penning. Iedereen moet 
10% belasting betalen op eten en drinken. De mensen 
worden nog bozer.

Alva brengt alleen maar ellende. Het gaat 
slecht met de handel en er is veel armoede. 
En dat wordt steeds erger. Onze katholieke 

Spaanse heer vult zo alleen 
maar zijn eigen zakken. 

Waarom zouden we 
hem nog trouw 
beloven?

De Bloedraad straft deelnemers aan de Beeldenstorm.
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Den Briel heet nu Brielle. In het 

museum van Brielle leer je meer 

over de opstand en over de inname 

van Den Briel.

KIJK EENS OM JE  HEEN

90

De aanval van de watergeuzen is het begin van de opstand.

Den Briel is de eerste plaats die de Watergeuzen innemen.

Willem van Oranje zorgt ervoor dat de watergeuzen gaan vechten.

De edelen komen in opstand als de koning niet met ze wil praten.

De opstand van de edelen mislukt.

De opstand van de watergeuzen mislukt.

opdracht 3 Wat is waar? Kleur.

Maak opdracht 3

De edelen proberen met de koning te praten. Als dat 
niet lukt, komen ze in opstand. Willem van Oranje 
wordt hun leider. Ze vechten tegen het Spaanse leger. 
Dat is het begin van een oorlog die wel tachtig jaar 
duurt! Maar de opstand mislukt en de edelen vluchten.

De aanval van de watergeuzen heeft meer succes. 
De watergeuzen zijn vluchtelingen die op zee leven. 
Ze willen graag wraak nemen op de koning. Op 1 april 
1572 veroveren ze Den Briel. Het nieuws verspreidt 
zich snel. Overal in de Nederlanden gaan mensen 
meevechten. Willem van Oranje doet ook weer mee. 
Na een paar maanden zijn grote stukken van Zeeland 
en Holland veroverd.

De watergeuzen 
veroveren 
Den Briel.

WEET JE  HET NOG?

C   Deze oorlog duurt 

tachtig jaar. Daarom heet 

hij de Tachtigjarige Oorlog.
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Eerste opstand 
Willem van Oranje.

1568

Plakkaat van 
Verlatinghe.

1581

Geuzen veroveren 
Den Briel.

1572

Filips de Tweede, 
heer der Nederlanden.

1555

Alva naar de 
Nederlanden.

1567

Beeldenstorm.

1566

Unie van Utrecht.

1579

91

opdracht 4 Mogen de opstandelingen zelf bepalen 
dat Filips niet meer hun heer is?

Maak opdracht 4

Overal in de Nederlanden wordt gevochten. Maar vecht 
iedereen wel voor hetzelfde? In 1579 worden daar afspraken 
over gemaakt. Ze besluiten dat de Nederlanden samen vechten 
tegen de Spaanse vijand. Maar niet voor één godsdienst. Want 
Willem van Oranje vindt dat iedereen zelf mag kiezen of hij 
protestant of katholiek wil zijn. Die afspraken worden in Utrecht 
ondertekend. Daarom noemen de ondertekenaars zich de Unie 
van Utrecht. Twee jaar later besluiten ze ook dat Filips niet meer 
hun heer is. Die afspraak heet het Plakkaat van Verlatinghe.

Willem van Oranje 
vindt dat iedereen 

zelf zijn geloof 
mag kiezen.

Nederlandse edelen vechten tegen Spanje.
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Wat een ellende! Ons mooie 
Antwerpen, centrum van handel 
en cultuur, is veroverd door de 
Spanjaarden … En nu? Verhuizen 
naar Amsterdam?

92

Antwerpen

Brielle

Den Bosch

Amsterdam

Groningen

Vlissingen

Venlo

opdracht 5 Kijk naar het kaartje op bladzijde 93. Welke steden horen in 1600 bij de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden? Kruis aan.

Maak opdracht 5

Antwerpen wordt veroverd door de Spanjaarden.

Natuurlijk vechten de Spanjaarden terug. Ze veroveren een voor een 
de belangrijke steden in het zuiden van de Nederlanden: Maastricht, 
Brugge, Gent, Mechelen, Brussel … En wat gebeurt er met Antwerpen, 
de grootste en belangrijkste stad van de Nederlanden? Na meer dan 
een jaar moet ook Antwerpen zich overgeven aan Spanje. Met de Val 
van Antwerpen worden de Nederlanden in tweeën gedeeld. Het zuiden 
wordt weer katholiek. En in het noorden zijn de meeste mensen 
protestant. Veel mensen vluchten van het zuiden naar het noorden. 
Amsterdam wordt nu de belangrijkste stad van de Nederlanden.
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Willem van Oranje 
wordt vermoord.

1584

Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden.

1588

Koning Filips 
de Tweede overlijdt.

1598

De Val van Antwerpen.

1585

Groningen

Coevorden

Deventer
Zutphen

Nijmegen

Den Bosch
Breda

Antwerpen
Gent

Brussel Maastricht

Vlissingen

Brielle

Venlo

93

Johannes CalvijnMaarten Luther

Christopher Columbus
Willem Barentsz

Willem van OranjeVasco da Gama

opdracht 6 De 16e eeuw is de tijd van de ontdekkers en de hervormers.
Wie zijn ontdekkers? En wie hervormers? Trek lijnen.

Maak opdracht 6

De opstandelingen in het noorden blijven 
vechten. Ook als hun leider Willem van Oranje 
wordt vermoord. De man die hun koning had 
moeten worden! Ze zoeken nog even naar een 
andere koning. Als dat niet lukt, besluiten ze 
zelf hun land te gaan besturen. Het volk krijgt 
de macht! Ze noemen zichzelf de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden.

Willem van Oranje wordt 
in Delft vermoord.

De Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden in en1588 1598

ontdekkers hervormers
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