
Antwoordmodel Gouda 
 

1. Een graaf was in die periode best machtig. De titel staat in het midden van het 
overzicht. In rangorde van de Belgische en Nederlandse adel staat de graventitel 
boven die van burggraaf en onder die van markgraaf (markies). 

2. Zie kaartje waarop de plaatsen zijn aangegeven.  

 
 

3. Dat een stad zelf meer mag beslissen zonder inspraak van bijvoorbeeld een graaf. Zo 
mag een stad zelf een markt organiseren, wetten maken en rechtspreken en munten 
slaan. 

4. Tol is een financiële bijdrage om langs de stad te mogen varen. Een schip dat langs 
Gouda wilde varen, moest dus geld betalen om dit te mogen doen. 

5. Door de tolontvangsten werd de stad rijker waardoor er meer mensen in de stad 
wilden komen wonen om hier van mee te profiteren. Meer geld betekende ook meer 
werk. 

6. Dit betekent: de god van de kerels (de gewone mensen). 
7. Omdat Floris ook oog had voor de gewone mensen in zijn omgeving hierdoor was hij 

populair bij het volk. Bovendien hield hij zich bezig met modernisering van het 
bestuur, bevordering van de handel, behartiging van de belangen van de boeren ten 
koste van de adel, en de inpoldering van Hollandse wateren. 

8. Het jagen met behulp van een getrainde valk. 
9. Floris was populair bij het gewone volk en zeker bij de boeren. Graaf Floris had al 

eens eerder de belangen van de boeren boven de belangen van de adel laten gelden. 



De boeren waren dus blij met Floris en wilden hem bevrijden en zijn macht 
teruggeven. 

10. A = kasteel Radboud  B = Muiderslot  C = Ridderzaal 
11. Toen een groep Gooilanders de vrijlating van Floris eisten,trok Gerard van Velsen zijn 

zwaard en doodde graaf Floris. Floris was weerloos doordat in zijn mond een 
handschoen was gepropt, zijn handen en voeten vastgebonden en zijn vingers 
gekloofd of gespleten waren. Toen Van Velsen zijn zwaard trok, steigerde het paard 
van schrik, waardoor Floris door de eerste zwaardslag zijn beide handen verloor en 
zijdelings van het paard viel. Van Velsen liep op Floris toe en bleef op hem insteken, 
gevolgd door twee anderen. Floris werd naar het buitenverblijf Florisberg te 
Muiderberg gebracht, waar hij bezweek aan de toegebrachte 22 steekwonden. 

12. Floris V werd door de Naardingers dood aangetroffen, gebalsemd en per schip naar 
de oude kerk van Alkmaar gebracht, waar hij onder de zerk een tijdelijk graf kreeg. 
Alkmaar was een veilige plaats voor het lichaam van de graaf, in andere delen van 
het graafschap heerste chaos en was het erg onrustig. Waarschijnlijk koos men 
hierdoor voor Alkmaar om het lichaam van Floris V tijdelijk te bewaren. 

13. Alle drie de wapenschilden hebben iets te maken met het graafschap Holland; op alle 
drie de wapens is een rode leeuw afgebeeld wat het wapenschild is van de graven 
van Holland. Bij het wapenschild van Noord Holland is er een deel afgeleid van het 
wapenschild van Friesland. 

14. William Shakespeare is een Engelse schrijver uit de 16e eeuw. Shakespeare wordt wel 
gezien als één van de grootste Engelse schrijvers niet alleen vanwege de kwaliteit van 
zijn werken, maar ook vanwege zijn enorme invloed op de Engelse taal. 

15. Shakespeare was toen nog niet zo bekend dus heeft men niet veel over hem 
opgeschreven. Bovendien leidde hij een onopvallend leven.  

16. Shakespeare was bij leven niet zo geliefd, bovendien zou hij huwelijksproblemen 
hebben gehad én schulden – al zijn de laatste twee nooit bewezen. Dit zou een reden 
kunnen zijn waardoor hij besloot een nieuw leven in Gouda te beginnen. 

17. Een testament is een nalatenschap. Hierin nemen mensen op wat er moet gebeuren 
met hun bezittingen als zij overlijden.  

18. Goede vriend, in Jezus' naam, pas op 
Om het ingesloten stof op te graven; 
Gezegend zij de man die deze stenen spaart, 
En wee degene die mijn botten beweegt 

19. Eigen mening leerling – let op het argument. 
20. Eigen mening leerling – let op het argument. 
21. Omdat het graf niet geopend mag worden en er zijn weinig historische bronnen over 

het graf van Shakespeare in Gouda. 
22. Dat zou wellicht meer toeristen trekken die naar het beroemde graf willen komen. 

Het zou de stad bekender maken als de laatste rustplaats van deze beroemde 
schrijver. 

23. Desiderius Erasmus bracht een deel van zijn jeugdjaren in Gouda door. Hier woonden 
zijn ouders, hier speelde hij en dwaalde hij door straten en stegen. Samen met zijn 
oudere broer Pieter wordt hij onderwezen op de parochieschool op de Markt (waar 
nu Arti Legi staat). Vanaf zijn negende jaar verblijft hij meest buiten Gouda. In 1487 
keert hij terug om in te treden in het klooster Steyn, net buiten Gouda. 



24. Als mensen meer zouden kijken naar wat ze gemeenschappelijk hebben in plaats van 
waarin ze verschillen. 

25. Eigen mening leerling – let op het argument. 
26. Eigen mening leerling – let op het argument. 
27. Het leven is slechts een tussenstation van de dood. Je hebt op aarde niet het eeuwige 

leven. 
28. Omdat met deze gedachten het volk wel eens in opstand kon komen tegen de koning 

en hiermee zou de macht van de koning minder worden. 
29. Omdat de katholieke kerk de Bijbel in het Latijn wilde houden. Als iedereen de Bijbel 

zelf zou kunnen lezen, hadden ze de kerk misschien minder nodig of lazen ze de 
Bijbel op een ‘verkeerde’ manier. De kerk zou zo minder te vertellen hebben. 

30. Oh zuivere rivier de Gouwe, we zijn vol lof over jou. 
Graag wil ik in herinnering brengen de mensen die de Gouwe hebben verbreed. 
Toen grote schepen nog niet door de Gouwe konden varen. Herinner De mensen die 
de eerste schep in de aarde staken. 

31. De Gouwe is verder uitgegraven, verbreed en verdiept. 
32. Zodat ook grotere schepen er doorheen konden varen. 
33. Graaf Floris V. 
34. Eigen mening leerling – let op het argument. 
35. Water, voedsel, transport, veiligheid en handel 

Een rivier levert water, voedsel en geeft een mogelijkheid tot vervoer (en handel). 
Een stad ontstaat ook op een plek waar het veilig is (goed te verdedigen).  

36. Voor Gouda gelden ze allemaal. Handelswaar bestond uit veen.  
37. Bezongen: door de Gouwe ontstond er handel en kon men geld verdienen. 

Vervloekt: de Gouwe zorgde soms ook voor overstromingen waardoor 
landbouwgrond onder water kwam te staan en dieren en mensen konden 
verdrinken. 

38. KAAS op bladzijde: 10 
KAARSEN op bladzijde: 40 
AARDEWERK op bladzijde: 40 
STROOPWAFELS op bladzijde: 40 
PIJPEN op bladzijde: 32 

39. Deze mensen verslepen biervaten – zij zorgen ervoor dat de vaten met bier vervoerd 
worden. 

40. Omdat je voor het tillen van vaten bier best sterk moet zijn. 
41. Om bier te maken, is het water gekookt, hierdoor zijn de meest schadelijke bacteriën 

gedood. In water, wat men vroeger dronk uit de rivier of waterput, konden deze 
bacteriën nog wel zitten. 

42. Zodat de klanten de stroopwafels bij hem zouden komen kopen, deze bakker had de 
stroopwafel immers uitgevonden. 

43. Er is niet zoveel nodig om een stroopwafel te maken, zelfs arme mensen konden de 
wafels betalen. Het is een wafel van oude broodkruimels en wat deeg, gevuld met de 
goedkoopste siroop van de fabriek. 

44. Vis en aardappels gekookt in karnemelk.  
45. Deze producten waren goedkoop en goed leverbaar. 
46. Zodat niemand hun stroopwafel kan gaan namaken en daar geld mee kunnen gaan 

verdienen. 



47. Alkmaar. 
48. Zo weet je 100% zeker dat het echte Hollandse Gouda kaas is. 
49. Om de melk dikker te maken en te zorgen voor een langere houdbaarheid. 
50. Dit is voor de smaak, houdbaarheid en vorm van de kaas. 
51. Alle ingrediënten komen van Hollandse bodem en de kaas wordt daar ook gemaakt. 
52. Eigen mening leerling – let op argumenten. 
53. De Fransen hadden het land geplunderd, veel mensen waren als soldaat in het Franse 

leger weggevoerd en de stadskas was leeggeroofd.  
54. In de werkinrichting werd touw geplozen voor scheepstuigage, werden kousen 

gebreid, zwavelstokjes gemaakt en matten van koe- en varkenshaar gevlochten. Dit 
alles tegen een kleine vergoeding zodat de armste mensen toch een soort inkomsten 
hadden.  

55. Dit zijn ontwerptekeningen van glas-in-lood-ramen. 
56. Omdat de meeste mensen toen niet konden lezen en schrijven. Een verhaal is dan 

gemakkelijker te begrijpen als je het vertelt in plaatjes. 
57. Het eerste deel van de beglazing was bedacht volgens de inzichten van Erasmus, wat 

al paste bij de protestantse ideeën die toen in opkomst waren. Bovendien bleef het 
stadsbestuur trouw aan de streng Katholieke koning Filips II. 

58. Johannes de Doper was ten tijde van Jezus een boeteprediker in de woestijn van 
Juda. Hij doopte mensen met water om hen van zonden te reinigen. 

59. De kleur wit staat voor reinheid en liefde. rood dat staat voor lijden 
60. Dat je moet doorzetten om te bereiken wat je wilt bereiken ondanks alle 

moeilijkheden bereik je toch je doel. De sterren kunnen ook slaan op de sterren die in 
het wapen van Gouda staan. Ondanks de moeilijkheden, zal Gouda toch altijd 
bestaan. 

61. Om de mensen in Gouda moed in te spreken en te laten zien dat ondanks alle 
moeilijkheden je toch door moet gaan om te bereiken wat je wilt bereiken. 

62. De gebrandschilderde ramen, de plattegrond van de kerk (in een kruis gebouwd). 


