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FLORIS V
Op 19 juli 1272 geeft de graaf van Holland, Floris V, aan heer 
Nicolaas van Cats de stadsvrijheid van ‘Goude’. Gouda ligt 
gunstig gelegen aan de rivieren de Gouwe en de Hollandse IJssel 
en is daarom economisch en strategisch van belang.  
Nicolaas van Cats was een van de belangrijkste edelen van  
graaf Floris V.

inleiding
!



vragen en opdrachten
?

inleiding

 1  Floris V was graaf van Holland. Bekijk het overzicht van officiële Nederlandse 
titels. Hoe machtig was een graaf in die periode? Leg jouw antwoord uit.

01 Leiden
02 Delft
03 Rotterdam
04 Leidschendam
05 Amsterdam
06 Alkmaar
07 Den Haag (Ridderzaal)
09 het Muiderslot
10 kasteel Radboud (Medemblik)

Probeer op deze kaart de volgende zaken aan te 
geven (zoek eventueel op internet of in een atlas 
op waar het precies ligt):

 2  Floris V is graaf van Holland.  
Hier zie je het graafschap Holland uit de 17e eeuw.



3  Wat houdt het in als een stad stadsrechten  
ontvangt?

4  Graaf Floris V verplichtte de binnenvaartschepen 
langs Gouda te varen waar tol geheven kon  
worden. Leg uit wat tol is.

vragen en opdrachten
?

5  Verklaar waarom het inwoner aantal van Gouda 
door deze verplichte tol steeg (bladzijde 17).

6  Floris V kreeg de bijnaam ‘der keerlen god’.  
Leg uit wat hiermee bedoeld wordt.

7  Waarom kreeg Floris V deze bijnaam?

8  Floris V werd door opstandige edelen gevangen 
genomen tijdens een valkenjacht. Wat is een 
valkenjacht?

9  Bedenk een reden waarom de boeren uit het graaf-
schap van Floris V hun graaf wilden bevrijden?

38

misschien nog het verhaal
van de Bierslepers in 1492.

Zoals je misschien weet, was er destijds maar één vaarroute door Holland en die
ging door Gouda en daar verdiende de stad veel geld mee. Alle andere vaarroutes
waren illegaal. Maar Leiden, Delft en Rotterdam stoorden zich daar niet aan en

gebruikten telkens opnieuw alternatieve routes.

In januari 1492 pikte Gouda het niet langer. Logisch, want
de Goudse economie was 15 jaar eerder al ingestort

door andere oorzaken en het vermogen van de stad was
in die periode gehalveerd. Een legertje Gouwenaren –
bierslepers: rauw volk! – dronk zich op kosten van het
stadsbestuur moed in en trok over de bevroren sloten

in rechte lijn naar de Leidschendam.

Daar hakten ze de illegale sluis van de
Leidenaren aan splinters.

...Want hij was erbij toen de ‘helden’ terugkwAmen
en keurde het voor eigen rechter spelen af.

Bijzonder hierbij was dat destijds Erasmus, die hier in
het klooster zat, daar toen al het zijne van dacht...

Vervolgens verbouwden ze en passant
nog even de lokale herberg.

Terug in Gouda werden ze als helden ingehaald.

Het Goudse stadsbestuur
betaalde dan ook netjes een

nieuw herberginterieur...

... maar uiteraard geen nieuwe sluis.
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13  Je ziet hieronder de wapens van graaf Floris V en 
de provincies Noord- en Zuid Holland. Schrijf op 
wat deze wapens met elkaar te maken hebben en 
waar je dat aan kunt zien.

vragen en opdrachtenvragen en opdrachten
?

A B C

10  Floris V is onder andere bekend omdat hij een 
aantal nu nog bekende gebouwen heeft gebouwd 
zoals het Muiderslot, kasteel Radboud en de  
Ridderzaal.

11  Beschrijf hoe Floris V aan zijn einde kwam?

12  Het lichaam van graaf Floris V werd overgebracht 
naar de kerk in Alkmaar. Zijn twee windhonden 
bleven bij het lichaam zitten en weigerden te eten. 
De ‘tombe van Floris V’ is tot op de huidige dag in 
de Grote St. Laurenskerk te zien. Maar het is niet 
meer dan de vermoedelijke grafplaat. Ruim negen 
maarden later, april 1297, werd het lichaam door 
graaf Jan I, de zoon van Floris V, naar de abdij van 
Rijnsburg gebracht en daar begraven, Rijnsburg 
was toen de begraafplaats van de grafelijke familie. 
Bedenk een reden waarom het lichaam van graaf 
Floris V eerst 
naar Alkmaar 
gebracht 
werd, een 
uithoek van 
het graaf-
schap en ver 
weg van het 
Muiderslot.

Hieronder zie je drie gebouwen. Geef aan welke naam 
bij welk gebouw hoort.

Gerard van Velzen werd opgepakt en ter dood ver-
oordeeld voor de moord op Floris V. Gijsbrecht van 
Amstel en Herman van Woerden waren gevlucht 
en raakten al hun bezittingen kwijt. Jan eiste hun 
land op en zo werden Muiden, het Gooi en  
Amstelland aan Holland toegevoegd. Dit is nooit 
meer teruggedraaid. Daarom heeft de provincie 
Utrecht nog altijd een inham in het noorden en is 
Amsterdam een Noord-Hollandse stad.



pa
gi

na
 6

 e
n 

7

vragen en opdrachten
?

32

Maar terug naar
Shakespeare.

...kwam Goedewaagen al met de
theorie dat deze Engelse

pijpenmaker misschien wel William
Shakespeare zou kunnen zijn.

Tien jaar eerder, tijdens een
lezing op 8 oktober 1954...

Ene mijnheer D.A. Goedewaagen,
bekend van de beroemde Goudse

pijpen, had onderzoek gedaan naar
de geschiedenis van de pijpmakerij

in Gouda voor een boek.

Tijdens dit onderzoek kwam hij een opvallend
figuur tegen, namelijk William Baernelts of
Barentsz. Een pijpenmaker uit Engeland.

Een andere belangrijke
aanwijzing – volgens D.A.

Goedewaagen – is het
pijpenmerkje dat William
Baernelts gebruikte: de

gekroonde tudor.

Moedig man die nu nog
het graf durft te

openen…

Dit embleem zou ook een
favoriet zijn geweest van
Shakespeare, maar de Roos

was in Engeland een
favoriet voor velen.

Maar als Shakespeare echt
pijpenmaker zou zijn

geweest, waarom dan zoveel
moeite doen om zijn dood in
scéne te zetten in Engeland?

Shakespeare werd verdacht, ten onrechte natuurlijk,
van het Buskruitcomplot om King James en het

parlement op te blazen. Bovendien zou hij
huwelijksproblemen hebben gehad.

Volgens Goedewaagen besloot hij
daarom om een nieuw leven in Gouda te

beginnen. Hij kon zijn dood
eenvoudig faken omdat zijn

schoonzoon John Hall een arts zou
zijn geweest.

Daarnaast zou hij ervoor hebben gezorgd dat
zijn graf nooit geopend mocht worden. Op zijn
graf in Engeland vind je de tekst: ‘Blest be the
man who spares these stones. And cursed be

he who moves my bones’.

Volgens hem zette Shakespeare zijn dood in
scéne en begon hij een nieuw leven als… juist,
Gouda’s eerste pijpenmaker William Baernelts.

OPDRACHT SHAKESPEARE
In het stripalbum gaan Roos en Gul op zoek naar de 
waarheid over het graf van Shakespeare in Gouda.

14  Wie was Shakespeare en wat maakt hem zo  
beroemd?

15  Er is over de eerste jaren van zijn leven niet zoveel 
bekend. Hoe zou dat komen?

16  Er is een theorie dat Shakespeare in Gouda heeft 
gewoond. Waarom zou hij naar Gouda zijn  
gekomen volgens deze theorie?

17  William Shakespeare stopte in 1613 met werken 
en in 1616 maakte hij zijn testament op. Wat is 
een testament en waarom maakte mensen die 
op?

18  Shakespeare overleed op 23 april 1616 en wordt 
begraven in de Holy Trinity Church in Stratford-
upon-Avon, waar jaarlijks miljoenen bezoekers 
zijn graf bezoeken. Vertaal het gedicht dat op zijn 
grafsteen staat.

19  Waar denk jij dat hij begraven ligt?

20  Waarom denk je dat?

21  Waarom is het moeilijk om te bewijzen dat  
Shakespeare niet in Gouda begraven ligt.

22  Bedenk een reden waarom mensen wellicht graag 
zouden willen dat hij juist wél in Gouda begraven 
zou zijn.
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Maar terug naar
Shakespeare.

...kwam Goedewaagen al met de
theorie dat deze Engelse

pijpenmaker misschien wel William
Shakespeare zou kunnen zijn.

Tien jaar eerder, tijdens een
lezing op 8 oktober 1954...

Ene mijnheer D.A. Goedewaagen,
bekend van de beroemde Goudse

pijpen, had onderzoek gedaan naar
de geschiedenis van de pijpmakerij

in Gouda voor een boek.

Tijdens dit onderzoek kwam hij een opvallend
figuur tegen, namelijk William Baernelts of
Barentsz. Een pijpenmaker uit Engeland.

Een andere belangrijke
aanwijzing – volgens D.A.

Goedewaagen – is het
pijpenmerkje dat William
Baernelts gebruikte: de

gekroonde tudor.

Moedig man die nu nog
het graf durft te

openen…

Dit embleem zou ook een
favoriet zijn geweest van
Shakespeare, maar de Roos

was in Engeland een
favoriet voor velen.

Maar als Shakespeare echt
pijpenmaker zou zijn

geweest, waarom dan zoveel
moeite doen om zijn dood in
scéne te zetten in Engeland?

Shakespeare werd verdacht, ten onrechte natuurlijk,
van het Buskruitcomplot om King James en het

parlement op te blazen. Bovendien zou hij
huwelijksproblemen hebben gehad.

Volgens Goedewaagen besloot hij
daarom om een nieuw leven in Gouda te

beginnen. Hij kon zijn dood
eenvoudig faken omdat zijn

schoonzoon John Hall een arts zou
zijn geweest.

Daarnaast zou hij ervoor hebben gezorgd dat
zijn graf nooit geopend mocht worden. Op zijn
graf in Engeland vind je de tekst: ‘Blest be the
man who spares these stones. And cursed be

he who moves my bones’.

Volgens hem zette Shakespeare zijn dood in
scéne en begon hij een nieuw leven als… juist,
Gouda’s eerste pijpenmaker William Baernelts.

OPDRACHT ERASMUS

23  Op bladzijde 34 van het stripboek kom je  
Erasmus tegen. Lees bladzijde 34 en 38 in het 
stripboek. Wat heeft Erasmus te maken met 
Gouda?

24  Erasmus is een filosoof en schrijver. Hij vond  
vrijheid van mensen en de vrede erg belangrijk.  
In 1517 schreef hij het volgende:

De Engelsen verachten de Fransen om geen andere 
reden dan omdat ze Fransen zijn. Men heeft een hekel 
aan de Schotten, omdat ze Schotten zijn. De Duitser 
ligt overhoop met de Fransman en alle twee bestrijden 
ze de Spanjaard. Wat kan er slechter zijn dan volken 
die elkaar bestrijden alleen omdat ze andere namen 
hebben? Er zijn zoveel zaken die hen tot elkaar  
zouden moeten brengen. Waarom zijn ze als mensen 
niet welwillend tegenover hun medemensen?  
Waarom zijn ze als christenen niet vriendelijk gestemd 
tegenover medechristenen?

  Hoe kun je vrede bereiken volgens deze uitspraak 
van Erasmus?

25  Hoe denk jij dat de mensen in de wereld vrede 
zouden kunnen bereiken?

19  In Gouda vind je de volgende uitspraak va

26  Wat kun jij daar zelf aan bijdragen?

27   In Gouda vind je de volgende uitspraak van  
Erasmus op het Erasmusplein:

  Bedenk wat Erasmus hiermee 
bedoelde.

28   Erasmus vond vrijheid ook erg belangrijk. 
Zo vond hij dat een koning niet tiranniek mocht 
heersen over zijn (christelijke) onderdanen. Leg 
uit waarom koningen deze gedachte van Erasmus 
mogelijk gevaarlijk vonden.

29  Erasmus was ook van mening dat de Bijbel in 
meerdere talen vertaald moest worden zodat 
de mensen de Bijbel zelf konden lezen. Leg uit 
waarom hij hiermee door de katholieke kerk als 
opstandeling gezien zou (kunnen) worden.

38

misschien nog het verhaal
van de Bierslepers in 1492.

Zoals je misschien weet, was er destijds maar één vaarroute door Holland en die
ging door Gouda en daar verdiende de stad veel geld mee. Alle andere vaarroutes
waren illegaal. Maar Leiden, Delft en Rotterdam stoorden zich daar niet aan en

gebruikten telkens opnieuw alternatieve routes.

In januari 1492 pikte Gouda het niet langer. Logisch, want
de Goudse economie was 15 jaar eerder al ingestort

door andere oorzaken en het vermogen van de stad was
in die periode gehalveerd. Een legertje Gouwenaren –
bierslepers: rauw volk! – dronk zich op kosten van het
stadsbestuur moed in en trok over de bevroren sloten

in rechte lijn naar de Leidschendam.

Daar hakten ze de illegale sluis van de
Leidenaren aan splinters.

...Want hij was erbij toen de ‘helden’ terugkwAmen
en keurde het voor eigen rechter spelen af.

Bijzonder hierbij was dat destijds Erasmus, die hier in
het klooster zat, daar toen al het zijne van dacht...

Vervolgens verbouwden ze en passant
nog even de lokale herberg.

Terug in Gouda werden ze als helden ingehaald.

Het Goudse stadsbestuur
betaalde dan ook netjes een

nieuw herberginterieur...

... maar uiteraard geen nieuwe sluis.



OPDRACHT STEDENBOUW EN GESCHIEDENIS 
GOUDA

Wergouw, oftewel Gouda ontstaat langs het water de 
Gouwe. Gouwe is een Middeleeuws woord, ook wel als 
Gouw geschreven. Er wordt met Gouw of Gouwe een 
weg bedoeld die langs een vaart of sloot is gelegen maar 
ook wel de watering of sloot zelf.

'In 1712 bezong een schrijver de Gouwe als volgt:
O, zuivere Gouwe’ in lof van ons niet na te draven,
Zal ik ophalen, op wat gij zijt gegraven,
Toen uwe doortogt, voor scheepvaart nog ontbrak,
Wie de eerste spade in ’t hart van Moeder Aarde stak?'

30  Vertaal bovenstaande tekst naar het Nederlands 
van nu.

31  In de tekst uit 1712 staat: ‘Zal ik ophalen, op wat 
gij zijt gegraven’. 
Wat was er dan opgegraven bij de Gouwe?

32  Waarom groef men dat op?

33  Welke historische persoon heeft ervoor gezorgd dat 
Gouda een belangrijke plaats aan het water werd?
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De herkomst van de naam Gouwe is niet met zekerheid 
vast te stellen. Er bestaan hierover meerdere verklarin-
gen. Een daarvan is dat de naam afgeleid zou zijn van 
een algemene benaming 'gouw(e)' voor een rivier met 
een weg erlangs. Een andere verklaring is dat de naam 
betrekking heeft op de gouden gloed die het water van 
de Gouwe, ooit een veenstroom, heeft gehad. Deze 
gloed werd veroorzaakt door het veen dat door het 
heldere water zichtbaar was.

34  Hoe denk jij dat de stad Gouda aan haar naam is 
gekomen? Licht jouw antwoord toe.

35  Welke 5 redenen worden in de strip aangegeven 
waarom mensen op bepaalde plekken gaan wonen?

36  Geef aan hoe deze redenen voor het ontstaan van 
Gouda van toepassing zijn.

De Gouwe, Bezongen en vervloekt maar altijd aanwezig.

In de 13e eeuw werden de twee rivieren rondom 
Gouda, de Hollandse IJssel en de Oude Rijn, met elkaar 
verbonden door de Gouwe.

37  Bedenk een reden waarom de Gouwe zowel  
bezongen als vervloekt is.

 Bezongen want:

  Vervloekt want:

7

Maar kunt u ook iets
inhoudelijks zeggen
over mijn scriptie?

Euh, onthou dat analyse
heel belangrijk is voor
jouw afstudeerscriptie,
echt heel belangrijk.

Dat kan naast eten en
drinken, veiligheid zijn
of transport en handel.

Want een nederzetting
ontstaat in

algemene zin op een plek
omdat die plek

voordelen biedt.

oké, ja, en verder...?

Dan ga ik analyseren
waarom ze precies daar aan

de Gouwe gingen wonen.

De belangrijkste reden was dat de toenmalige bisschop de veengrond liet
afgraven en daarna in de vorm van blokjes liet drogen. Die gedroogde

blokjes worden turven genoemd. Turf was destijds net zo kostbaar als de
olie van nu, want het was de meest gebruikte brandstof om je huis mee te

verwarmen.

En dus kon er veel geld worden verdiend aan het
veen en het vervoer van veen via de rivier de Gouwe.

Maar, ben ik nu op de
goede weg?

Nee Franc, als
afstudeerscriptie

begeleiders gaan wij niet
over de inhoud, alleen
over het proces. Ik heb
alle vertrouwen in jou!

net weer een heel
intensief

begeleidingsgesprek
gehad. Zo even een
koffietje doen?, Ja

gezellig en bla, bla, bla.



OPDRACHT MIDDELEN VAN BESTAAN

38  Gouda dankt zijn naamsbekendheid voornamelijk 
aan een vijftal producten: kaas, kaarsen, aardewerk 
(ontstaan uit de pijpenindustrie), stroopwafels en 
pijpen. Deze zijn ook in de strip verwerkt. 
Zoek in het stripverhaal op waar je deze producten 
te zien zijn.

KAAS op bladzijde:

KAARSEN op bladzijde:

AARDEWERK op bladzijde:

STROOPWAFELS op bladzijde:

PIJPEN op bladzijde:

38  Op bladzijde 38 van de strip wordt er gesproken 
over het verhaal van de bierslepers.  
Wat voor werk doen bierslepers denk je?  
Kijk goed naar de naam.

40  In de strip wordt verteld dat de bierslepers rauw 
volk zijn. Bedenk hoe het komt dat bierslepers  
gezien werden als rauw volk.

41  Vroeger dronken alleen de rijke mensen wijn,  
de rest dronk bier. Dit was gezonder dan water. 
Bedenk waarom bier toen gezonder was dan water.

vragen en opdrachtenvragen en opdrachten
?

42  In de strip wordt verteld dat er een stroopwafel-
oorlog ontbrandde omdat bakkers beweerden dat 
zij de stroopwafel hadden uitgevonden.  
Waarom wilde een bakker graag bekendstaan als 
de uitvinder van de stroopwafel?

43   Leg uit waarom de stroopwafel gezien werd als 
armeluiseten.

44  Welk voedsel werd nog meer gezien als armeluis-
eten?

45  Leg uit waarom juist dit voedsel voor de arme 
mensen was.

46  Ook nu nog bestaan er verschillende, door de 
Goudse bakkers geheimgehouden, recepten voor 
de stroopwafel. Waarom zouden de bakkers hun 
recept geheim houden?

40

Maar rond 1850 keert het tij. Op de IJssel en Gouwe varen de eerste
stoomboten, er gaat een stoomtrein rijden en de eerste fabriekjes gaan op
stoom werken, zoals de pottenbakkers, de zeepziederij, de kaarsenfabriek,

de garenspinnerij en de aardappelsiroopfabrieken.

Maar het succes kent vele meesters en de ene bakker na
de andere beweert de wafel uitgevonden te hebben.

Een regelrechte siroopwafeloorlog
ontbrandt met als gevolg dat we tot op de

dag van vandaag niet weten wie nou de echte
uitvinder is.

Duizenden Gouwenaren vinden werk, maar dan wel onder
heel slechte omstandigheden.

Thuis eten ze vooral vis en aardappels
gekookt in karnemelk.

Dan vindt iemand het perfecte armeluiseten uit: een wafel
van oude broodkruimels en wat deeg, gevuld met de

goedkoopste siroop van de fabriek.

Want bedenk wel, Gouda is altijd
een ondernemend stadje geweest,

tot op de dag van vandaag.

Ze slaan al snel aan vanwege hun lage prijs en
goede smaak.



VERVOLG OPDRACHT MIDDELEN VAN BESTAAN

47  Gouda is beroemd vanwege de kaas.  
Welke andere stad in Noord-Holland staat ook 
bekend als kaasstad?

48  Bekijk de video: Gouda Holland Kaas maken - 
YouTube. Wat houdt het Gouda Holland  
Keurmerk in?

49  Waarom worden er zuursel en stremsel aan de 
melk toegevoegd? 

50  Waarom wordt de kaas in een pekelbad gedompeld?

51  Leg uit waarom de Goudse Hollandse kaas inder-
daad een puur Nederlands product is. 

52  Welke kaassoort, jong, belegen of oud, vind jij het 
lekkerste? Licht jouw antwoord toe. 

pa
gi

na
 1

0 
en

 1
1

vragen en opdrachten
?

10

Wat is dit eigenlijk een
fantastisch mooie stad.

echt gaaf die oude huizen.

Blijf je slapen,
mijn ouders
hebben toch

een bed over nu
mijn broer
getrouwd is

je kunt wel bij mij
blijven slapen.

Blijf je
slapen,
mijn

ouders
hebben
toch een
bed over

Ja, leuk!Blij
f je
slap

Ja, dat is ook zo.
maar je raakt er
aan gewend als je

er woont.

Wat is dit voor
gebouw?

Oh, dat is de
Cheese-experience.

Oh ja, Gouda
Kaas natuurlijk.

Het is zo gaaf. Ken je de
Heineken-experience in

Amsterdam?
Dezelfde mensen hebben ook

de Cheese Experience
ontworpen.

Kom mee, dan
laat ik het je

zien!

Gouda kaas is
een van de

bekendste en
de meest
gegeten

kaassoorten
ter wereld.

wordt Gouda
kaas dan in

Gouda
gemaakt?

Gouda Kaas dankt zijn naam aan het feit
dat deze Hollandse kaas al eeuwenlang

in de stad Gouda wordt verhandeld.

Gouda Kaas wordt nog altijd op ambachtelijke
wijze in de polders rondom de stad gemaakt.

je wordt nog wel eens
een echte kaasmaker.

Ik hou in
ieder

geval van
kaas.

dat was
superleuk.

Ja he, maar kom,
we gaan nu snel

naar huis.

zeg Roos, ik heb het
idee dat je bij

school ergens bang
voor was. Klopt dat?

Gül, ik wil er liever niet
aan denken, maar ik ben
bang, ik weet gewoon
niet meer wat ik moet
doen. Ik vertel het

straks, goed?

53   Gouda was in 1830 één van de armste steden in 
Nederland. Welke verklaring kan je hiervoor in het 
stripverhaal terugvinden? 

54   Met welk doel werd in 1849 de Werkinrigting tot 
weering van de bedelarij opgericht? 



59  Schrijf op waar de kleuren van Johannes de Doper 
(rood en wit) voor staan.

60  De Heren van der Goude hadden oorspronkelijk 
een wapen met twee sterren. Jan van der Goude 
(1375-1411) voerde als wapen een dwarsbalk van 
zilver met twee gouden sterren.

   Per aspera ad astra: door moeilijkheden -letterlijk: 
door de dorens - naar de sterren. Verklaar de tekst 
die bij het wapen van Gouda staat.

61  Waarom zou men voor deze tekst hebben gekozen 
denk je?

62  Waar kun je nog aan zien dat de Sint Jan van 
oorsprong een katholieke kerk is geweest?

OPDRACHT KERK, CARTONS EN RELIGIE

55  Wat zijn cartons en waar werden die voor  
gebruikt?

56  Bedenk een reden waarom men vroeger Bijbelse 
verhalen als een soort stripverhaal in de kerk 
 aanbracht.

57  Hoe kwam het dat de gebrandschilderde ramen 
de beeldenstorm overleefden?

58  De Sint Jan is gewijd aan Johannes de Doper,  
de schutspatroon van Gouda. Wie was Johannes 
de Doper?

vragen en opdrachtenvragen en opdrachten
?

CREATIEVE OPDRACHT
Maak zelf een gebrandschilderd raam.
 
Nodig:
-  Dik zwart papier/karton om kaders mee te maken
-  Doorzichtig gekleurd papier
-  Lijm, schaar en potloden

Stappenplan:
1   Maak een eigen ontwerp (op papier in potlood)
2   Teken op wit papier het sjabloon (de kaders – het 

‘lood’) en trek deze over op het dikke zwarte  
papier/karton

3   Knip het sjabloon uit het dikke zwarte papier/karton
4   Neem de verschillende vormen van het eigen  

ontwerp over op het doorzichtige gekleurde papier 
en knip deze uit

5   Plaats het papier op de juiste plekken op de achter-
kant van het sjabloon (de kaders)

6   Hang het ontwerp op voor het raam zodat het licht 
erdoorheen kan vallen.



Dit lespakket diept een aantal thema’s uit het stripboek 
verder uit. Hiermee verwerven leerlingen kennis over de 
Romeinse samenleving, hun leger en strategie. Daarnaast 
wordt ingegaan op de romanisering van de overwonnen 
gebieden en de Bataafse opstand.

Het antwoordmodel van het lespakket staat op onze website 
www.eureducation.nl. U kunt het hier downloaden. Wij 
stellen het op prijs als u uw bevindingen met ons deelt  
via info@eureducation.nl.
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Dit lespakket diept een aantal thema’s uit het stripboek 
verder uit. Hiermee verwerven leerlingen kennis over het  
ontstaan van een stad en de geschiedenis van Gouda.  
Daarnaast wordt ingegaan op onderwerpen als de middelen 
van bestaan, Floris V, Shakespeare, Erasmus en kerk en religie.

Het antwoordmodel van het lespakket staat op onze website 
www.eureducation.nl. U kunt het hier downloaden.  
Wij stellen het op prijs als u uw bevindingen met ons deelt  
via info@eureducation.nl.
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