
  
 
  

Het verhaal van Nederland 
Pestlijders en predikanten 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis: Middeleeuwen  
 
Kernbegrippen 
Canon, pest, katholieke kerk 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij kerndoel 53 in het voortgezet 
onderwijs: De leerlingen leren over de belangrijke 
historische personen en gebeurtenissen uit de 
Nederlandse geschiedenis en kunnen die 
voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. 
 
Verdieping 
Deze aflevering is onderdeel van de serie ‘het verhaal 
van Nederland’.  
De overige afleveringen zijn: 
1: Jagers en boeren 
2: Romeinen en Bataven 
3: Friezen en Franken 
4: Ridders en graven 
6: Geuzen en papen 
7: Kapers en kooplui 
8: Patriotten en prinsgezinden 
9: Pioniers en paupers 
10: Bevrijders en bezetters  
………………………………………………………………………… 
Antwoorden 
1 De zwarte dood 2 C: 4 eeuwen 
3 Via de handel  4 Nederland was dichtbevolkt, 
dus de bacterie verspreidde zich gemakkelijk onder de 
mensen. Daarnaast was er veel contact door de vele 
handel in het land.  
5 Men zag de pest als een straf van god    6 De Joden 
7 goedkoper / kennis / nederlands / vagevuur / aflaat 
Verdiepingsvraag 
Overeenkomsten: Mensen werden in quaraintaine 
gedaan. Festivals en markten werden gecanceld. 
Steden gingen op slot. 
Verschillen: De pest was een bacterie, covid een virus. 
Aan de pest ging iedereen dood, covid treft vooral 
ouderen en zwakken. Voor covid was een vaccin, voor 
de pest niet.  

Samengevat 
In de veertiende eeuw wordt Europa geteisterd door 
een ziekte die miljoenen slachtoffers eist: de pest. De 
kerk ziet deze Zwarte Dood als een straf van god.  
De boekdrukkunst zorgt ervoor dat mensen zich 
ontwikkelen tot kritische burgers. 
 
Kijkvragen 
 
1 Wat is de bijnaam van de ziekte de pest? 
 
2 Hoe lang werd Europa door de pest geteisterd? 
A. 4 maanden  B. 4 jaar C. 4 eeuwen 
 
3 Op welke manier had de pest zich door Europa 
verspreid?  
 
4 In Nederland overleed zo’n 40 tot 60 procent van de 
bevolking aan de pest. In heel Europa was dat 
gemiddeld ‘maar’ 1/3 van de bevolking. Bedenk een 
verklaring voor dat verschil. 
 
5 Men zocht een verklaring voor de komst van de 
epidemie. Welke verklaring bedacht men? 
 

 
 
6 Ook wilde men graag een schuldige aanwijzen voor 
de epidemie. Wie kregen er vaak de schuld van? 
 
7 Vul in: 
Door de boekdrukkunst werden boeken een stuk 
…………………... . Meer mensen konden nu boeken en 
dus ……………… kopen. Mensen konden nu zelf de bijbel 
lezen in het …………………….. . Daardoor ontdekten ze 
dat het …………………….. helemaal niet genoemd werd 
en het concept van de ………………… als vrijstelling van 
zonden bedrog was.  
 
Verdiepingsvraag 
Welke overeenkomsten en welke verschillen zie je 
tussen de pest en de covid-epidemie? 
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? Het thema 
‘pestlijders en predikanten’ is te gebruiken voor je 
profielwerkstuk bij de vakken geschiedenis en 
aardrijkskunde.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Advies en onderzoek leefomgeving 
Verzorgende 
 
HBO: 
Leraar geschiedenis 
Medisch analist 
 
WO: 
Geschiedenis 
Neerlandistiek  
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