Docentenversie

Het verhaal van Nederland
Friezen en Franken
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar 16 – 18 jaar
VO-onderbouw & VO-bovenbouw

Samengevat
In de vroege middeleeuwen bewonen de Friezen het
kustgebied van Nederland. Ze geloven in natuurgoden
en zelfs in het brengen van mensenoffers. Met de
komst van christelijke missionarissen wordt hun
manier van leven op de proef gesteld.
Vakgebied
Geschiedenis: Middeleeuwen
Kernbegrippen
Nederlands canon, Friesland, christendom
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in het
voortgezet onderwijs: Kerndoel 53: 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: Bataven en Romeinen
4: Ridders en graven
5: Pestlijders en predikanten
6: Geuzen en papen
7: Kapers en kooplui
8: Patriotten en prinsgezinden
9: Pioniers en paupers
10: Bevrijders en bezetters
…………………………………………………………………………
Antwoorden
1 Noord duitsland en Denemarken
2 Rivieren/akkerbouw/oeverwallen/terpen/graszoden
3 B: Veenmoeras
4 Friesenheim en Vreeswijk
5 Wijk bij Duurstede / IJssel / Vecht / Oude Rijn /
belasting / tol.
6 Omdat de friezen zelf ook geloofden in heilige
voorwerpen met een ziel.

Kijkvragen
1 Uit welke twee landen kwamen de mensen rond 500
na christus die de Friezen werden genoemd?
2 Vul in: In het Nederlandse landschap hadden
…………………. en getijden nog de vrije loop.
Bewoning en ………………….. waren daardoor alleen
mogelijk op natuurlijke verhogingen zoals
……………………. en duingebied. Of op onnatuurlijke
verhogingen zoals de ………………… in hedendaagse
Friesland. Deze werden gebouwd door
…………………………. op elkaar te stapelen.
3 De Friezen konden niet naar het binnenland omdat
dat helemaal bedekt was met:
A. Water
B. Veenmoeras
C. Struiken
4 Welke twee plaatsnamen verwijzen nog naar de
handelsposten van de Friezen?
5 Een belangrijk knooppunt op het water was Dorestad,
het tegenwoordige ……………………….. . Daar voeren de
rivieren de …………………… en de ………………… naar het
Noorden. En de rivier de ……………………. naar Engeland
en Duitsland. Op dit knooppunt werd veel geld
verdiend doordat er ………………………… en …………… werd
geheven.

6 Waarom sloegen relikwieën, zoals botresten van
heiligen, die de christenen meebrachten goed aan bij
het Friezen?
Verdiepingsvraag
Bekijk de video over missionarissen. Met de komst van
het Christendom werden steeds meer kinderen
vernoemd naar heiligen. Ga in je eigen familie na of er
familieleden vernoemd zijn naar christelijke heiligen.
En zo niet, achterhaal dan wat de culturele herkomst
van hun namen is.
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Profielwerkstuk
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit
gebruiken voor je profielwerkstuk? Het thema
‘Friezen en Franken’ is te gebruiken voor je
profielwerkstuk bij de vakken geschiedenis en
aardrijkskunde.
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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
Agro productie, handel en technologie
HBO:
Leraar geschiedenis
Theologie
WO:
Geschiedenis
Archeologie
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