Namen:

School:

Klas:

Opdrachtenblad leerlingen
Wat je vooraf moet weten
• Lees dit opdrachtenblad goed en doe precies wat er staat.
• Lees dit blad zachtjes aan elkaar voor, dan vergeet je niets.
• Je moet met deze opdracht vaak overleggen, doe dit wel zachtjes zodat andere leerlingen er geen last van hebben.
• Bekijk samen het schema. Jullie moeten vier verschillende onderdelen gaan uitzoeken. Het maakt niet uit waar je begint.
Opschrijven van de antwoorden
• Schrijf je naam, klas en school op het opdrachtenblad.
• Jullie schrijven de antwoorden met potlood op de werkbladen.
• Na elk deelonderwerp schrijf je het antwoord ook op het schema.
• Overleg met elkaar voor een oplossing van het mysterie.
• Schrijf ook op waarom jullie deze oplossing hebben gekozen.
Het mysterie
Het is september 1466.
Hertog Adolf van Gelre (1439-1477) hangt zijn zegel aan een oorkonde.
Hiermee maakt hij de oorkonde tot een officieel stuk.
Hij schenkt zijn vriend Hendrik van Keppel bij zijn huwelijk 600 Rijnse guldens.
Hendrik van Keppel is een edelman, die voor hertog Adolf gewerkt heeft.
Hij trouwt op 21 september 1466 met Hendrikje Op de Korenmarkt.
Hendrikje is een eenvoudig Zutphens meisje, dat op de Groenmarkt in Zutphen woont.
Vijf jaar later hangt deze Hendrikje als edelvrouw haar zegel aan een verkoopakte.
Het mysterie
Hoe kon het dat een eenvoudig Zutphens meisje - Hendrikje Op de Korenmarkt - trouwde met een hoge Gelderse edelman - Hendrik
van Keppel - in 1466?
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1 Sociale omstandigheden: hoe leefden de mensen toen?
1 Bekijk bron 1.1 en 1.2 en lees de bijschriften.
a Om welke reden werd deze oorkonde opgesteld?
Om toestemming te geven voor het huwelijk.
Om een cadeau te geven bij het huwelijk.
Als dank voor de verdiensten van Hendrik van Keppel.
Om vast te leggen dat Hendrik nog een landgoed zou krijgen.
b Wat betekende het in de Middeleeuwen als er een zegel aan een oorkonde hing?
Dat maakte duidelijk dat het om een officieel stuk ging.
Het was een officiële handtekening.
Het was bedoeld als plakband om het stuk mee af te sluiten.
Het gaf aan dat de schrijver van het stuk van adel was.
c Wie was hertog Adolf? Kruis twee antwoorden aan.
Hij was hertog van Holland.
Hij was hertog van Gelre.
Hij was een vriend van de bruidegom Hendrik van Keppel.
Hij was een vriend van de bruid Hendrikje op de Korenmarkt.
d Was Hertog Adolf in zijn tijd een belangrijke persoon, denk je?
Ja / nee, want .................................................................................................................................
2 Lees de tekst 1.3.
a Wie was de Hendrikje Op de Korenmarkt?
Zij was de dochter van een edelman.
Zij was de dochter van een Zutphense koopman.
Zij was een marktkoopvrouw.
Zij woonde in het Sint Catharinaconvent.
b Zou Hendrikje vóór haar huwelijk een zegel hebben gehad, denk je?
Ja / nee, want .................................................................................................................................
3 Bekijk bron 1.4 en lees het bijschrift.
a Bij welke stand hoorde Hendrik van Keppel voor zijn huwelijk?
Bij de adel. Hij zou dus worden afgebeeld met een veer.
Bij de geestelijkheid. Hij zou dus worden afgebeeld met een rond hoedje.
Bij de burgerij. Hij zou dus blootshoofds worden afgebeeld.
b Bij welke stand hoorde Hendrikje Op de Korenmarkt voor haar huwelijk?
Bij de adel. Zij zou dus worden afgebeeld met een veer.
Bij de geestelijkheid. Zij zou dus worden afgebeeld met een rond hoedje.
Bij de burgerij. Zij zou dus blootshoofds worden afgebeeld.
c Gebeurde het toen vaker dat mensen uit verschillende standen met elkaar trouwden?
Ja / nee, want .................................................................................................................................
Vul nu het blokje ‘Sociaal: standen’ in op het mysterieschema.
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2 Politieke omstandigheden: hoe belangrijk was Zutphen in die tijd?
1 Bekijk bron 2.1 en lees het bijschrift.
a Wanneer kreeg Zutphen stadsrechten?
Tussen 1150 en 1191.
Tussen 1191 en 1196.
In 1207.
Na 1207.
b Wie gaf Zutphen stadsrechten?
Graaf Otto I van Gelre en Zutphen.
Graaf Gerard IV van Gelre en Zutphen.
Bisschop Boudewijn II van Utrecht.
c Wie maakte deze stadsrechtbrief tot een officieel stuk?
Het zegel van graaf Otto I hangt aan deze oorkonde.
Het zegel van graaf Gerard IV hangt aan deze oorkonde.
d Wat betekenden deze stadsrechten voor Zutphen? Er zijn drie goede antwoorden.
Dat de stad niets te maken had met graven of hertogen.
Dat de stad zichzelf mocht besturen en stadsmuren mocht bouwen.
Dat de stad zelf recht mocht spreken.
Dat de stad wekelijks markt mocht houden en de bezoekers geen tol hoefden te betalen.
Dat de stad zijn eigen munt mocht slaan.
e Om welke twee redenen gaf graaf Otto stadsrechten aan Zutphen?
Om Zutphen militair en economisch belangrijk te maken in Gelre.
Omdat Zutphen een belangrijke handelsstad was aan de IJssel.
Om de steun van de stad te krijgen in de strijd tussen Otto en de bisschop van Utrecht.
Omdat Zutphen de hoofdstad was van het graafschap Gelre.
2 Bekijk bron 2.2 en lees het bijschrift.
Was Zutphen tussen 1100 en 1500 een belangrijke stad? Kruis drie antwoorden aan.
Ja, want de graven van Gelre woonden in de stad.
Ja, want er werd wekelijks markt gehouden.
Nee, daarvoor waren de stad en de rivier te klein.
Ja, de stad was militair (stadsmuren) en economisch (tolheffing) belangrijk.
3 Bekijk bron 2.3.
a Uit welke vier kwartieren bestond het hertogdom Gelre vroeger?
1..............................................................................................................
2 .............................................................................................................
3 .............................................................................................................
4 .............................................................................................................
b Streep door. Het hertogdom Gelre was vroeger wel / niet veel groter dan Gelderland nu.
Vul nu het blokje ‘Politiek: Zutphen’ in op het mysterieschema.
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3 Economische omstandigheden: hoe verdiende Zutphen zijn geld en waarmee?
1 Bekijk bron 3.1 en 3.2 en lees de bijschriften.
a Deze bronnen zijn oorkondes: officiële besluiten bezegeld door...
de graven van Zutphen.
de hertogen van Zutphen.
de koning van Denemarken.
de koning van Zweden.
b Vul in:
Bron 3.1 en 3.2 zijn geschreven in het jaar: .............................................
2 Bekijk bron 3.1 en 3.2 samen met bron 3.3 en 3.4.
a Wat is een vitte?
Een vorm van bescherming aan buitenlanders door een andere koning.
Tolvrijheid: het recht om vrij te handelen zonder belasting te betalen.
Een (Zutphens) stuk land in Zuid-Zweden of Denemarken met een nederzetting om handel te drijven.
Een kolonie: een gebied in een ander land dat door Zutphen bestuurd wordt.
b Vul in, kies uit vroeger of later.
Bron 3.3. en 3.4 zijn een eeuw ................... geschreven dan de bronnen 3.1 en 3.2.
c Waarin handelden de Zutphenaren volgens deze bronnen?
In wijn.
In hout.
In haring.
In zout.
3 Bekijk bron 3.5 (dit zijn drie kaarten) en lees het bijschrift.
a Volgens de bronnen had Zutphen in 1457 twee vitten. Dat was hoogst ongebruikelijk.
Welke? .............................................................................................................................
b Waar lagen deze Zutphense vitten? Kruis twee antwoorden aan.
In het huidige Noorwegen.
In het huidige Zuid Zweden.
In het huidige Denemarken.
In het huidige Noord-Duitsland.
c Hoe reisde je uit Zutphen naar deze vitten? Noem een rivier en drie zeeën.
d Waar ligt Danzig?
In het huidige Noorwegen.
In het huidige Zuid Zweden.
In het huidige Denemarken.
In het huidige Polen.
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4 Gebruik de bronnen 3.1 t/m 3.5.
a Zutphen was in die tijd een Hanzestad. Wat is de Hanze?
Een handelsverdrag tussen Zutphen en Denemarken.
Een nederzetting in een vreemd land om handel te drijven.
Een handelsverbond van onder andere Nederlandse handelssteden.
Een verdrag tussen de Nederlandse steden langs de IJssel.
b Uit welke periode zijn de bronnen 3.1 t/m 3.4?
Uit de periode vóór de Hanze.
Uit de bloeiperiode van de Hanze.
Uit de periode na de Hanzetijd.
c Goed of fout?
I De Hanze was een handelsverbond dat handel dreef onder andere in Denemarken en Zweden, met toestemming van de koningen van die landen.
II Zutphen was in de periode van 1350 tot 1500 een belangrijke handelsstad én een Hanzestad.
Beide zijn goed.
I is goed en II is fout.
I is fout en II is goed.
Beide zijn fout.
d De vader van de bruid Hendrikje was een hanzekoopman. Kon je daar toen veel geld mee verdienen denk je?
Ja / nee, want ................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Vul nu het blokje ‘Economisch: Hanze’ in op het mysterieschema.
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4a Persoonlijke omstandigheden: Hendrik van Keppel
1 Bekijk bron 4.1 en lees het bijschrift.
a In de Middeleeuwen was de samenleving verdeeld in drie standen. Tot welke stand behoorde Hendrik van Keppel van Ampsen op grond van zijn
afkomst?
De burgerij.
De priesters.
De adel.
b Wie waren de vader en moeder van Hendrik van Keppel van Ampsen? ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................
c Hendriks ouders waren beide van adel.
Welke conclusie kun je daaruit trekken over het contact tussen de verschillende standen?
Mensen trouwden meestal met iemand van hun eigen stand.
Mensen konden makkelijk overstappen naar een andere stand.
Mensen van adel hadden geen contact met priesters of de burgerij.
Mensen uit de burgerij konden makkelijk toetreden tot de adel.
d Hoe kwamen huwelijken bij de hoogste stand in de Middeleeuwen vaak tot stand?
Het bruidspaar trouwde uit liefde.
Het bruidspaar trouwde omdat dit goed was voor de handel.
Het bruidspaar trouwde omdat ouders dit zo hadden geregeld.
2 Bekijk bron 4.2 en lees het bijschrift.
a Hoe kon je vroeger schout worden?
Je werd benoemd door de heer van het gebied.
Je werd gekozen door de burgerij.
Je werd aangenomen na een sollicitatie.
Je werd benoemd door de burgemeester van een stad.
b Wie benoemde Hendrik van Keppel? .........................................................................................
Vul nu het blokje ‘Persoonlijk’ en ‘Hendrik van Keppel van Ampsen’ in op het mysterieschema.
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4b Persoonlijke omstandigheden: Hendrikje Albertsdochter Op de Korenmarkt
1 Bekijk bron 4.3, 4.4.
a Wie waren de vader en moeder van de bruid Hendrikje Op de Korenmarkt? ............................................................................................................
........................................................................................................................................................
b Waar woonde Hendrikje met haar familie? ...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2 Lees bron 4.5.
a Uit wat voor een familie kwam Hendrikje?
Boeren.
Edelen.
Kooplieden.
Burgemeesters.
b In welke twee steden woonde Albert, de vader van de bruid?
Danzig.
Deventer.
Veere.
Zutphen.
c Vul in. Waarmee verdiende Albert Op de Korenmarkt zijn geld?
Hij handelde in ...................., dat hij uit Frankrijk naar het ..................................vervoerde. Daar haalde hij ...................en ...................... op om dit
in .................................. te verkopen.
d De Hanzehandel kende ook risico’s. Kruis aan wat Albert volgens deze bron als Hanzekoopman is overkomen. Er is één antwoord goed.
Hij werd gevangen genomen in Danzig.
Hij werd door piraten gekaapt.
Een van de schepen met zijn eiken planken strandde in Veere.
Hij moest uit Danzig naar Zutphen vluchten.
3 Lees bron 4.6 en gebruik eventueel bron 4.5.
a Waaruit blijkt dat Albert een belangrijke koopman was? Er is één antwoord goed.
Hij betaalde voor Zeeuwen een schadevergoeding aan een belangrijke koopman in Danzig.
Hij had samen met zijn broer Willem twee huizen (In Danzig en Zutphen) in bezit.
Hij hield een man gevangen die werd overgenomen door een collega-koopman uit Danzig.
Hij was betrokken bij oorlogen.
b Waaruit blijkt dat de kooplui voordelen hadden bij het Hanzeverbond? Kruis drie antwoorden aan.
Ze lieten de ladingen verzekeren.
Ze betaalden schulden voor elkaar.
Ze hielden andere mensen in gijzeling of namen hun koopwaar in beslag.
Ze maakten afspraken op Hanzevergaderingen.

© Regionaal Archief Zutphen

www.zutphenindemiddeleeuwen.nl

4 Bekijk bron 4.7 en lees het bijschrift.
a Wat vertelt deze bron over de rijkdom van Albert?
Albert Op de Korenmarkt was wel / niet rijk, want.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
b Waarvoor gaf Albert een lening aan de stad Danzig?
In ruil voor het opheffen van de tol.
Om bepaalde voorrechten te kopen voor zijn onderneming.
Om zijn schulden af te lossen.
Zodat de stad Danzig oorlog kon voeren.
c Met welke mensen deed Albert in die tijd zaken?
Met de adel.
Met andere kooplieden.
Met burgemeesters, schout en schepenen van verschillende steden.
Met boeren.
5 Bekijk bron 4.8 en lees het bijschrift.
Welke bezittingen had Albert in 1458?
Een familiewoonhuis in Zutphen.
Een huis in Danzig.
Een moestuin en bouwland in Danzig.
Een moestuin en bouwland in Zutphen.
Een stuk land in de Betuwe
6 Wat voor soort mensen kwamen er vroeger bij Hendrikje thuis op de Groenmarkt over de vloer?
Boeren.
Burgemeesters, de schout en schepenen.
Edelen en koningen.
Kooplieden uit het hanzegebied.
Vul nu het blokje ‘Hendrikje Op de Korenmarkt’ in op het mysterieschema.
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