
  
 
  

Het verhaal van Nederland 
Ridders en graven 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis: Middeleeuwen  
Aardrijkskunde: wonen en werken 
 
Kernbegrippen 
Koning, graaf, canon 
 
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 
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 Door klimaatopwarming en daarmee gepaarde 
zeespiegelstijging bleven alleen de hoger gelegen 
delen van het land boven water uitsteken en werden 
eilanden.  
2 Willem de Tweede  
3 Nadelen: men moest een deel van de oogst afstaan, 
moeten op hun plek blijven en moeten meevechten als 
het gebied wordt aangevallen. 
Voordelen: Je had je eigen stuk land en je genoot 
bescherming.  
4 B: Ze verstoppen zijn lichaam 
5 Op zijn 12e 
6 Floris geeft de boeren hun vrijheid terug, waardoor 
de edelen hun inkomsten verliezen.  
7 George W. Bush / maakte het werk van zijn vader af.  

Samengevat 
In de dertiende eeuw sneuvelt onze eerste koning, 
Willem de Tweede, in de strijd tegen de Westfriezen. 
Zijn zoon, Floris de Vijfde, volgt hem op. De edelen 
krijgen minder macht, en de boeren krijgen meer 
vrijheid. Floris wordt in 1296 vermoord. 
 
Kijkvragen 
 
1 Leg uit hoe de Waddeneilanden zijn ontstaan. 
 
2 Hoe heette de eerste koning die Nederland had? 
 
3 Het zijn van horige had zowel voor- als nadelen. 
Benoem deze. 
Nadeel 1: ……………………………………………………………. 
Nadeel 2: ……………………………………………………………. 
Voordeel 1: ………………………………………………………… 
Voordeel 2: ………………………………………………………… 
 
4 Wat doen de Westfriezen als ze doorhebben dat ze 
de koning hebben vermoord? 
A Ze brengen hem naar zijn familie 
B Ze verstoppen zijn lichaam 
C Ze sturen een dubbelganger terug  
 

 
 
5 Op welke leeftijd krijgt Floris de Vijfde de 
zeggenschap als Graaf van Holland? 
 
6 Waarom krijgen de edelen een hekel aan Floris de 
Vijfde? 
 
7 Met welke Amerikaanse president wordt Floris de 
Vijfde vergeleken? Waarom? 
 
Verdiepingsvraag 
Stel dat Floris de Vijfde niet was vermoord. Bedenk 
hoe het dan met Nederland verder zou zijn gegaan. 
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Het verhaal van Nederland 
Ridders en graven 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis: Middeleeuwen 
Aardrijkskunde: wonen en werken 
 
Verdieping 
Deze aflevering is onderdeel van de serie ‘het 
verhaal van Nederland’.  
De overige afleveringen zijn: 
2: Romeinen en Bataven 
3: Friezen en Franken 
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  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? Het thema 
‘ridders en graven’ 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 
Veiligheid en defensie 
 
HBO: 
Leraar geschiedenis 
Krijgswetenschappen 
 
WO: 
Geschiedenis 
Archeologie  

Samengevat 
In de dertiende eeuw sneuvelt onze eerste koning, 
Willem de Tweede, in de strijd tegen de 
Westfriezen. Zijn zoon, Floris de Vijfde, volgt hem 
op. De edelen krijgen minder macht, en de boeren 
krijgen meer vrijheid. Floris wordt in 1296 vermoord. 
 
Kijkvragen 
 
1 Hoe heette de eerste koning die Nederland had? 
 
2 Leg uit hoe de Waddeneilanden zijn ontstaan. 
 
3 Het zijn van horige had zowel voor- als nadelen. 
Benoem deze. 
Nadeel 1: ……………………………………………………………. 
Nadeel 2: ……………………………………………………………. 
Voordeel 1: ………………………………………………………… 
Voordeel 2: ………………………………………………………… 
 
4 Wat doen de Westfriezen als ze doorhebben dat ze 
de koning hebben vermoord? 
A Ze brengen hem naar zijn familie 
B Ze verstoppen zijn lichaam 
C Ze sturen een dubbelganger terug  
 

 
 
5 Op welke leeftijd krijgt Floris de Vijfde de 
zeggenschap als Graaf van Holland? 
 
6 Waarom krijgen de edelen een hekel aan Floris de 
Vijfde? 
 
7 Met welke Amerikaanse president wordt Floris de 
Vijfde vergeleken? Waarom? 
 
Verdiepingsvraag 
Stel dat Floris de Vijfde niet was vermoord. Bedenk 
hoe het dan met Nederland verder zou zijn gegaan. 
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