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Samenvatting
Deze les maakt deel uit van de erfgoed leerlijn” het verhaal van Zwolle”. Deze leerlijn is 
opgedeeld in de vier thema’s: besturen en verdedigen, handel en ambacht, religie en wo-
nen in Zwolle. Binnen elke thema is er voor elke groep een les. Samen vormen de lessen 
een doorgaande leerlijn die de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Zwolle 
vertelt. De leerlijn is voornamelijk gebaseerd op al bestaande lessen op het gebied van 
erfgoed, die via Stadkamer worden aangeboden. Hier zijn een aantal nieuwe lessen aan 
toegevoegd om de lijn tot een logisch geheel te maken.  
De les van Stan Fritschy “ Wie betaalt, bepaalt….” vormt de  laatste les binnen het thema 
besturen en verdedigen, maar is ook apart (los van de doorgaande leerlijn) af te nemen.

Kerndoelen
De les past binnen de leergebieden Nederlands (kerndoel 1 en 2), Oriëntatie op jezelf en de 
wereld (kerndoel 51) en Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 56).

Introductie van de les in de klas
Laat de leerlingen zoveel mogelijk informatie opzoeken over de St.Lucienacht op internet 
(regiocanon Zwolle). Laat ze daarbij de volgende vragen beantwoorden:
•  Welke gebeurtenis is bekend geworden als de Sint Lucienacht?
•  Waardoor ontstond er een conflict?
•  Wat zijn gilden?
•  Waarom waren de gilden belangrijk voor Zwolle?
•  Noem eens drie gilden?

Aanbieder: Stan Fritsy
Democratie komt van de Grieken, maar lijkt vooral iets van de moderne tijd. Maar dat wil 
niet zeggen dat al die eeuwen vanaf de Grieken tot aan de moderne tijd de machtsverhou-
dingen onwrikbaar vastlagen. Toen het in de 14de en 15de eeuw goed ging in Zwolle wil-
den de gilden, die veel van het geld van de stad verdienden, inspraak in het stadsbestuur. 
Voor de adel en de welgestelden was dit ongehoord.
Dit verhaal begint bij de strijd in de Hanzestad Zwolle tussen het stadsbestuur en de gil-
den, rond 1400. Een strijd over de vraag wie het voor het zeggen heeft in de stad. De adel 
met zijn oude rechten of de gilden die het geld verdienden? Een strijd die zijn dieptepunt 
vond in de Lucienacht, de nacht van 12 op 13 december 1416, waarin de adel met geweld 
de macht van de gilden probeerde te breken.
Vervolgens wordt er een verbinding gemaakt naar Zwolle in de Franse tijd, 1795 - 1813. 
De periode die uitmondt in het begin van het Koninkrijk der Nederlanden, het begin van het 
proces naar de democratie van nu.
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Een verhaal over handel en bestuur, over economie en politiek in het hart van de democra-
tie in Zwolle: het stadhuis aan het Grote Kerkplein. De parallellen tussen toen en nu liggen 
voor het oprapen…
De kinderen worden ontvangen in de kelder van het oude Stadhuis, die eens een gevan-
genis was. Na het verhaal vindt de bezichtiging van de voormalige Schepenenzaal en de 
huidige raadszaal plaats.
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contactgegevens en informatie
Check altijd even de gegevens even met die van de site van Stadkamer; daar staan de 
meest recente contactgegevens en bijbehorende informatie. Dit om teleurstelling te  
voorkomen. 
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Samenvatting
Deze les maakt deel uit van de erfgoed leerlijn” het verhaal van Zwolle”. Deze leerlijn is 
opgedeeld in de vier thema’s: besturen en verdedigen, handel en ambacht, religie en wo-
nen in Zwolle. Binnen elke thema is er voor elke groep een les. Samen vormen de lessen 
een doorgaande leerlijn die de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Zwolle 
vertelt. De leerlijn is voornamelijk gebaseerd op al bestaande lessen op het gebied van 
erfgoed, die via Stadkamer worden aangeboden. Hier zijn een aantal nieuwe lessen aan 
toegevoegd om de lijn tot een logisch geheel te maken.  
De les vormt de laatste les binnen het thema handel en ambacht. De les is gebaseerd op 
een uitgave van voormalig KCO (Kunst en Cultuur Overijssel)*. De inhoud is overgenomen 
en passend gemaakt binnen de doorgaande leerlijn. De les bestaat uit twee delen: een deel 
in de klas en een wandeling door het centrum. 

Lesdoel
De leerlingen kunnen aan de hand van het maken van opdrachten minimaal twee kenmer-
ken van Zwolle als Hanzestad opnoemen.
De leerlingen kunnen aan de hand van een aangegeven route (woord en beeld) hun weg 
door de stad vinden.

Lesopbouw
•  De leerlingen lezen de tekst en maken opdracht 1 en 2 aan de hand van het opdrachten 

formulier
•  De leerlingen gaan in groepjes de route door het centrum lopen. Deze route gaat langs de 

belangrijkste gebouwen in de stad die uit de tijd van de Hanze komen. Bij elk punt voeren 
ze een opdracht uit 

•  Nabespreken in de klas; kunnen de leerlingen minimaal twee kenmerken van Zwolle uit 
de Hanze periode geven? Wat is ze bij gebleven?

Kerndoelen
De les past binnen de leergebieden Nederlands (kerndoel 1 en 2), Oriëntatie op jezelf en de 
wereld (kerndoel 51) en Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 56).

*  de lesinhoud is afkomstig van Bernard Koele, Jan-Bernhard Dijkstra, Marc Luchies en 
Douwe Koolen met eindredactie van Ad Voogt en Nico Lettinck. Het project werd mogelijk 
gemaakt door financiële steun van provincie Overijssel. De vormgeving was van John 
Post en Derk-Jan Rouwenhorst.
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De tijd van Steden en staten (1000-1500)
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Disciplines:  Erfgoed
Soort activiteit:  onderzoek 
Groepsgrootte:  maximaal 
Duur:   les op school: 45 min 

Wandeling in de stad ca 
90 min 

Beschikbaarheid:  hele jaar 
Locatie:  start bij de Sassenpoort
Kosten:  Aan de les zijn geen 

kosten verbonden 

Aanvulling op de les
Het stedelijk museum heeft speciaal voor 
groep 6, 7 en 8 een les over Zwolle in de 
Hanzetijd. Beleef de Hanzetijd in het Ste-
delijk Museum Zwolle. Ga met je klas terug 
in de tijd. Volg de ontdekkingsroute door 
het museum en leer meer over de Hanze 
in Zwolle. Wat gebeurde er in die tijd? Hoe 
leefde men toen en hoe zag de stad er uit?
Tijdens de ontdekkingstocht, krijgen de 
leerlingen meer informatie over de Hanze. 
Onderwerpen die daarbij aan bod komen, 
zijn: voedsel, kleding, leven in de stad en 

natuurlijk het Hanzeverbond. De leerlingen 
worden bij dit project verdeeld in een aantal 
kleinere groepen. Elke groep wordt begeleid 
door een ouder of leerkracht.
• Geschikt voor de groepen 6, 7 en 8
• Maximaal 30 leerlingen
• Duur: 1,5 uur

Bijzonderheden: 
5 ouders/ leerkrachten nodig voor het be-
geleiden van de groepen door het museum. 
Voorafgaand aan dit project is het handig 
dat het thema Hanze en Middeleeuwen op 
school zijn geïntroduceerd.

Kosten per groep: 112, 50 euro
Dit project is goed te combineren met de 
muzikale theatervoorstelling “Wie was 
Hemen” 

Lesbenodigdheden
•  Opdrachtformulier
•  Route (geprint op A3, eventueel gelamineerd, 1 per groepje)
•  Opdrachtformulier bij route (geprint op A4, 1 per groepje)
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Dit project is ontwikkeld in het 
kader van het Internationale  
jaar van de Hanze (2017).

De tijd van Steden en staten (1000-1500)
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Het ontstaan van Zwolle
Ruim 2000 jaar geleden woonden er al mensen op de plaats waar nu de stad Zwolle ligt. 
Het was een gunstige plaats om te wonen, omdat dit gebied hoger lag dan het land er 
omheen. Bij hoge waterstanden bleef het er dus droog. De naam Zwolle herinnert aan 
dat hoger gelegen land. Zwolle komt namelijk van ‘Suolle’ en dat betekent heuvel. Over de 
periode voor de 11e eeuw is niet zo veel bekend.

In het midden van de 11e eeuw stond er in Zwolle een klein kerkje. Deze was gewijd aan 
de aartsengel Michael. Dit michaelskerkje was door de bewoners van Zwolle gebouwd. 
Dat waren vooral boeren. Er waren boeren met eigen grond en boeren die op het land van 
anderen moesten werken. De eerste groep waren de vrije boeren en de anderen werden 
horigen genoemd. Zij mochten hun grond niet verlaten en moesten werken voor de grond-
bezitter. De inwoners van Zwolle waren afhankelijk van een graaf. Hij was de hoogste 
bestuurder in het gebied. Deze graaf was weer in dienst van de Duitse keizer. De macht 
van deze keizer was niet zo groot en daarom was de graaf de feitelijke heerser. In de 13e 
eeuw raken in Overijssel en Drenth verschillende edellieden met elkaar in oorlog. Ook de 
bisschop van Utrecht neem aan deze strijd deel. Uiteindelijk wint de bisschop en zowel 
in Utrecht als in Overijssel krijgt hij de macht. Ondertussen was Zwolle groter geworden. 
Er waren kooplieden en handwerkerslieden gaan wonen. De bevolking bestond dus niet 
meer uit alleen boeren. In 1230 gaf de bisschop aan Zwolle het stadsrecht. De Zwollenaren 
mochten nu zichzelf besturen. De belangrijkste bestuurders waren de schepenen en de 
burgemeesters. Zij vormden het belangrijkste deel van het stadsbestuur. Ook kregen de 
Zwolse burgers het recht om een muur rondom de stad te bouwen om zich te bescher-
men. Zwolle was een echte stad geworden. 

De Hanze
In de middeleeuwen hadden Duitse kooplieden met elkaar een verbond gesloten: de Han-
ze. De leden van dit verbond werkten in de handel samen. Zo beschermden ze met solda-
ten de kooplieden die met hun handel van stad naar stad trokken. Die bescherming was 
hard nodig, want rovers maakten het reizen erg gevaarlijk. Ook probeerden de Hanzeste-
den te voorkomen dat kooplieden uit andere steden te veel goederen kwamen verkopen. 
De Hanzesteden probeerden dus de concurrentie van anderen tegen te gaan. Door het 
Hanzeverbond nam de handel in de Hanzesteden toe. Zwolle was in 1294 lid geworden 
van het Hanzeverbond. De stad maakte er in de 14e eeuw echter niet zo veel gebruik van. 

Inleiding  
Hanzestad Zwolle

Leerlijn erfgoededucatie het verhaal van Zwolle
 

ERFGOEDEDUCATIE
LZW eL

HET VERHAAL VAN



Handel en ambacht
7/8

GROEP

Ha
nd

el
 e

n 
am

ba
ch

t

In 1407 werd Zwolle een echt lid van de Hanze. Uit allerlei gebieden werden producten 
gehaald: lakens uit Vlaanderen, zout uit Frankrijk, graan en vis uit het Oostzeegebied en 
wijn uit de Duitse Rijnstreek. Van groot belang voor de handel waren de markten. Daar 
ontmoetten de kooplieden elkaar en daar kon men van alles kopen. Veel oude namen 
herinneren nog aan die markten. Zo werd op de Oude Vismarkt vis verkocht en vond de 
grootste markt plaats op de Grote Markt. Zwolle lag voor de handel erg gunstig. De IJssel, 
de Vecht en het Zwarte Water zorgden voor goede verbindingen. Zwolle kon daardoor ook 
een belangrijke schakel worden in de handel tussen Amsterdam en de Duitse steden.

Op het Rode Torenplein werden de per schip aangevoerde goederen overgeladen op de 
hessenwagen.

OPDRACHT 1
Geef een omschrijving van de onderstreepte begrippen in de tekst.

OPDRACHT 2
a. Geef een omschrijving van de onderstreepte begrippen in de tekst.

b.  Bekijk de kaart goed bij de stadswandeling. Schrijf alle namen van straten en pleinen op 
die iets te maken hebben met beroepen en producten.

c. Wat hebben deze namen te maken met Zwolle uit de Hanzetijd?

opdrachten
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De Gilden
Zwolle was ontstaan als een nederzetting van boeren. Later trokken ook kooplieden en 
handwerkslieden naar de stad. Bakkers, slagers, smeden, timmerlieden, metselaars, meu-
belmakers en textielbewerkers ze waren allemaal in het middeleeuwse Zwolle te vinden. 
In de 14e eeuw gingen de verschillende handwerkslieden elkaar helpen in een gilde. Zo 
vormden de bakkers het bakkersgilde en de metselaars het metselaarsgilde. In een gilde 
maakte men afspraken over de prijs en de kwaliteit van een product. Daarmee voorkwam 
men onderlinge concurrentie. Ook hielp men elkaar in tijden van nood. Het gezin van een 
omgekomen gilde lid kon rekenen op steun van de andere gildeleden. Verder hadden de 
gilden eigen feesten, een eigen heilige en ook vaak een gildehuis, waar ze regelmatig bij 
elkaar kwamen. Ook de Zwolse kooplieden hadden een eigen gilde. Het stadsbestuur 
moest vaak rekening houden met de wensen van de gilden. In een stad hadden die vaak 
veel macht. Het Hanzeverbond was in feite ook een gilde. Nu niet binnen een stad, zoals 
het Zwolse bakkersgilde, maar internationaal voor kooplieden uit verschillende steden. 

De wandeling begint bij de Sassenpoort

OPDRACHT 1
a.  Denk je dat dit de enige poort in Zwolle was? Misschien ken je nog wel anderen namen 

die bij de binnenstad horen en die op …poort eindigen.

 

b.  Ga vlak voor de ingang van de poort staan en kijk naar boven. Dan zie je hoog boven de 
luikjes vanwaar uit men vroeger iets naar beneden kon gooien. Waarom zal men hier 
vroeger iets naar beneden hebben willen gooien? (Denk bij je antwoord vooral aan de 
functie van de poort).

 

opdrachten
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Loop de Sassenpoort door. Je komt nu in de Sassenstraat. Loop over de linker stoep en 
ga bij nummer 72 de Bredesteeg in.

Bekijk de gevel van Bredesteeg 3.

OPDRACHT 2
a.  Hoe is te zien dat vroeger de goederen in dit huis op de bovenverdieping werden opge-

slagen?

 

b.  Waarmee zullen de mensen toen de goederen naar boven getakeld hebben?

 

Loop weer terug naar de Sassenstraat en ga naar de ingang van het stadhuis aan het 
Grote Kerkplein.

OPDRACHT 3
Lees eerst het informatiebordje dat op de zijmuur bij de ingang van het oude stadhuis is 
aangebracht. Dit bordje geeft informatie over de Hanze.

a.  Wanneer werd volgens de tekst de Hanze gesticht?

 

b.  Wanneer werd Zwolle lid van de Hanze?

 

c.  Wanneer werd de Hanze opgeheven?

 

d.  Als Zwolle tot het eind toe lid van de Hanze is geweest, hoeveel jaren is de stad dan in 
totaal lid geweest?

e.  Wat is volgens de tekst van het informatiebord de Hanze?
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Loop nu terug naar de Sassenstraat en steek de straat over. Je komt dan in de Korte 
Ademhalingssteeg.

OPDRACHT 4
Verklaar de naam van deze straat: Korte Ademhalingssteeg. Bedenk bij het antwoord dat 
vroeger in deze buurt mensen terecht gesteld werden.

 

Loop nu naar de kerk op de Grote Markt en lees het bord bij de hoofdingang.

OPDRACHT 5
Hoe heet deze kerk?

 

a.  Wanneer is deze kerk gebouwd?

 

Was dat in de Hanzetijd?

 

b.  Bij de bouw van de kerk is veel gebruik gemaakt van Bentheimer zandsteen. Dit kwam 
uit Duitsland. Met welk vervoermiddel zou dat naar Zwolle zijn gebracht?

 

c.  Kijk goed naar de kerk en naar de afbeelding uit 1660. Wat is het grote verschil?

 

Loop nu links het plein over en ga naar de Melkmarkt, een brede winkelstraat

OPDRACHT 6
Welke functie zal de Melkmarkt in de Hanzetijd gehad hebben?
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Loop de Melkmarkt helemaal af en ga dan aan het einde naar rechts, naar het Rode 
Torenplein Loop naar nummer 15 en lees het informatiebordje. 

OPDRACHT 7
Wat was dit vroeger voor een gebouw?

 

Loop nu naar links. Je kijkt nu uit op het Zwarte Water.

OPDRACHT 8
Waarom was deze rivier in de Hanzetijd voor Zwolle zo belangrijk?

 

Ga nu naar rechts en ga vanaf de Thorbeckegracht naar de Buitenkant.

OPDRACHT 9
Buitenkant 6 is een gebouw waarvan er in de Hanzetijd veel in de buurt van het water 
stonden. Waar zal dit gebouw in de Hanzetijd voor gebruikt zijn?

 

Loop nu naar de stadsmuur.

OPDRACHT 10
Aan het begin van de stadsmuur zie je meteen rechts de Zwanentoren. Waarom maakte 
men in de toren een muur met gaten en spleten?

 

Loop verder langs de muur en ga bij de Steenpoort eerst naar rechts en dan meteen 
naar links. Je komt dan in de Waterstraat.

OPDRACHT 11
Beschrijf de huizen in de Waterstraat en geef aan wat voor mensen hier volgens jou ge-
woond hebben.
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Loop de Waterstraat uit. Steek de Vispoortenplas over en ga de Krabbestraat in.

OPDRACHT 12
a. Wat valt je op bij deze straatnamen?

 
b. Welk beroep zullen de mensen gehad hebben die hier vroeger woonden en werkten?

 

Aan het einde van de Krabbestraat steek je het plein over en je loopt langs de gracht. 
Steek daarna de witte brug, het Pelserbrugje, over en draai je daar om. Kijk naar de 
gebouwen die rechts naast het bruggetje staan.

OPDRACHT 13
De gebouwen bij deze brug liggen aan een kade. Waarvoor werden de gebouwen die hier in 
de Hanzetijd stonden gebruikt?

 

Loop weer terug over de brug en ga naar links, de Pletterstraat in.

OPDRACHT 14
a. Welke overblijfselen zie je aan de linkerkant?

 

b. Waarvoor diende het Pelserpoortje? Let bij je antwoord op het woord: ‘pels’.

 

Ga nu de trap op, je komt dan op de stadsmuur.

OPDRACHT 15
Kijk door de schietgaten naar buiten. Wat zal in de Hanzetijd aan de overkant van het 
water te zien zijn geweest:
A. bebouwing
B. bos en heide
C. weiland en tuinderijen
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OPDRACHT 16
Vanaf de muur kijk je de Diezerstraat in. Vergelijk deze straat met de Waterstraat (op-
dracht 11). Zullen in de Diezerstraat dezelfde mensen gewoond hebben als in de Water-
straat? Leg je antwoord uit.

 

 

 
Slotopdracht
Je hebt een lange wandeling door Zwolle gemaakt. Waaraan heb je tijdens de wandeling 
goed kunnen zien dat Zwolle in de Middeleeuwen een echte handelsstad was?
Je kunt op twee manieren teruglopen naar de Sassenpoort.

 

Loop de Diezerstraat uit en ga dan weer de Sassenstraat in. Aan het einde daarvan 
staat de Sassenpoort. Je kunt voor de stadsmuur ook naar links en dan met de bocht 
mee naar rechts over de Wilhelminasingel. Deze singel helemaal aflopen en dan kom je 
vanzelf bij de Sassenpoort.

Ruimte voor je eigen aantekeningen

 

 

 

 
Schrijf hier op wat je zoal van deze stadswandeling hebt geleerd.
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Samenvatting
Deze les maakt deel uit van de erfgoed leerlijn” het verhaal van Zwolle”. Deze leerlijn is 
opgedeeld in de vier thema’s: besturen en verdedigen, handel en ambacht, religie en wo-
nen in Zwolle. Binnen elke thema is er voor elke groep een les. Samen vormen de lessen 
een doorgaande leerlijn die de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Zwolle 
vertelt. De leerlijn is voornamelijk gebaseerd op al bestaande lessen op het gebied van 
erfgoed, die via Stadkamer worden aangeboden. Hier zijn een aantal nieuwe lessen aan 
toegevoegd om de lijn tot een logisch geheel te maken.  
De les van stadspastor Mariska van Beusichem gaat over de moderne devotie. De les  
vormt de laatste les binnen het thema Religie. 

Kerndoelen
De les past binnen de leergebieden Nederlands (kerndoel 1 en 2), Oriëntatie op jezelf en de 
wereld (kerndoel 51) en Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 56).

Introductie van de les in de klas
Laat de leerlingen op internet twee bronnen opzoeken met informatie over de moderne 
devotie en/of Thomas A Kempis (bv regiocanon Zwolle en wikipedia of informatie op de 
site van stichting Thoma a Kempis). Laat ze de bronnengoed lezen en dan vergelijken.

Vragen
1. wordt er in beide bronnen dezelfde informatie verteld?
2. noem  eens minimaal drie feiten die hetzelfde zijn? 
3.noem eens twee feiten die niet helemaal overeenkomen? 

Aanbieder: 
Mariska van Beusichem 
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contactgegevens en informatie
Check altijd even de gegevens even met die van de site van Stadkamer; daar staan de 
meest recente contactgegevens en bijbehorende informatie. Dit om teleurstelling te  
voorkomen. 
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Antwoorden
1.  Er wordt veel dezelfde informatie verteld, maar niet alle feiten zijn gelijk. 
2.  Drie overeenkomsten; 

Hij werd in 1380 geboren in Kempen 
Hij deed intrede in het klooster op de Agnietenberg in Zwollle 
Zijn beroemdste boek is de navolging van christus

3.  Twee verschillen; 
Canontekst; bijna 70 jaar in klooster, tekst stichting 72 jaar in klooster 
Canontekst: hij werd begraven op het begraafplaats van het klooster en in 1672 opge-
graven en in een reliekschrijn gelegd 
Tekst stichting: hij werd begraven in een schrijn in de st.Michaelskerk

De tijd van Steden en staten (1000-1500)

Aanbieder: 
Stichting Thomas a Kempis

Inhoud:    In de late Middeleeuwen 
in Deventer een bijzon-
dere geloofsbeweging 
die zich via Zwolle over 
heel noordwest Europa 
uitbreidde: de Moderne 
Devotie. In Zwolle is 
hiervan nog heel wat te 
zien. De leerlingen gaan 
buiten op ontdekkings-
tocht!

Discipline:  Erfgoed
Soort activiteit:  stadswandeling
Leeftijd:  groep 6, 7, 8
Groepsgrootte:  maximaal 15
Duur:    de rondleiding duurt 1 

uur maar kan met extra 
opdrachten worden 
uitgebreid tot 2 uur. 
Bijvoorbeeld: een puz-
zeltocht of de opdracht 
om zelf eigen ouders, 

grootouders etc. rond te 
leiden.

Frequentie:  eenmalig
Beschikbaarheid:  hele jaar
Locatie:   Devotenkwartier (gebied 

tussen Grote Kerk en 
Bleimarkt)

Kosten:  1uur: 60 euro; 2 uur: 90 euro

Deze activiteit laat zich goed combineren 
met het aanbod ‘Moderne Devotie’ van 
stichting Grote Kerk.

Contactgegevens: 
Mink de Vries devriesvrolijk@tiscali.nl 
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Aanbieder
Stichting Grote Kerk

Inhoud
In de late Middeleeuwen ontstond een bijzondere geloofsbeweging: de Moderne Devotie. 
Zwolle speelde hierbij een belangrijke rol. In de vijftiende eeuw schreef de moderne devoot 
Thomas a Kempis in Zwolle een boek dat nog steeds overal ter wereld wordt gelezen: De 
Navolging van Christus. Onder leiding van stadspastor Mariska van Beusichem ontdekken 
de leerlingen wat de moderne devoten belangrijk vonden en waar het boek van Thomas 
over gaat. Tenslotte vragen de kinderen zich af wat zij zelf belangrijk vinden en waarvoor 
zij zich willen inzetten. Zou Thomas daarbij kunnen helpen..?

Discipline: Erfgoed
Leeftijd:  groep 6, 7, 8
Groepsgrootte:  maximaal 25
Duur:   1 uur
Frequentie:  in overleg
Beschikbaarheid:  hele jaar
Locatie:  de Consistoriekamer van de Grote Kerk
Kosten:   175 euro exclusief BTW

Deze activiteit valt goed te combineren met de stadswandeling van  
de Stichting Thomas a Kempis

Contactgegevens: stadspastor@grotekerkzwolle.nl
 



Religie
7/8

GROEP

Re
li

gi
e

Bijlage
teksten groep 7 en 8 thema religie 

Tekst 1 stichting Thomas a Kempis
Thomas van Kempen, in het latijn Thomas a Kempis werd rond 1380 in Kempen als Tho-
mas Hemerken geboren. Nadat hij op een Latijnse school in Kempen les had gehad, volgde 
hij zijn oudere broer Johannes en vestigde hij zich in 1392 in Deventer. De eerste jaren 
kreeg hij daar op de stadsschool les van meester Johannes Boom. Later vond hij onderdak 
in het huis van Floris Radewijnsz en werd hij opgenomen in de kring van de Broeders van 
het Gemenene Leven. In 1399 deed hij zijn intrede in het klooster de Agnietenberg waar 
zijn broer recentelijk prior was geworden. Hij zou 72 jaar in dat klooster blijven. In 1413 
werd hij tot priester gewijd. In 1425 en 1447 was hij subprior van het klooster. Deze func-
tie hield onder meer in dat hij de taak van novicemeester uitvoerde.
Thomas a Kempis heeft tijdens zijn leven zeker vier keer de bijbel gekopieerd. Hij schreef 
sermoenen, brieven, hymen en heiligenlevens. Zijn beroemdste werk is De navolging van 
Christus, waarvan het eerste traktaat in 1424 ontstond. De in heldere en bevattelijke taal 
geschreven tekst bepleit eenvoud, het afzien van elke vorm van luxe en het direct zoeken 
van de weg naar God. De navolging wordt immens populair. Nadat het in Augsburg in 1471 
– 1472 voor het eerst verschenen was, moest het nadien vaak herdrukt worden. Ook nu 
nog verschijnen er in diverse talen edities van De imitatione Christi.
Thomas á Kempis stierf op 25 juli 1471in het klooster waar hij vanaf zijn negentiende had 
gewoond. Hij werd begraven in een schrijn in de Sint Michaëlskerk in Zwolle. Zijn kist is 
versierd met drie engelenkoppen en een banderol met het opschrift Reliquiae Pii Thomae 
a Kempis. In 2006 is zijn gebeente overgebracht naar de Basiliek van Onze Lieve Vrouw ten 
Hemelopneming in Zwolle.

Tekst 2 regiocanon Zwolle 

Thomas a Kempis 1380-1471 
Toen [de bisschop van Utrecht] op een keer te paard op weg naar Zwolle om de Agnie-
tenberg heen reed, vroeg hij aan zijn metgezellen: “Welke plaats is dat daar, en wat voor 
mensen vertoeven er?” Zijn vicaris antwoordde hem toen: “Geliefde heer, kent u die plaats 
dan nog niet? Dat is uw klooster, de Agnietenberg, daar wonen de broeders van de berg”. 
“Goed”, zei de bisschop hierop,” heel goed. Moge God hen bewaren!” [Kempis, Thomas a, 
Kroniek van het klooster Sint-Agnietenberg (1398)].
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Dat de bisschop het Agnietenbergklooster niet direct herkende is niet verwonderlijk: het 
was slechts 3 jaar eerder, in 1395, ingewijd. Het klooster stond bij de tegenwoordige be-
graafplaats Bergklooster. Thomas a Kempis, de kroniekschrijver van het klooster, heeft het 
verhaal over de bisschop van Utrecht waarschijnlijk niet uit eigen waarneming opgetekend. 
Hij zou pas 1 jaar na deze gebeurtenis in het klooster intreden.
Thomas a Kempis werd in 1380 geboren in het plaatsje Kempen in het bisdom Keulen. Op 
12-jarige leeftijd vertrok hij naar het klooster Windesheim bij Zwolle. Na zijn studie aan 
de kapittelschool in Deventer werd hij opgenomen in het klooster op de Agnietenberg, 
waarvan zijn broer de eerste prior was. Thomas was toen 19 jaar en zou er blijven tot zijn 
overlijden in 1471.
Het leven van Thomas a Kempis is nauw verbonden met de Moderne Devotie, een religieu-
ze vernieuwingsbeweging. De grondlegger daarvan was Geert Grote, een koopmanszoon 
uit Deventer, die zich keerde tegen de misbruiken binnen de kerk. Veel geestelijken hielden 
zich uitsluitend bezig met het vergaren van rijkdom, onder andere door het drijven van 
handel in kerkelijke ambten. Ook het zedelijke verval van kerkdienaren stoorde de moder-
ne devoten. Zo was algemeen bekend dat veel priesters met hun huishoudster het bed 
deelden. 

Om het tij te keren, richtten Geert Grote en zijn volgelingen kleine leefgemeenschappen op 
zonder kloosterregels. Onder de naam  broeders en zusters van het Gemene Leven leidden 
ze een nederig, sober en kuis leven. Toch stonden ze niet buiten de maatschappij. Een  
belangrijk onderdeel van hun leven was het verrichten van goede werken voor armen en 
zieken uit hun omgeving en het werken voor hun eigen brood. Verder zijn hun volgelingen 
van grote betekenis geweest voor het onderwijs in Zwolle en omgeving.
Deze beweging tegen misstanden in de kerk mistte binnen de kloosters haar uitwerking 
niet. Als sub-prior van het Agnietenbergklooster was het de taak van Thomas a Kempis 
de jonge broeders van het klooster te vormen en te begeleiden. Gebruikelijk in die tijd was 
dat de kloosterlingen wijsheden en andere gedachten optekenden in een zogenoemd 
rapiarium. Zo ontstond wellicht ook het boek dat Thomas wereldberoemd zou maken: De 
navolging van Christus. Hij wilde zijn leerlingen niet imponeren met geleerdheid, maar hen 
voorbereiden op een contemplatief, celibatair en nederig kloosterleven. Hij gaf hen daar-
voor adviezen in een begrijpelijke taal, waarvan we hier een voorbeeld geven:
“Mijd onnodige drukte die mensen maken zoveel ge kunt, want het geredekavel over al-
lerlei gebeuren om ons heen is een grote belemmering, ook al doet men dat met de beste 
bedoeling.”
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Het Agnietenbergklooster werd in bekendheid overtroffen door het klooster Windesheim. 
Vanuit hier verspreidde de Moderne Devotie zich tot ver in Europa. Het klooster werd het 
moederklooster van de internationale Congregatie van Windesheim. Een kleine 100 kloos-
ters waren hierbij aangesloten. Zwolle en omgeving groeide daardoor in de 15de eeuw 
uit tot het centrum van de Moderne Devotie, een niet meer overtroffen bijdrage van de 
IJsselstreek aan de cultuurgeschiedenis van Noordwest-Europa. Archeologen zijn het nog 
steeds niet eens over de plaats waar het klooster in Windesheim precies gestaan heeft. 
Eén van de mogelijkheden is dat het lag tussen de huidige Nederlands Hervormde kerk en 
een boerderij ten westen daarvan. Het kerkgebouw is een reconstructie en restauratie van 
de voormalige bierbrouwerij van het klooster. Op die plek zijn ook nog twee kelders van het 
klooster bewaard gebleven.   
Thomas a Kempis bracht bijna 70 jaar in het Agnietenbergklooster door met gebed, 
meditatie, studie, lesgeven en het kopiëren van boeken. Hij werd op de begraafplaats van 
het klooster begraven, dichtbij de plek waar nu de ingang van begraafplaats Bergklooster 
en het aan hem gewijde monument te vinden is. Zijn gebeente werd in 1672 opgegraven 
en in een reliekschrijn gelegd. Deze werd vanaf 1897 bewaard in de St. Michaëlskerk op 
de hoek van de Nieuwstraat en Roggestraat. Na de sloop van deze kerk in 1965 werd de 
reliekschrijn overgebracht naar de nieuwe St. Michaëlskerk aan de Bisschop Willebrand-
laan. Thomas a Kempis kreeg zijn huidige rustplaats toen op 4 juni 2006 de reliekschrijn 
met zijn overblijfselen in processie werd overgebracht naar de Onze Lieve Vrouwebasiliek 
aan de Ossenmarkt.
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Samenvatting
Deze les maakt deel uit van de erfgoed leerlijn” het verhaal van Zwolle”. Deze leerlijn is 
opgedeeld in de vier thema’s: besturen en verdedigen, handel en ambacht, religie en wo-
nen in Zwolle. Binnen elke thema is er voor elke groep een les. Samen vormen de lessen 
een doorgaande leerlijn die de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Zwolle 
vertelt. De leerlijn is voornamelijk gebaseerd op al bestaande lessen op het gebied van 
erfgoed, die via Stadkamer worden aangeboden. Hier zijn een aantal nieuwe lessen aan 
toegevoegd om de lijn tot een logisch geheel te maken.  
De les “ Ontdek en onderzoek de Diezerstraat” bij het Historisch Centrum Overijssel vormt 
de laatste les binnen het thema wonen in Zwolle, maar is ook apart (los van de doorgaan-
de leerlijn) af te nemen. 

Kerndoelen
De les past binnen de leergebieden Nederlands (kerndoel 1 en 2), Oriëntatie op jezelf en de 
wereld (kerndoel 51) en Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 56).
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contactgegevens en informatie
Check altijd even de gegevens even met die 
van de site van Stadkamer; daar staan de 
meest recente contactgegevens en bijbe-
horende informatie. Dit om teleurstelling te  
voorkomen. 

Aanvulling op de les
1.  Generaties Communiceren van HCO 
 In de Zwolse wijk de Aalanden gaan leer-
lingen in gesprek met oudere vrijwilligers, 
woonachtig in de wijk. Thema’s uit het da-
gelijks leven komen ter sprake, aan de hand 
van oude foto’s uit de collectie van het 
Historisch Centrum Overijssel en nieuwe 
foto’s, gemaakt door de leerlingen zelf. De 
interviews worden op film opgenomen en 
tot een dvdcompilatie bewerkt. Workshops 
film, fotografie en interviewen worden 
verzorgd door de Muzerie.

Doelgroep:  groep 7 en 8. T
Tijdsbeslag:  4 keer 1 uur

2.  Kijk op mijn wijk 
 In de Zwolse wijk Holtenbroek doen 
leerlingen aan de hand van historische 
bronnen onderzoek naar de geschiedenis 
van hun wijk. Dit onderzoek resulteert in 
een welkomstkrant voor nieuwe bewoners 
van de wijk.

Doelgroep:   groepen 7 en 8 in de wijk 
Holtenbroek. 

Tijdsbeslag:   5 lessen van ca. 2 uur. 
Locatie: op school

Introductie van de les in de klas 
Laat de leerlingen de tekst van de Diezerstraat uit de regiocanon Zwolle opzoeken. Of print 
hem uit. Hierin wordt de geschiedenis van de straat uitgelegd. Laat de leerlingen vervol-
gens via www.mijnstadmijndorp.nl zoeken op ‘ diezerstraat’ ; ze krijgen dan ruim 900 tref-
fers op oude foto’s van de Diezerstraat. Via trefwoord kunnen deze in periodes gesplitst 
worden. Laat de leerlingen een tijdlijn maken met daarin geplakt foto’s uit verschillende 
perioden (bv 1800-1900-1950-2000-20--) Bij het laatste jaartal kunnen ze een foto van 
de straat, zoals die nu is, plakken. 

Aanbieder: Historisch Centrum Overijssel  
In deze les wandelen de leerlingen door de bekendste winkelstraat van Zwolle, maar dit 
keer niet om te shoppen, maar als echte speurneuzen. Aan de hand van een leuke speur-
tocht ontdekken de leerlingen dat er in de Diezerstraat veel meer te zien is dan ze dachten.
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•  Beleven van de stad Zwolle 
o.l.v. Stan Fritschy 

•  Opgesloten in de Sassenpoort,  
zo ging dat in de middeleeuwen! 
o.l.v. Stan Fritschy

•  Ervaringsles over ‘de markt’ 
•  zelf met de klas uit te voeren

•  Ga terug in de tijd met smeden 
o.l.v. Taru van den Born

•  Het ervaren van een kerk 
o.l.v. Kamerspel 

•  Het verhaal van Marijs en Sarijs 
o.l.v. Historisch Centrum Overijssel

•  Les: Hier woon ik! 
•  Downloadbaar site Historisch 

Centrum Overijssel

•  Opgravingen van de stad 
Zwolle o.l.v stadsarcheoloog 
van gemeente Zwolle

•  Ontstaan en verdediging van 
vestingstad Zwolle en oorkomst 
Blauwvingers 
Zelf met de klas uit te voeren op  
basis van het lesmateriaal van  
Angela Nguyen

•  Oude kaarten van Zwolle en de  
Hanze handelsovereenkomst 
o.l.v.  Historisch Centrum Overijssel

•  Combinatie-les met een bezoek 
aan de stadsbeiaardier & Onze 
Lieve Vrouwe Basiliek (i.v.m. 
groepsgrootte) o.l.v. Basi-
liekwacht en stadsbeiaardier 
(beide benaderen)

•  Burgerlijk wonen en  
vorstelijk wonen met een  
bezoek aan het Vrouwenhuis 
en het reizend Paleis het Loo 

•  Speurtocht in het oude centrum Zwol-
le over stadsrechten, de vesting en de 
stadspoorten o.l.v. Stan Fritschy

•  Zwolle en Hanze 
 Opdrachten in de klas en  
stadswandeling

•  Moderne Devotie o.l.v. Stichting  
Grote Kerk

•  Ontdek en onderzoek de 
Diezerstraat, downloadbaar 
via site Historisch Centrum 
Overijssel

Besturen en verdedigen

Sassenpoort, democratie,
Thorbecke, oude kaarten, oude, 
vesting 

HANDEL EN AMBACHT

Hanze, (voormalige) haven,
pakhuizen, ambachten, markt

RELIGIE

Thomas a Kempis, Moderne Devotie, 
kloosters, basiliek, Windesheim,
Peperbus, Latijnse School

Wonen in Zwolle

Bekende gebouwen, wonen
vroeger en nu, straatnamen,
armenzorg/Vrouwenhuis
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 Besturen en verdedigen
Sassenpoort | democratie | Thorbecke | oude kaarten | oude vestiging

De opdracht van de Koning (2010) – Annejoke Smids
Thomas (13) en zijn vader vertrekken in 1540 in opdracht van koning James naar de Schotse westkust om deze in kaart 
te brengen. Al snel worden ze door krijgers ingesloten en komt hun leven in gevaar. Vanaf ca. 12 jaar.

ISBN 9789021666709
Bibliotheekplaatsing: leesboeken C

Platte Tijs: de Robin Hood van de Lage Landen (2015) – André Nuyens

Tijs, wonend in het 16e eeuwse Noord-Holland, vindt het onrechtvaardig dat zijn vader in armoede naar de stad moet. 
Tijs gaat, als een echte Robin Hood, de rijken beroven en verdeelt het geld onder de armen. Vanaf ca. 12 jaar. In lettertype 
Dyslexie.

ISBN: 9789491638701
Bibliotheekplaatsing: leesboeken C

Het boek van Opa Politiek (2006) – Hans Daalder
Vier kinderen van 14, 12, 11 en 9 jaar stellen aan hun opa (die professor in de politiek was, net als de schrijver) allerlei 
vragen over hoe de Nederlandse politiek in elkaar zit. Dat wordt op een zo luchtig mogelijke manier gedaan. Met politieke 
cartoons in kleur. Vanaf ca. 10 jaar.
ISBN 9035130995
Bibliotheekplaatsing: Jeugd Informatief | Mens en Maatschappij | Staatsinrichting

Van toen tot nu; canon van de Nederlandse geschiedenis (2013)
De eerste vensters van de Nederlandse geschiedenis komen aan bod, vanaf de hunebedden tot de wetenschap in de 19e 
eeuw. Veel kleurenillustraties, ballonstrips en korte teksten. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.

ISBN 9789047802396 
Bibliotheekplaatsing: Jeugd informatief | Nederland |Canon

 Handel en ambacht
Hanze | (voormalige) haven | pakhuizen | ambachten | markt

Gekaapt (2005) - Thea Beckman
Gerlof, 15 jaar oud, zoon van een rijke koopman, gaat voor het eerst mee op handelsreis om de havens en markten van 
het Hanzeverbond te leren kennen. Midden op zee wordt het schip gekaapt door een beruchte piratenbende . Vanaf 10 
jaar.

ISBN 9056376934
Bibliotheekplaatsing: leesboeken B
Extra: ook verkrijgbaar als luisterboek
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Zwart water (2013) – Suzanne Wouda
Als een grote storm in 1593 zijn familie in armoede achterlaat, besluit Mattias op een schip te gaan werken. Daar leert hij 
het harde leven kennen. Met een woordenlijst achterin. Vanaf ca. 10 jaar.

ISBN 9789021672298
Bibliotheekplaatsing: leesboeken B

De ivoren dolk (2009) – Nico Voskamp
Wouter (12) is de zoon van de smid van Amersfoort. Als alle ambachtsmannen aan het werk zijn tijdens de jaarmarkt in 
1359 wordt de ivoren dolk gestolen die Wouter probeerde te verkopen. Zijn vriend Bertram krijgt de schuld en belandt in 
het cachot. Vanaf ca. 10 jaar.

ISBN 9789026124907
Bibliotheekplaatsing: leesboeken B
Van toen tot nu; canon van de Nederlandse geschiedenis (2013)
De eerste vensters van de Nederlandse geschiedenis komen aan bod, vanaf de hunebedden tot de wetenschap in de 19e 
eeuw. Veel kleurenillustraties, ballonstrips en korte teksten. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.

ISBN 9789047802396 
Bibliotheekplaatsing: Jeugd informatief | Nederland |Canon

 Religie
Thomas a Kempis | moderne devotie | kloosters | basiliek | Windesheim | peperbus | Latijnse school
Focke en de belegerde stad (2005) – Martine Letterie
De jonge monnik Focke komt na twee jaar terug in Groningen. Als hij de stad wil redden in de strijd tussen de Vetkopers 
en de Schieringers (1400), moet hij eerst een geheim oplossen. Vanaf ca. 11 jaar.

ISBN 9025848826
Bibliotheekplaatsing: leesboeken B

De andere weg (2013) – Mireille Geus
Het is 1573. Na het overlijden van haar vader leven Nelleken, haar moeder en broertjes in armoede. Maar de grootste 
zorg van Nelleken is het verboden geloof van haar moeder; ze is doopsgezind. Wat als haar moeder wordt opgepakt? 
Vanaf ca. 10 jaar.

ISBN 9789025751388
Bibliotheekplaatsing: leesboeken B

Strijd om de kathedraal (2012) - Jacques Vriens
Trichterbosch, 1422. Thies is de zoon van een bouwmeester, maar hij droomt ervan toneelspeler te worden. Wanneer het 
blinde meisje Mette aan Thies vraagt om de bouw van de kathedraal te beschrijven, krijgt Thies meer interesse voor het 
bouwwerk. De lezer krijgt veel interessante achtergrondinformatie, ook over het leven in een middeleeuwse stad en over 
de rol die de geestelijkheid speelde. Vanaf ca. 10 jaar.

ISBN 9789000305254
Bibliotheekplaatsing: leesboeken B
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Van toen tot nu; canon van de Nederlandse geschiedenis (2013)
De eerste vensters van de Nederlandse geschiedenis komen aan bod, vanaf de hunebedden tot de wetenschap in de 19e 
eeuw. Veel kleurenillustraties, ballonstrips en korte teksten. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.

ISBN 9789047802396 
Bibliotheekplaatsing: Jeugd informatief | Nederland |Canon
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