
DIT WEET JE NU!DIT

  LES 1    O N T D E K K I N G E N

Er worden veel uitvindingen gedaan in deze tijd. 
Boekdrukkunst is zo’n uitvinding. Christoffel Plantijn is 

een beroemde drukker. In zijn drukkerij worden veel boeken 
gedrukt. Dat gaat zo. Hij legt letters in spiegelbeeld op een bord. Dat 
bord legt hij op een drukpers. Hij smeert er inkt op. Op de drukpers 
ligt papier. De drukpers drukt het papier tegen de letters. Zo komen 
de letters op het papier te staan.
In deze tijd ontdekken geleerden nog meer. Ze ontdekken dat de 
aarde om de zon draait. Ze ontdekken ook het kompas. Dat helpt 
ontdekkingsreizigers zoals Columbus om over zee Amerika te 
ontdekken.

  LES 2    H E R V O R M I N G E N

Aan het eind van de middeleeuwen is er één kerk: de katholieke 
kerk. De paus is de baas. De Bijbel is het heilige boek. De Bijbel is 
geschreven in het Latijn. Dat kunnen alleen de geestelijken lezen. 
Zij hebben daardoor veel macht.
Erasmus wil de kerk hervormen. Hij vindt dat mensen zelf mogen 
bepalen wat ze willen geloven. Maarten Luther wil de kerk ook 
hervormen. Hij vindt dat iedereen de Bijbel moet kunnen lezen. 
Daarom vertaalt hij het boek. Zijn volgelingen heten protestanten. 
Ze vinden dat er geen beelden van Jezus of Maria in de kerken 
mogen staan. Daarom vernielen ze deze heiligenbeelden. Dat heet 
de Beeldenstorm.

  LES 3    W I E  I S  H I E R  D E  B A A S ?

Filips de Tweede is koning van het Spaanse rijk en baas over ons 
land. Hij is katholiek. Na de Beeldenstorm is hij heel boos op de 
protestanten. Hij stuurt generaal Alva met een leger naar ons land om 
de protestanten een lesje te leren. Maar de mensen komen in opstand 
tegen het Spaanse leger. De opstandelingen noemen zich Geuzen.
Willem van Oranje heeft veel macht in ons land. Hij probeert met 
Filips te praten. Maar dat lukt niet. Daarom besluit Willem de 
Geuzen te helpen. Dat is het begin van de Tachtigjarige Oorlog. 
Filips laat Willem vermoorden.

Met inktballen smeer je 

inkt op de letters.

Protestanten vernielen beelden in kerken.

De Geuzen.
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