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De tijd van Karel V

 Minimum

1. Over welke landen regeerde Karel V? 1.  Over Spanje, de Nederlanden en het Duitse
  Rijk.

2. Welk volk dat Europa binnentrok, heeft Karel V 
teruggedreven?

2. De Turken.

3. Met welk land had Karel V veel oorlog? 3. Frankrijk.

4. Wat wilde Karel V als vorst? 4. Eén rijk, één heer en één godsdienst.

5. Welke godsdienst wilde Karel V in heel
  zijn rijk?

5.  De leer van de Rooms-Katholieke Kerk.

6. Wat is de ‘nije leer’? 6. De uitleg van de Bijbel volgens Maarten Luther 
en de andere kerkhervormers.

7. Wat gebeurde er met de aanhangers
  van de Hervorming?

7.  Zij werden vervolgd, gevangengenomen,
 verhoord, gemarteld en gedood.

8. Wie waren de eerste martelaren in de 
 Nederlanden?

8. De monniken Hendrik Voes en Jan van Essen.

Ontdekkers en Hervormers

16001400 1550 1550

TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS 

1450 1500

TIJD VAN VAN STEDEN EN STATEN 

1525: Jan de Bakker 
in Den Haag verbrand

1523: Hendrik Voes en Jan van Essen 
in Brussel verbrand 

1515: Karel V wordt heer der Nederlanden

1500: Karel V 
te Gent geboren 
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9. Wie was de eerste martelaar in de
 Noordelijke Nederlanden?

9.  Jan de Bakker uit Woerden.

10. Hoe heette een martelares die werd
 verbrand?

10. Wendelmoet van Monnikendam.

11. Hoe werden de volgelingen van
 Maarten Luther genoemd?

11. Luthersen.

12. Wat zijn wederdopers? 12. Mensen die de kinderdoop verwerpen.

13. Wat is de Liesveldtbijbel? 13. De eerste volledige, gedrukte Bijbel in de 
Nederlandse taal.

14. Welke drukkerij in Antwerpen drukte veel 
Bijbels in het Nederlands?

14. De drukkerij van Plantijn.

15. Wat zijn calvinisten? 15. Volgelingen van Johannes Calvijn.

 Basis

Jaartallen

1500: Karel V te Gent geboren

1515: Karel V wordt heer der Nederlanden

1523: Hendrik Voes en Jan van Essen in Brussel verbrand

1525: Jan de Bakker in Den Haag verbrand
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 Karel V (1500-1558)

1. Vul de stamboom in. Kies uit: 
 Filips de Schone – Maria van Hongarije – Maria van Bourgondië – Margaretha van Oostenrijk – Johanna van 

Aragon – Maximiliaan van Oostenrijk

grootvader

grootmoeder

vader

moeder

tante

Karel V

zus
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2. Op de kaart zie je een deel van het rijk van Karel V. Welke Europese landen of gedeelten daarvan maakten 
deel uit van dat rijk?

 1.  2. 

 3.  4. 

 5.  6. 

 7.  8. 

3. In de vakken zie je de namen van een aantal vijanden van keizer Karel V.
 Geef met kleur aan of de bedreiging van binnen zijn rijk (blauw) of van buiten zijn rijk (rood) kwam.

Grutte Pier De Turken (Ottomanen)

Koning Frans I Maarten van Rossum
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 De Hervorming in de Nederlanden

4. Hieronder zie je een gedeelte uit het boek Toen en nu geschreven door W.G. van de Hulst.

Hij had machtig willen zijn in zijn leven. Dat was hem gelukt. Al de 17 Nederlandse gewesten, 
waarover vroeger graven en hertogen en bisschoppen regeerden, had hij gekregen onder zijn 
macht alleen: Eén land, één heer.
Hij had ook de Hervorming willen tegenhouden. Dat was hem niet gelukt. Galg en brandstapel, 
pijnbank en gevangenis hadden de nieuwe leer niet kunnen uitroeien. Dat had zijn hart verbitterd. 
Hij had zo gaarne gewild: één land, één heer, en ook: één godsdienst.
’t Was mislukt.

a. Wie wordt bedoeld met ‘hij’?

  

b. Wat wordt bedoeld met ‘de nieuwe leer’?

  

c. Wat was mislukt?

  

 

5. Hieronder zie je een aantal namen. Zet een kring om de namen van hen die om hun geloof zijn gedood.

 Jan de Bakker – Grutte Pier – Karel van Gelre – Wendelmoet van Monnikendam – Maarten van Rossum – 
Hendrik Voes – Menno Simons – Plantijn – Jan van Essen

6. De wederdopers stellen dat alleen volwassenen gedoopt mogen worden. Ze noemden zichzelf liever 
‘dopers’, maar toch worden ze door andere mensen ‘wederdopers’ genoemd. Kun jij uitleggen waarom?
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 Extra

 Karel V (1500-1558)

1. Karel V werd in 1506 grootmeester van het Gulden Vlies, een voorname ridderorde. 
 Hieronder zie je het nieuwe wapen (logo) dat Karel voor de ridderorde ontwierp.

a. Wat zie je op het logo?

   

b. De zuilen die je ziet afgebeeld komen uit een oud Grieks verhaal. Ze zouden staan aan beide zijden van 
de Straat van Gibraltar en het ‘einde’ van de wereld aangeven. Op deze zuilen stond in het Latijn: Non 
Plus Ultra (Niet steeds verder). Karel V liet het woordje ‘non’ weg: Plus Ultra (Steeds verder). Waarom denk 
je? Tip: Denk aan een belangrijke ontdekking door Columbus.
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c. Leg uit waarom in die tijd gezegd werd: ‘In het rijk van Karel V gaat de zon nooit onder!’

  

 

d. Zoek een afbeelding van de vlag van Spanje op en teken het wapen wat er op staat na. 

 Wat herken je uit de tijd van Karel V?

   

 De Hervorming in de Nederlanden

2. Maarten Luther zong en musiceerde veel. Hij heeft ook veel liederen en gedichten geschreven. Zo heeft 
hij in 1523 een lied gecomponeerd. Het opschrift luidt: 

 Ein neu Lied von den zwei Märtyrern Christi, zu Brüssel von den Sophisten von Löven verbrannt.

a. Welke Duitse woorden herken je?
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b. Hieronder zie je enkele coupletten van dit lied in de Nederlandse vertaling.

1. Een nieuwe lofzang heffen we aan  
zo wil het God de Heere.  
Wij zingen wat Hij heeft gedaan,  
Zijn grote naam ter ere.  
Te Brussel in Zuid-Nederland  
heeft aan twee jongelingen  
de Heer’ getoond Zijn wond're hand,  
die met Zijn zegeningen  
Hij rijkelijk versierde.

2. Johannes, rijk aan Gods gena,  
bezat zijn naam met ere.  
Zijn broeder Hendrik volgde na  
het lijden van zijn Heere.  
Van d'aarde scheidend hebben zij 
de hemelkroon verworven.  
Zijn als Gods kinderen vroom en blij  
voor 's Heeren woord gestorven  
en martelaars geworden.

6. Door Gods genade mochten zij  
toen ware priesters worden.  
Door 't levend offer, Hem gewijd,  
gaan z'in tot Christus' orde.  
Der wereld afgestorven, staan  
zij in des hemels reien;  
zij zijn van monnikswerk en waan  
en 's mensen huich'larijen  
voorgoed door God gescheiden. 

7. Een briefje wordt hun voorgelegd  
om luide voor te lezen.  
Daarin werd aan het volk gezegd  
wat z'als geloof beleden.  
Hun grootste dwaling werd geacht:  
'Gij moet slechts God vertrouwen:  
de mens is zondig, zonder macht;  
op hem moet gij niet bouwen.'  
Dus moesten zij verbranden. 

8. Zij staken grote vuren aan,  
waarheen zij beiden brachten.  
Verwondering greep ieder aan,  
toen zij die pijn verachtten.  
Zij gaven blij zich in de gloed  
met loven en met zingen. 
en klein werd der sofisten moed  
bij deze nieuwe dingen.  
waar God Zich in deed kennen .

12. Laat hen maar liegen, altijd door: 
't is vruchtloos ondernomen. 
Wij danken God de Heer’ daarvoor, 
Zijn Woord is weergekomen. 
De zomer staat nu voor de deur, 
de winter is vergangen. 
De tere bloemen breken door: 
Die dit heeft aangevangen, 
Die zal het ook voleinden.

 Waar vond deze gebeurtenis plaats?
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c. In couplet 2 worden twee namen genoemd. Wie wordt er bedoeld met:

 Johannes: 

 Hendrik: 

d. Beide mannen waren priester en waren lid van dezelfde kloosterorde als Maarten Luther. Kleur het vak 
met de naam van deze kloosterorde.

e. Wat bedoelt Maarten Luther met de zin: ‘Door ’t levend offer, Hem gewijd, gaan z’in tot Christus’ orde.

  

f. Van welke ‘dwaling’ werden ze beschuldigd en wat is de reden dat ze ter dood veroordeeld werden?

   

g. Met welke vergelijking maakt Maarten Luther duidelijk dat er een Reformatie plaatsvindt in Europa?

   

h. In welke landen worden christenen nu vervolgd en onderdrukt?  

  

 

i. Wat zegt de Heere Jezus zelf over vervolging en verdrukking? (Matth. 5 : 10-12)

   

 

Benedictijner orde Augustijner orde Norbertijner orde
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