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Samen met de klas kijken jullie 5 filmpjes van de Ridders van Gelre en het Verloren 
Hertogdom. Daarna gaan jullie in groepjes aan de slag 

met een aantal vragen per filmpje.  

Achterin dit boekje vind je de tijdbalk om tijden op aan te geven 
bij bepaalde opdrachten. 

Veel plezier en succes met deze Gelderse avonturen!

Naam

Groep

School



film 1: blijde incomste

Waarom gaf graaf Otto bevel om de Stevenskerk op een 
andere plek te herbouwen? Lees pagina 14 t/m 16 in het 
stripboek voor de aanwijzing. 

1.

Kijk op de kaart van het Hertogdom Gelre waar Nijmegen 
ongeveer ligt. Vergelijk de kaart met Google Maps. Waar in 
het hertogdom ligt jullie woonplaats? 

2.

Op pagina 25 en 26 van het stripboek lees je dat Hertog Willem van Gelre en Gulik in 1388 met de Blijde Incomste Nijmegen 
binnentrok. In welk tijdvak ligt 1388? Kleur het tijdvak in op tijdlijn op werkblad 1 en geef met een pijltje aan wanneer in dit tijdvak de 
Blijde Incomste was.

3.

Bespreek met je groep!
In het filmpje worden verschillende groepen mensen 
aangewezen met pijltjes. Kun je deze groepen mensen 
koppelen aan de drie standen? Hebben we tegenwoordig 
ook zulke verschillende groepen mensen? 

4.

Tijdens de optocht in het filmpje loopt er een vuurspuwende 
draak mee! Maar waarom is er eigenlijk een draak in de 
optocht? Lees pagina 5-7 van het stripboek nog een keer. 
Wanneer René en Bas Bibi voor het eerst ontmoeten, vertelt 
ze een verhaal over het ontstaan van het hertogdom Gelre.  
Vertel kort wat de draak met het Hertogdom Gelre te maken 
heeft.

5.

Geschiedenis van: de standensamenleving
Tegenwoordig kan je alles bereiken wat je wilt, ongeacht waar je geboren bent of wat voor familie je hebt. In de middeleeuwen was 
dat heel anders: in welke familie je geboren was, bepaalde wat voor leven je zou hebben. Er waren namelijk drie verschillende groepen 
mensen, deze groepen heetten ‘standen’. Iedere stand had zijn eigen rechten en plichten. De standen waren: geestelijken, adel en boeren, 
waar later de burgerij ook toe werd gerekend. De boeren vormden verreweg de grootste groep. De boeren moesten het land bewerken 
en voor het eten zorgen. De adel stuurde de boeren aan en zorgde voor de rechtspraak. De geestelijkheid verzorgde de zieken en zorgde 
bijvoorbeeld voor het onderhoud van de kerk en schreven Bijbels. De boeren moesten eigenlijk al het zware werk doen en kreeg weinig 
terug. Ze werden vaak uitgebuit door de adel. Dit was oneerlijk en de boeren werden dan ook steeds ontevredener over de situatie. Ze 
kwamen in opstand en enkele eeuwen geleden is de standensamenleving verdwenen. 

WAT IS EEN WAPEN?
Een wapen is een afbeelding die iets zegt over de familie, woonplaats of het beroep van de persoon die het wapen op zijn schild of kleding 
draagt. De adel liet hun familiewapen overal zien: op vlaggen, schilderijen, kleding, schilden en muren. Aan het wapen kon je herkennen 
van welke familie of van welke plaats de ridder afkomstig was. Dat was bijvoorbeeld heel handig tijdens een veldslag: hoe moest je anders 
herkennen welke ridders de tegenstanders waren? Tegenwoordig is dit niet anders: voetballers dragen shirts met de kleuren van hun 
team, zodat ze weten naar wie ze de bal moeten spelen. En tijdens de Avondvierdaagse draag je natuurlijk trots het shirt van jouw klas of 
basisschool! 

De Blijde Incomste was in Nijmegen. Onder Graaf Otto II van Gelre en Zutphen groeide Nijmegen uit tot grootste en machtigste stad 
van het hertogdom Gelre. Otto liet de Sint-Stevenskerk bij kasteel de Valkhofburcht afbreken en herbouwen in het centrum van de stad 
Nijmegen. 
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Bekijk het bovenste plaatje van pagina 25 in het stripboek. Hier zie je de Blijde Incomste. Het 
bruine paard op de afbeelding draagt een wapenkleed met dezelfde afbeelding als hertog Willem 
in het filmpje op zijn kleding heeft. Dit was het wapen van het hertogdom Gelre. Blauw, geel en 
leeuwen zie je daarom overal terug in het stripboek.

Stel dat jullie van adel zijn. En je wilt een wapen hebben. Hoe zou dat er uit zien? Ontwerp een 
familiewapen. Leg ook uit hoe jullie het wapen hebben ontworpen: waarom hebben jullie een 
bepaalde kleur of bepaald dier gekozen? 

6.
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film 2: bronckhorster en heeckerense twisten

In het filmpje vechten ridders bij een kasteel. Dit is kasteel 
Doorwerth. Kijk op de kaart van Hertogdom Gelre. In welk 
kwartier ligt dit kasteel?

1.

Waarom hadden Reinald en Eduard eigenlijk een ‘twist’? 
Tip: kijk op pagina 21 en 22 van het stripboek.

4.

In het filmpje zie je een man op een stuk ijzer slaan. Wat voor 
beroep heeft deze man en wat maakt hij? Bestaat dit beroep 
tegenwoordig nog steeds? 

7.

Een keer stonden Reinald III en Eduard tegenover elkaar in 
een gevecht. Wanneer en waar was dat? Tip: kijk op pagina 
23 en 24 waar de broedertwist verder uitgelegd wordt.

5.

De ruzie tussen Reinald en Eduard duurde elf jaar, van 1350 tot 1361. Waar ligt dit op de tijdlijn op werkblad 1? 
Geef met een pijltje de jaartallen aan.

2.

Bespreek met je groep!
Dit filmpje gaat over de twist tussen de familie Van 
Bronckhorst en de familie Van Heeckeren. Aan het begin van 
het filmpje wisten jullie vast nog niet wat een twist is. Nu 
waarschijnlijk wel. Hoe zouden we een twist tegenwoordig 
noemen? Hebben jullie soms ook een ‘twist’ met broertjes, 
zusjes of vrienden, zoals die tussen Reinald en Eduard? Waar 
gaat dat dan over? 

3.

Uiteindelijk won Eduard van Reinald en werd hij de nieuwe 
hertog van Gelre. Eduard sloot zijn broer Reinald op. Omdat 
Reinald alleen maar in de toren zat en eten kreeg, werd hij 
heel dik. Hierdoor kreeg Reinald de bijnaam: de dikke hertog. 
Op een gegeven moment paste hij niet eens meer door de 
deur! Lees indien nodig het stuk over de broedertwist van 
pagina 21 tot en met pagina 24 in het stripboek nog eens 
door. Waar werd Reinald III gevangen gehouden? 

6.

Geschiedenis van: de ridder-opleiding
In films en boeken zijn ze vaak de held van het verhaal: ridders. In hun harnas vechten ze met zwaarden of lansen tegen slechteriken. 
Maar wat deed een ridder precies? En hoe werd je een ridder? In de middeleeuwen was een ridder een soldaat te paard en in harnas 
(bepantsering). Alleen jongens en mannen van (lage) adel konden ridder worden. De oudste zoon kon geen ridder worden: hij moest zijn 
vader opvolgen als graaf, hertog of markies van een bepaald gebied. Als je als jongen ridder wilde worden, moest je al rond je twaalfde 
assistent worden van een ridder, dan was je een page (spreek uit: paazje). Je leerde in die jaren hoe een ridder leefde, wat voor wapens en 
bepantsering je nodig had en hoe je moest vechten. Na een aantal jaar was je klaar om zelf een ridder te zijn. In de middeleeuwen werden 
ridders gezien als helden die goed gedrag vertoonden. Dit heette ridderlijkheid. De belangrijkste waarden van een ridder waren: eer, trouw, 
vrijgevigheid, eerlijkheid kracht en moed. 
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Een ridder moest zich goed kunnen beschermen in gevechten. De uitrusting van een ridder bestond uit veel onderdelen:
Oorlogspaard, Zwaard, Schild, Lans, Maliënkolder, Helm.

Hieronder zie je een plaatje van een ridder. Welk onderdeel hoort bij welk cijfer?

8.
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film 3: slag om grolle

Groenlo heette vroeger Grolle. Deze naam is in de loop van de 
eeuwen veranderd. Waar komt de naam van jullie dorp of stad 
vandaan? En is deze in de loop van de tijd anders geworden? 

1.

Prins Frederik Hendrik had als bijnaam ‘de Stedendwinger’. 
Hoe kwam hij aan deze bijnaam? Tip: De Slag om Grolle is 
een goed voorbeeld van hoe hij aan deze naam kwam.

4.

René en Bas maken zich zorgen om de katholieken in Groenlo. 
René vertelt dat we weten wat er gebeurd is met katholieken 
uit andere delen van Gelderland die door protestanten waren 
overgenomen. Wat is er eigenlijk gebeurd met de katholieken? 
Tip: lees nog eens het verhaal over de Tachtigjarige Oorlog 
(pagina 40 t/m 43) in het stripboek.

5.

De Slag om Grolle was een belangrijke gebeurtenis tijdens de Tachtigjarige oorlog. Zoek op internet in welke tijdvakken de tachtig 
jarige oorlog zich afspeelde. Kleur deze tijdvakken in op de tijdbalk van werkblad 1 en geef met een pijltje aan wanneer de Slag om 
Grolle was. 

2.

Groenlo was een rijke grensstad vlakbij Duitsland. Daarom wilden zowel Frederik Hendrik als de Spaanse koning Filips II de stad graag in 
handen hebben. Toen Frederik Hendrik in 1627 uiteindelijk Groenlo in het bezit kreeg, maakte hij er een sterke vestingstad van. 

Geschiedenis van: hendrik van den bergh
Hendrik van den Bergh, kasteelheer van Huis Bergh in ‘s-Heerenberg, leefde van 1573 tot 1638 en was een heel belangrijke legerleider 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hij was een neef van prins Frederik Hendrik. Diens vader was Willem van Oranje. Hendrik was in dienst van 
de Spanjaarden tijdens de oorlog. Hij moest dus tegen zijn eigen neef vechten! Maar stond Hendrik echt aan de kant van de Spanjaarden? 
Hendrik was katholiek opgevoed, hij had hetzelfde geloof als de Spanjaarden. Maar tijdens de Tachtigjarige Oorlog ging het er niet om wat 
je geloof of mening was. Veel soldaten waren niet rijk en de Spaanse koning Filips II betaalde vaak beter dan Frederik Hendrik. Dit was de 
reden dat Hendrik van den Bergh, net als vele andere Nederlanders, voor Spanje vocht. Omdat Hendrik zo’n goede legerleider was, bood 
Frederik Hendrik zijn neef meer geld aan dan Filips II, om aan zijn kant te vechten. Hierdoor werd Hendrik in 1633 uiteindelijk lid van het 
Staatse Leger!

3. Hieronder zien jullie een plaatje van Groenlo uit 1606 en 
eentje uit 1698. Hoeveel nieuwe verdedigingswerken zien 
jullie op de kaart van 1698? Zoek op internet een kaart van 
Groenlo hoe het er nu uitziet. Is het na de Tachtigjarige 
Oorlog nog veel veranderd? 

1606 1698
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Luister goed naar wat de soldaat tegen Bas en René vertelt. 
Hij legt uit waarom hij in het Staatse leger zit. Zoek de 
woorden op internet op, die jullie niet kennen. Waarom 
vecht deze soldaat tegen de Spanjaarden? Denken jullie dat 
hij zelf ook echt tegen de Spaanse bezetting is? Waarom 
wel/niet? 

6.

Bespreek met je groep! 
De familie Van Oranje is nog steeds heel belangrijk in 
Nederland: Frederik Hendrik is een voorvader van onze 
koning Willem Alexander! Waarom roepen ridders Bas en 
René dan toch “Boe!” als de Hollanders de Spanjaarden 
verslaan? Is het niet logisch om voor Nederland te zijn? 
Stel je voor dat je zelf een katholieke inwoner van Groenlo 
bent in 1627. Aan wiens kant zou jij staan: die van Frederik 
Hendrik of die van Hendrik van den Bergh? 

7.
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film 4: wassenberg

Kijk op de kaart van het Hertogdom Gelre. Waar in het 
hertogdom ligt Wassenberg? Tip: let op het skelet van 
Gerard. Kijk op Google Maps: ligt Wassenberg ver van jullie 
woonplaats af?

1.

Markeer op de tijdlijn op werkblad 1 het begin en het eind 
van de middeleeuwen, de periode tussen 500 en 1500. Welke 
tijdvakken vallen in de middeleeuwen? Geef met een pijltje 
het jaartal 1033 aan; het allereerste begin van het hertogdom 
Gelre!

2.

Bespreek met je groep!
Wassenberg is de plek waar Gelre begonnen is. Het is ook het 
meest zuidelijke stuk van het hertogdom. Kijk goed naar de 
kaart van het Hertogdom Gelre in het stripboek en vergelijk 
deze met de kaart van Nederland. In welke provincies en 
gebieden lag het Hertogdom Gelre?

3.

Geschiedenis van: lange nederlanders
Nederlanders zijn de langste mensen op aarde! Nederlandse vrouwen worden gemiddeld 168,7 cm en mannen 182,5 cm. Tegenwoordig 
zou Gerard de Lange met zijn 185 cm niet meer zo bijzonder zijn, maar in de middeleeuwen was je dan echt een reus! Hoe kunnen 
we tegenwoordig in Nederland dan zo lang zijn? We eten in Nederland redelijk gezond en met gezonde voeding word je langer. Blijf 
dus je groenten en fruit eten! Maar ook genen spelen een belangrijke rol. Kinderen van lange mannen hadden vroeger een grotere 
overlevingskans. Hierdoor blijven er meer lange mensen over en worden deze genen voor het ‘lang worden’ meer doorgegeven dan genen 
waarmee je wat achterblijft qua lengte. Is jouw vader of moeder best wel lang? Grote kans dat jij ongeveer die lengte bereikt! 

Bespreek met je groep. Probeer met jullie groepje zelf eens om 3 minuten op je knieën stil te zitten met jullie ogen dicht. Laat de 
juf of meester een timer inschakelen. Kunnen jullie je voorstellen dat nonnen en monniken in de middeleeuwen dit bijna de hele dag 
deden? 

5.

Op bladzijde 4 in het stripboek vind je de stamboom van 
de hertogen van Gelre. Waar vind je Gerard de Lange, de 
eerste hertog van Gelre? Met wie was hij getrouwd? De 
stamboom eindigt bij Karel van Gelre en Zutphen, hij was de 
laatste hertog van Gelre. Hoeveel jaren zitten er tussen het 
geboortejaar van Gerard de Lange en het geboortejaar van 
Hertog Karel van Gelre en Zutphen?

6.

Omdat veel jongens de naam van hun vader kregen, had je in de middeleeuwen best veel hertogen en graven met dezelfde naam. 
Zo kom je tijdens het lezen van het stripboek vaak de namen Karel, Eduard, Reinald en Gerard tegen voor verschillende mensen. 
Dit kan best wel verwarrend zijn, want over welke Karel heb je het dan? Door bijnamen te geven, kon je duidelijk maken wie 
je bedoelde. Vaak had deze bijnaam te maken met hoe diegene eruit zag. Gerard I was heel lang, dus werd hij ook wel 
Gerard de Lange genoemd.

4. In het stripboek komt graaf Otto II voor, op pagina 15 en 16. 
Otto II van Gelre had als bijnaam Otto de Lamme. Kijk op 
internet: waarom had Otto als bijnaam De Lamme? 
Zie je dat ook terug in zijn tekening in het stripboek?

In het filmpje wordt door Dolly verteld dat Gerard de Lange deze kerk had gebouwd zodat men zou bidden voor het zielenheil van hem en 
van zijn vrouw. In de middeleeuwen waren de mensen heel gelovig. Gerard de Lange ook. Mensen gingen vaak naar de kerk om te bidden. 
De meeste mensen deden dat sowieso elke zondag minimaal één keer. Nonnen en monniken die in een klooster leefden, baden zelfs wel 7 
keer per dag!
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Maak je eigen stamboom! Begin bij jezelf. Ga daarna naar boven naar je ouders. Daarna ga je naar je opa’s en oma’s. Hoe heet 
iedereen en wanneer zijn ze geboren? Kun je ook nog je overgrootopa’s en oma’s opschrijven? Je hebt 8 overgrootouders! Weet je 
wie zij zijn, of hoe zij heten? Hoeveel jaren en personen kun jij teruggaan in je eigen stamboom? En zijn er nog foto’s van je (over)
grootouders? Vraag het na bij je ouders en maak je stamboom eventueel thuis af met hun foto’s.

7.

10



film 5: het sint-petergasthuis

Kijk op internet naar de lijst met Rijksmonumenten in jullie 
dorp of gemeente. Wat is het oudste huis in jullie dorp of stad? 
Waarom wordt een bepaald gebouw een Rijksmonument 
denken jullie?

1.

Het Sint-Petersgasthuis is gesticht in het jaar 1246. Geef met een pijltje dit jaar aan op de tijdlijn op werkblad 1. 2.

Het Sint-Petergasthuis is de oudste zorginstelling van Nederland. Het gasthuis is ook het oudste gebouw van Arnhem. Het is dan ook een 
Rijksmonument. 

De DrieGasthuizengroep bestaat uit drie verschillende 
gasthuizen: het Sint-Catharina gasthuis, het Sint-Antonie 
gasthuis en het Sint-Peters gasthuis. Catharina, Antonius en 
Petrus waren de beschermheiligen van deze gasthuizen. 

Kijk op internet. Waartegen bieden de heilige Sint-Catharina 
en Sint-Antonius bescherming? Waarom zouden mensen 
voor deze heiligen hebben gekozen om hun gasthuizen te 
beschermen?

3.

Een heilige is een belangrijk persoon in de christelijke geschiedenis. Deze persoon had tijdens zijn of haar leven veel goede daden 
verricht en werd daarom heilig verklaard. Een beschermheilige is een heilige die extra speciaal of belangrijk is voor een bepaalde regio, 
groep mensen of een goed doel. Jullie kennen allemaal Sinterklaas wel. Hij is ook een heilige! Sint-Nicolaas, zoals hij officieel heet, is de 
beschermheilige van de kinderen. Dat klinkt logisch toch? 

Bespreek met je groep!
In de gasthuizen verzorgden monniken en nonnen daklozen 
en vluchtelingen die verder nergens anders naartoe konden. 
Hoe zit dat tegenwoordig? Hebben we in Nederland nog steeds 
vluchtelingen die verder nergens anders naartoe kunnen? Zo 
ja, hebben we nog steeds een soort gasthuis in Nederland 
waar zij terecht kunnen? En waar gaan mensen tegenwoordig 
naartoe als ze ziek of gewond zijn? 

4.

Geschiedenis van: gasthuizen
Wat is eigenlijk een gasthuis en waarin verschilt het van een ziekenhuis? Een gasthuis was in de middeleeuwen een opvang voor mensen 
die vanwege allerlei redenen dakloos waren of ergens voor op de vlucht waren. Deze reizigers konden bij een gasthuis terecht voor 
onderdak, wat te eten en eventueel verzorging voor als ze ziek of gewond waren. Meestal waren het monniken of nonnen die de gasten 
verzorgden, zij hoefden hier niets voor terug. Over barmhartig gesproken!

In de loop der jaren kwamen er steeds meer reizigers waardoor de gasthuizen de vraag bijna niet meer aankonden en geld gingen vragen 
voor het onderdak. Dit werden uiteindelijk hostels en hotels. Sommige gasthuizen namen een dokter in dienst en gingen alleen zieken 
verzorgen. Dit werden later de ziekenhuizen. Een derde soort gasthuis ging zich specialiseren in het onderdak bieden en verzorgen 
van oudere mensen. Dit werden uiteindelijk de verzorgingshuizen die we nu nog kennen. Gasthuizen waren de voorlopers van hotels, 
ziekenhuizen en verzorgingshuizen.

11



De functie van de gasthuizen in de middeleeuwen was gebaseerd op de zeven werken van barmhartigheid. 

Hieronder zie je de zeven werken van barmhartigheid zoals ze ook in het filmpje te zien zijn. Verbind het juiste werk van 
barmhartigheid met het bijbehorende schilderij met een lijn.

5.

de hongerigen en de spijzen

de dorstigen laven

de naakten kleden

de vreemdelingen herbergen

de zieken verzorgen

de gevangenen bezoeken

de doden begraven
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Een verzamelnaam voor monniken en nonnen is de geestelijkheid. Een belangrijke 
taak was het schrijven van boeken en het verspreiden van het geloof. In de 
middeleeuwen bestond nog geen printer waarmee je pagina’s kon afdrukken. Alles 
moest met de hand geschreven worden! Ook werden de randen van de pagina’s en 
de eerste letter van een bladzijde heel mooi versierd, dit noem je verluchten. Je kunt 
je wel voorstellen dat het maken van één boek heel lang duurde, het heet niet voor 
niets monnikenwerk! Het gebedenboek van Maria van Gelre is een heel beroemd 
voorbeeld van zo’n prachtig verlucht, middeleeuws boek. Hiernaast zie een voorbeeld 
uit dit boek. De goudkleur is echt goud! 

Kleur zelf een middeleeuwse letter in. Wie kan het mooist een letter verluchten?6.
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het gelre-journaal

Nu jullie de films hebben bekeken en de opdrachten hebben gemaakt, zijn jullie echte kenners van het hertogdom Gelre. 
Dit kunnen jullie laten zien in jullie eigen ‘Gelre-journaal’!

Het achtuurjournaal kennen jullie vast wel, misschien kijk je het af en toe ’s avonds met je ouders bij de koffie. Tijdens dit journaal komen 
er wel eens reporters die verslag doen van een bepaalde gebeurtenis. Jullie gaan voor het Gelre-journaal zelf ook verslag doen, maar dan 
van een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van het hertogdom! 

Jullie kunnen kiezen uit de volgende gebeurtenissen:

•   De draak van Gelre (p. 7-8)
•   Het huwelijk tussen Gerard II en Ermgard van Zutphen in 1118 (p. 12)
•   Reinald II promoveert van graaf tot hertog door de paus in 1339 (p. 20)
•   De slag bij Tiel uit 1361 (p. 23)
•   De Blijde Incomste in 1388 (p. 25)
•   Arnold van Egmond wordt ontvoerd in 1465 (p. 30)
•   Karel de Stoute verovert het hertogdom Gelre in 1473 (p. 31+32)

Belangrijk is dat duidelijk wordt wie de personen in de situatie zijn, waar en wanneer het zich afspeelt en waarom de personen in de 
situatie de dingen doen. Wat voor gevolgen heeft dit voor de toekomst van het hertogdom? En natuurlijk moet het ook een beetje 
spannend zijn!   

Jullie gaan zelf de rollen verdelen: wie wordt de reporter en wie worden de personen in de scène? Ook gaan jullie een script maken: wie 
gaat wat zeggen? Natuurlijk mag er ook een beetje geïmproviseerd worden: het moet immers lijken alsof het live gebeurt. Om het ‘echt’ te 
laten lijken, gaan jullie ook kleding en voorwerpen zoeken en maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zwaard en schild, en kleren voor 
ridders en de adel! 

Het filmen gebeurt met een eigen mobiel of camera. Jullie film kan ongeveer drie tot vijf minuten duren. Alle films worden gepresenteerd 
in de klas! Wie heeft het leukste Gelre journaal gemaakt?
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