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De hoofdgast
Naam: Christoffel Columbus
Leefde tussen: 1451 - 1506 

Vul de volgende woorden op de juiste plek in. 
Kies uit: Spanje - Italië - Amerika - Indië 

Columbus was een ontdekkingsreiziger uit

______________ . Hij voer in opdracht van de

koning van _______________. Hij wilde ______________

bereiken, maar ontdekte _____________________.

Wat was de belangrijkste 

reden voor ontdekkingsreizen?

☐ Voor snelle handelsroutes

☐ Nieuwsgierigheid

☐ Nieuwe talen leren

Waarom was Suster Bertken

ingemetseld in een toren?

☐ Ze was bang voor de pest

☐ Ze was voor straf ingemetseld

☐ Ze wilde rustig bidden tot God

Van deze aflevering heb ik geleerd dat…
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Beroemdheden van vroeger
Hiernaast zie je 4 beroemdheden van 
vroeger. Zet de nummers bij de foto’s.

1 - Jan van Schaffelaar

Een soldaat die tijdens een gevecht 

van een kerk sprong.

4 - Ferdinand Magalhães

Ontdekkingsreiziger die de eerste zeilreis 
rond de wereld leidde.

2 - Francois Villon

Een dichter die ook 
mensen beroofde.

3 - Leif Eriksson
Viking die Amerika 

als eerste ontdekte.

Hoe is het nu?
Columbus is voor sommigen een held. Hij heeft 
veel standbeelden. Anderen willen zijn beelden 
weg: zij zien hem vooral als schurk. Waarom?

☐ Hij heeft Amerika helemaal niet ontdekt

☐ Hij was een slechte vader

☐ Hij vermoorde mensen of maakte ze tot slaaf

Welk dikgedrukt stukje tekst is juist? Onderstreep deze.

De meeste middeleeuwers waren schoon. Ze gingen vaak in 
bad en poetsten hun tanden. Ze hadden weinig gaatjes omdat 
ze vaak naar de tandarts gingen / bijna geen suiker aten.
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