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Les 8 Vier Hollandse legendes

PresentatieOPdracHt 1 – KinderdijK

 

De legende ‘De kat van Kinderdijk’ speelt zich af in Kinderdijk. Tegenwoordig staat Kinderdijk op de 

Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Informeer uw medecursisten in een presentatie van 5 minuten over dit 

werelderfgoed. U kunt de volgende punten bespreken:

•	 Waar ligt Kinderdijk? (Laat zien op een kaart)

•	 Heet Kinderdijk zo vanwege de legende? Er is immers een baby gered?

•	 Wat is de Werelderfgoedlijst?

•	 Wat voor molens staan er in Kinderdijk? Wat is hun functie?

•	 Wat zijn de verschillen tussen de molens? (laat plaatjes zien)

•	 Waarom staan er zo veel? Hoe werken die molens samen?

•	 Hebben de molens tegenwoordig nog een functie?

Informatie die u kunt gebruiken in uw presentatie:

- Dorp in Zuid-Holland in de Alblasserwaard, waar de Noord en de Lek samenkomen, heette vroeger Elshout

- Naam: verschillende verhalen:

· Kat van Kinderdijk

· Kinderarbeid gebruikt voor aanleg van de dijk

· Er woonde een Jan met veel kinderen (Jan der Kindere) bij Elshout

· Lage dijk > kinderdijk

- Werelderfgoedlijst: lijst van de UNESCO van bijzondere gebouwen/landschappen e.d. die bewaard moeten 

blijven; er staan 981 erfgoederen op de lijst, waarvan 759 culturele erfgoederen, bv. piramides van Egpte

- Al molens in de 14e eeuw, maar die bestaan niet meer; nu 19 poldermolens, gebouwd vanaf 1738/1740; 1 

molen open voor publiek; 1 molen net buiten Kinderdijk

- Functie: water uit de polder pompen (40.000 liter per min.): rad onder in de molen brengt het water 

(meestal 1.40 m) omhoog; grond zakte 1 meter per eeuw

- Water wordt in twee ‘trappen’ omhoog gepompt en in de rivier gelaten

- Functie van water wegpompen overgenomen door machines (ca. 1738), molens draaien nog

- 8 molens van baksteen; 10 molens van hout met riet; 1 wipmolen: onderkant heeft de vorm van een 

piramide, bovenkant kan helemaal draaien
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PresentatieOPdracHt 2 – sterKe VerHaLen

Volgens de tekst worden er nu nog steeds sterke verhalen bedacht en verteld. Vaak gaat het om sterke verhalen. 

Een voorbeeld van een sterk verhaal is:

Een 5 eurocent-munt lost op in een glas cola. Is dat verhaal waar of niet waar? U gaat daarover een presentatie 

geven van 5 minuten voor uw medecursisten. In uw presentatie kunt u aandacht besteden aan de volgende 

punten:

•	 Uit welk materiaal bestaat een 5 eurocent-munt?

•	 Waarom zou cola een 5 eurocent-munt kunnen oplossen? 

•	 Is alleen cola geschikt voor dit proces of ook andere frisdranken?

•	 Is het verhaal waar of niet waar?

•	 Bestaan er nog meer mythes over cola?

Informatie die u kunt gebruiken:

- Vroeger waren muntjes van 5 cent van koper, nu 94 % staal + 6 % koper

- Cola bevat: fosforzuur (andere frisdranken citroenzuur), cafeïne, suiker, vanille, kaneel, karamel en citroen

- Andere mythes over (Coca) cola (= Cokelore): middel tegen zwangerschap, cola + aspirine = drug / 

liefdesdrank; Kerstman bedacht door Coca-Cola

- Feiten over (Coca) cola: was bedoeld als hoestdrank; bevatte tot 1929 cocaïne

PresentatieOPdracHt 3 – LucHtsPiegeLingen
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De Vliegende Hollander en andere spookschepen zijn door de eeuwen heen vaak gezien door schippers. Volgens 

wetenschappers kunnen de waarnemingen verklaard worden door luchtspiegelingen: fata morgana’s. U gaat 

hierover vertellen in een presentatie van 5 minuten voor uw medecursisten. Besteed aandacht aan de volgende 

punten, maar maak uw verhaal niet te technisch:

•	 Waar komt de naam fata morgana vandaan?

•	 Hoe komt een luchtspiegeling tot stand?

•	 Wat is de rol van luchtlagen, luchtvochtigheid, wind en temperatuur?

Laat ook plaatjes van verschillende luchtspiegelingen zien.

Informatie die u kunt gebruiken:

- Grote temperatuurverschillen tussen luchtlagen + geen wind > horizontale scheiding tussen 

verschillende luchtlagen, verschillende breking van het licht > spiegeleffect (versterkt door verschillen in 

luchtvochtigheid)

- Luchtlaag met laagste temperatuur wordt een soort lens

- Vaak boven asfalt dat warm wordt door de zon > luchtspiegeling naar boven (lijkt of er water op de weg 

ligt)

- Koude lucht aan oppervlak en warme lucht erboven > luchtspiegeling naar beneden > dingen die heel ver 

weg zijn worden zichtbaar
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- Fata Morgana is Italiaans voor Morgan le Fay, halfzus van Koning Arthur. Volgens de legende had zij een 

kasteel (Avalon) dat verdween als je dichtbij kwam

- Luchtspiegelingen als verklaring voor Monster van Loch Ness, zeemonsters, ufo’s e.d.

PresentatieOPdracHt 4 – jOHann Faust

Net als de kapitein van de Vliegende Hollander maakt Johann Faust een afspraak met de duivel. Vertel aan uw 

medecursisten in een presentatie van 5 minuten het verhaal van Johann Faust. In uw presentatie kunt u de 

volgende vragen behandelen:

•	 Wie was Johann Faust?

•	 Welke afspraak maakte hij met de duivel en waarom?

•	 Loopt het goed af met hem?

•	 Is het verhaal gebaseerd op historische feiten?

•	 Zit er een moraal in dit verhaal?

•	 Waarom is het verhaal van Faust nog steeds bekend?

•	 Welke kunstenaars werden geïnspireerd door het verhaal? (noem er een paar)

U kunt in uw presentatie de volgende informatie gebruiken:

- Dr. Johannes Faust (Georg Faust), geboren in Duitsland (ca. 1480-1540)

- Studeerde astrologie, scheikunde (= chemie) en filosofie; werkte als arts en magiër

- Reisde veel en zou zich bezig hebben gehouden met Zwarte Magie

- Veel legendes en verhalen, vooral bekend geworden door het boek Faust van Johann Wolfgang von Goethe:

· God, overtuigd van de goedheid van de mens, staat de duivel toe om te proberen Faust op het slechte 

pad te krijgen

· Weddenschap van professor Faust met de duivel: superieure kennis en vervulling van al zijn wensen in 

ruil voor zijn ziel

· Faust vraagt de hulp van de duivel om een meisje te krijgen. De duivel maakt Faust jong. Het meisje 

wordt zwanger, vermoordt haar baby en komt in de gevangenis. De duivel helpt haar ontsnappen, maar 

ze wil niet meer leven

- Werken gebaseerd op de Faustlegende (o.a.): Toneelstukken (= plays) van o.a. Christopher Marlowe, 

Václav Havel, George Sand; Opera’s van o.a. Berlioz, Stravinsky en Prokofjev; muziek van o.a. Beethoven, 

Schubert, Wagner, Mahler, Radiohead, Frank Zappa en Tom Waits; poëzie (= poetry) van o.a. Baudelaire; 

boeken van o.a. Oscar Wilde en Alfred Jarry; films o.a. The Phantom of the Opera, Batman Begins, Star Wars 

Episode III en Faust
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PresentatieOPdracHt 5 – Hanzesteden

Het verhaal van het Vrouwtje van Stavoren is gebaseerd op historische feiten. Stavoren behoorde namelijk tot 

de Hanzesteden (zie ook tekst 1). Maar toen de haven van Stavoren met zand begon dicht te slibben, speelde 

Stavoren geen rol meer in de graanhandel van de Hanzesteden. 
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Informeer uw medecursisten in een presentatie van 5 minuten over de Hanze. Aan de volgende punten zou u 

aandacht kunnen besteden:

•	 Waarom werd de Hanze opgericht?

•	 In welk gebied lagen de Hanzesteden? (laat een kaart zien)

•	 Welke goederen werden er vervoerd?

•	 Wat was de invloed van de Hanze op de economie?

•	 Welke routes volgden de kooplui?

•	 Wat voor schepen werden er gebruikt?

•	 Hoe was de Hanze georganiseerd? Wie was de baas over de Hanze?

•	 Hoe communiceerden de steden onderling?

•	 Wanneer kwam er een einde aan de Hanze? Waarom?

U kunt de volgende informatie gebruiken:

- ‘Hanze’ = groep

- Samenwerking tussen handelaren en steden > beschermen en uitbreiden van de handel rond de Oostzee 

en de Noordzee, monopolie in Scandinavië en handelsprivileges in Europa

- Eerst Duitse steden rond de Oostzee; later ook steden uit Nederland, België, Polen, Noorwegen, Zweden, 

Estland, Letland en Litouwen; later ook nog steden in Engeland, Finland en Rusland

- Nederlandse Hanzesteden: Groningen, Nijmegen, Roermond, Tiel, Venlo, Arnhem, Deventer, Doesburg, 

Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Oldenzaal, Ommen, Stavoren, Zutphen en Zwolle

- Enkele buitenlandse Hanzesteden: Brugge, Lübeck, Hamburg, Stockholm, Riga, Krakau, Londen

- Geen formele organisatie, geen centrale regels; steden hadden eigen regels; Lübeck belangrijkste 

Hanzestad; Hanzedagen: bijeenkomsten waarnaar steden iemand konden sturen voor overleg (niet alle 

steden deden dat altijd)
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- Hout, was (= wax), hars (sap uit bomen), huiden, graan en meel

- Schepen: speciaal voor vervoer van goederen ontworpen type schip + oorlogsschepen

- Einde door concurrentie van Holland, Zeeland en Engeland, door toename van het centraal gezag van 

landen en de macht van Duitse koningen, door de Reformatie en aanvallen van het Ottomaanse Rijk

- Eerste kantoor sloot in 1593, laatste in 1754; laatste Hanzedag in 1769 (9 steden); definitief einde in 1862 

(nog 3 Duitse steden waren lid); veel Nederlandse en Duitse steden noemen zich nog steeds Hanzestad
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