
 

 

 

De Vroege Middeleeuwen in beeld 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
De opdracht 
Zoeken en uitwerken van informatie 
 Werk in tweetallen. 
 Beantwoord de onderstaande vragen. Werk jullie antwoorden uit in een kort essay (minimaal 

één, maximaal twee A4, lettergrootte 12, regelafstand 1,5).  
 Zoek twee bronnen (geschreven of beeldend) uit verschillende perioden die iets vertellen 

over een bepaald onderwerp of een bepaalde gebeurtenis uit de Vroege Middeleeuwen 
(bijvoorbeeld de doop van Clovis). Beschrijf van elke bron: 
- wanneer en waar de bron is vervaardigd. 
- wie de maker en eventueel de opdrachtgever is. 
- indien aanwezig, de titel en een eventueel bijschrift. 

 Beschrijf de bron nauwkeurig of vat de bron samen.  
 Wat is volgens jullie de bedoeling van de maker of auteur geweest? Met welk doel is de bron 

vervaardigd?  
 Wat voor beeld wordt er geschetst van de Vroege Middeleeuwen? Waar baseer je dat op? 

Verschillen de twee bronnen hierin? Waarom wel of juist niet? Waarom denk je dat dit 
verschil wel of niet aanwezig is? Is het beeld van de Vroege Middeleeuwen in de loop van de 
tijd veranderd? Waarom wel of waarom niet? En in welke zin is dit beeld dan veranderd? 
Refereer in je antwoorden steeds naar de gebruikte bronnen. 

 
Informatieve poster 
 Maak een informatieve poster.  
 Verwerk hierin de bronnen en jullie belangrijkste bevindingen.  
 Wat is jullie beeld van de Vroege Middeleeuwen? Geef dit beeld op een creatieve manier 

weer. Dit kan d.m.v. een tekening, een gedicht, een tekst, een collage etc. Verwerk jullie 
eigen ‘beeld’ in de poster. 

 Let bij het maken van de informatieve poster goed op de verhouding tussen tekst en beeld. 
Omdat het een informatieve poster moet worden, mag er meer tekst op staan dan op een 
normale poster. Bedenk wel dat de tekst goed leesbaar moet zijn en dat de lees- en 
kijkvolgorde duidelijk moet zijn. 

 Bij de beoordeling wordt gelet op inhoud, maar ook op lay-out en presentatie.  
 Vergeet niet een pakkende titel op de poster te zetten. 

 

In de les ‘Vroege Middeleeuwen: een voorspoedige tijd?’ heb je geleerd over de Merovingische 
periode. Met deze les is geprobeerd om het beeld van ‘the Dark Ages’ te weerleggen en een beeld 
te creëren van de middeleeuwen als een voorspoedige tijd. Je kunt op verschillende manieren naar 
de geschiedenis kijken en deze in beeld brengen. Dit wordt dan ook al eeuwen gedaan. In deze 
opdracht ga je de kijk op een bepaald onderwerp uit Vroege Middeleeuwen analyseren. Daarnaast 
creëer je zelf beeld van de Vroege Middeleeuwen.  
 



 

 

 
 
Presentatie 
 Presenteer jullie bevindingen aan de klas aan de hand van de informatieve poster.  
 Geef kort aan hoe jullie te werk zijn gegaan en wat jullie bevindingen zijn. 
 Presenteer jullie zelf gecreëerde beeld van de Vroege Middeleeuwen en licht het toe. 
 Vertel ook kort hoe jullie de taakverdeling hebben aangepakt.  

 
Tips 
 Maak van te voren een duidelijke planning en taakverdeling. 
 Controleer elkaar en verbeter elkaar waar nodig. 
 Handige website en boeken voor extra informatie: 

- www.rmo.nl 
- Blockmans, W. en Hoppenbrouwers, P. Eeuwen des onderscheids. Een geschiedenis van 

middeleeuws Europa. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2008. 
- Bolt, J. en Heeren, S. Een Merovingisch grafveld in Wijchen. Hazenberg Archeologie, 

Leiden. 
- Kuipers, J. Nederland in de Middeleeuwen. De canon van ons Middeleeuws verleden. 

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen, 2011. 
 

http://www.rmo.nl/

