De Slag bij Ane
Je hebt in de hoofdstukken 3 en 4 van je geschiedenisboek geleerd dat in de middeleeuwen de
heren steeds belangrijker werden. Dat kon de eigenaar van een groot domein zijn, maar ook
een leider van de kerk. Een bisschop bijvoorbeeld.
De gewone mensen hadden weinig te vertellen en moesten veel belasting betalen.
Begin 13e eeuw pikten de Drenten het niet meer. Zij kwamen in opstand tegen hun landheer,
bisschop Otto van der Lippe. De leider van de Drentse boeren was Rudolf van Coevorden.
Bisschop Otto accepteerde dat natuurlijk niet en hij trok men een leger naar Drenthe om de
opstand neer te slaan.
Het leger van Otto telde veel beroemde edelen en zelfs ridders die aan kruistochten hadden
meegedaan. Het leger van de Drenten bestond voornamelijk uit boeren, die niet getraind en
slecht bewapend waren.
Ergens tussen Gramsbergen en Coevorden troffen de beide legers elkaar.
Om erachter te komen wat er precies is gebeurd en hoe de strijd is afgelopen ga je aan de slag
met een vragenlijst en pinterest.
Het gaat als volgt:
1.

Als je dit blad gelezen hebt haal je bij je docent het blad Moord in het moeras.

2.

Als je dat verhaal hebt gelezen breng je het terug en vraag je om het Opdrachtenblad.

3.

Om antwoord te kunnen geven op de vragen heb je Pinterest als bron nodig.
Je moet je eerst registreren bij www.pinterest.com
Op de Pinterestpagina over de Slag bij Ane vind je afbeeldingen, krantenartikelen,
kaartjes en filmpjes.
Je hebt niet alles nodig, maar je moet zelf maar ontdekken welke bronnen je wèl kunt
gebruiken.

4.

Je hebt Word nodig voor de antwoorden en opdrachten
(kijk maar even bij B. Opdrachten)

5.

Sla aan het eind van de les alles op in je geschiedenismap, want waarschijnlijk ga je
volgende week verder met deze opdracht.

