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Samenvatting
Deze les maakt deel uit van de erfgoed leerlijn” het verhaal van Zwolle”. Deze leerlijn is 
opgedeeld in de vier thema’s: besturen en verdedigen, handel en ambacht, religie en wo-
nen in Zwolle. Binnen elke thema is er voor elke groep een les. Samen vormen de lessen 
een doorgaande leerlijn die de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Zwolle 
vertelt. De leerlijn is voornamelijk gebaseerd op al bestaande lessen op het gebied van 
erfgoed, die via Stadkamer worden aangeboden. Hier zijn een aantal nieuwe lessen aan 
toegevoegd om de lijn tot een logisch geheel te maken.  
Zwolle is een vestingstad. Dat is aan de plattegrond van de stad nog heel goed te zien. 
Deze les is gebaseerd op informatie uit een niet-digitale les van Angela Nguyen over de 
geschiedenis van Zwolle.  Hoe Zwolle haar huidige vorm heeft gekregen wordt uitgelegd 
aan de hand van twee stappen: het ontstaan van de stad en de verdediging van de stad. 
Ook behandelen we de bijnaam “blauwvingers” die de Zwollenaren hebben. Als aanvulling 
op de les kan gekozen worden om met een rondvaart de vestingstad met bastions vanaf 
het water te bekijken en te ervaren. 

Lesdoel 
De leerlingen kunnen aan de hand van het beantwoorden van de vragen minimaal twee 
kenmerken van een vestingstad noemen.
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Kerndoelen
De les past binnen de leergebieden Nederlands (kerndoel 1 en 2), Oriëntatie op jezelf en de 
wereld (kerndoel 51) en Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 56).

Lesopbouw
•  Docent laat filmpje van schooltv zien: zoek op de site van schooltv naar middeleeuwen in 

de categorie 7 en 8 jaar. Speel het filmpje van “De eerste steden, Ontstaan van middel-
eeuwse steden” af. 

•  Maken van opdrachten met behulp van opdrachtenformulier
•  Nabespreken van de les; kunnen de leerlingen minimaal twee kenmerken van ves-

tingstad Zwolle geven 

Lesduur
45 min 

Lesbenodigdheden 
Opdrachtenformulieren 
 
Aanvulling op de les*
Rondvaart met speurtocht over thema vestingstad. 

Wilt u in aanvulling op de les de vesting van Zwolle ook buiten gaan bekijken? Dan is het 
mogelijk om dit per rondvaartboot te doen. De rederij heeft een speciale speurtocht opge-
zet aan de hand van de informatie die in deze les wordt aangeboden. 

Gegevens
Rondvaart Zwolle
 Harm Smeengekade 15
 8011 AK Zwolle
 06 11 44 44 45
 info@rondvaartzwolle.nl 

Elke werkdag gedurende het jaar beschikbaar tot 16.00 uur, maximaal 50 personen.
Kosten €150 per tocht. Opgeven via het contactformulier op de site of via een mail. 
De boot kan bij slecht weer worden voorzien van een overdekking. 

*  Check altijd even de gegevens even met die van de site van Stadkamer; daar staan de 
meest recente contactgegevens en bijbehorende informatie. Dit om teleurstelling te 
voorkomen.
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opdrachtformulier

1. HET ONTSTAAN VAN ZWOLLE

Wist je dat?
De stad Zwolle is ontstaan uit een klein buurtschap op een zandrug, op de plek waar nu de 
Sassenstraat ligt. Langs die zandrug stroomde het riviertje de Aa. Het buurtschap heette 
Middelwijck.

Stadsrecht
Rond 1230 bestond Zwolle uit een Marke (dat is een weidegebied) met drie buurtschap-
pen; Oostendorp, Middelwijck en Zwolle. Door de ligging aan het water werd er veel handel 
gedreven. De inwoners werden regelmatig overvallen door roofridders uit de buurt en 
vroegen daarom stadsrechten aan. Stadsrechten waren belangrijk:
•  Je had dan het recht om een verdedigingswerk te bouwen om je dorp
•  Je mag je dan een stad noemen
•  Je mag je eigen munt slaan
•  Je mag zelf recht spreken 

In 1230 gaf Bisschop Willebrands, de bisschop van Utrecht, stadsrechten aan de buurt-
schappen. Nu moesten de inwoners gaan kiezen welk buurtschap een verdedigingswerk 
kreeg. Het werd Middelwijck omdat deze al door twee kanten door water omgeven was. 
Water is een natuurlijk verdedigingsmiddel. Er hoefde daardoor maar aan een zijde een 
houten muur te komen. Het buurtschap, nu dus stad, kreeg wel een andere naam. Omdat 
de St.Michaelskerk in het midden van de nieuwe stad lag, maar eerder bij buurtschap 
Zwolle lag, kreeg de stad de naam Zwolle. 

OPDRACHT 1
Zet in de juiste volgorde:
❍ Stad krijgt een naam
❍ Buurtschap Middelwijck ligt op een zandrug
❍ Roofridders overvallen de buurtschap
❍ Door ligging aan water werd er handel gedreven
❍ Buurtschap krijgt stadsrechten en wordt een stad
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opdrachtformulier

2. VERDEDIGING VAN DE STAD 

Wist je dat?
De allereerste muur om Zwolle waarschijnlijk van hout was. Later in 1590 gingen ze de 
muur van steen bouwen. De muur had niet overal dezelfde vorm en hoogte en in de muur 
werden verschillende torens gebouwd. Die torens waren niet alleen belangrijk voor de 
stevigheid van de muur maar ook voor verdediging tegen invallen van buitenaf. Vanaf de 
torens kon de vijand makkelijk beschoten worden. 

Verdedingswerken
Er waren drie grote poorten waardoor je de stad binnen kon komen. Dat waren de Sassen-
poort, de Diezerpoort en de Kamperpoort. Verder waren er nog drie poorten die uitkwa-
men op de loswal, langs het water. Dit waren de Vispoort, de Steenpoort en de Rhoonto-
ren (rode toren). Door deze poorten ging je de stad niet uit, maar moest je eerst de gracht 
over om via de drie grote poorten de stad uit te gaan. 
Deze drie poorten waren verdedigingswerken. Daarnaast werden er bastions gebouwd 
met kanonnen om de stad te verdedigen. Een bastion is een uitspringend, vaak vijfhoekig 
verdedigingswerk van aarde of steen. Staand op een bastion kon men de vijand goed zien 
aankomen en nog beter raken. 

OPDRACHT 2
Wat is waar? Zet een rondje om het goede antwoord 
De Kamperpoort is vernoemd naar de stad Kampen        waar     /     niet waar 
Via de Steenpoort kwam je de stad uit   waar     /     niet waar
De stadsmuur was overal even hoog   waar     /     niet waar
Een bastion is een vijfhoekig verdedigingswerk   waar     /     niet waar 
De torens waren alleen voor de stevigheid van de muur waar     /     niet waar
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opdrachtformulier

3. TORENS, POORTEN EN DE STADSMUUR

Wist je dat?
De Diezerpoort en de Kamperpoort bestaan niet meer. Ze zijn afgebroken. Ook grote delen 
van de stenen stadsmuur zijn er niet meer, maar aan de Waterstraat en Thorbeckegracht 
staan nog wel delen overeind.

De Sassenpoort
De Sassenpoort bestaat nog wel. Als je de stad in loopt kun je eronderdoor, net als vroeger. 
Het verkeer moet erlangs. Daar is de toren niet breed genoeg voor. Om plaats te maken 
voor de straat zijn in 1904 huisjes gesloopt die tegen de poort aangebouwd stonden. De 
toren heeft een Meezenkauw, dat is een werpgat van waaruit kokende olie en pek over de 
vijand werd gegooid. Ook werd de vijand tegengehouden door een valhek, dat nog steeds 
in een gleuf aan de buitenkant van de toren zit. 

OPDRACHT 3
Vind je het jammer dat de Diezerpoort en de Kamperpoort gesloopt zijn? Leg uit waarom

Sassenpoort

Kamperpoort Diezerpoort
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4. ZWOLLENAREN

Wist je dat?
De Zwollenaren “blauwvingers” genoemd worden? 
Op 7 juli 1669 werd voor de derde keer de kerktoren van de St. Michaelskerk getroffen 
door de bliksem. De toren brandde geheel uit en het carillon, de klokken, viel voor de derde 
keer naar beneden.  Het stadsbestuur besloot het carillon aan Kampen te verkopen omdat 
er geen geld was om de toren weer te herbouwen. Met Kampen had Zwolle al een hele 
tijd ruzie. De Kampenaren wilde het carillon wel graag hebben en zochten naar een manier 
om Zwolle dwars te zitten. Daarom betaalde ze het carillon uit in stuivers. De Zwollenaren 
moesten alle die stuivers tellen tot hun vingers er blauw van zagen om te zien of Kampen 
wel genoeg had betaald. Vanaf die tijd heten mensen uit Zwolle blauwvingers. 

Leerlijn erfgoededucatie het verhaal van Zwolle
 

ERFGOEDEDUCATIE
LZW eL

HET VERHAAL VAN



Besturen en verdedigen
5/6

GROEP

Be
st

ur
en

 e
n 

ve
rd

ed
ig

en

Antwoorden

ANTWOORDEN BIJ 1

Buurtschap Middelwijck ligt op een zandrug
Door ligging aan water werd er handel gedreven
Roofridders overvallen de buurtschap
Buurtschap krijgt stadsrechten en wordt een stad
Stad krijgt een naam

ANTWOORDEN BIJ 2

De Kamperpoort is vernoemd naar de stad Kampen        waar     /     niet waar 
Via de Steenpoort kwam je de stad uit   waar     /     niet waar
De stadsmuur was overal even hoog   waar     /     niet waar
Een bastion is een vijfhoekig verdedigingswerk   waar     /     niet waar
De torens waren alleen voor de stevigheid van de muur waar     /     niet waar
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Samenvatting
Deze les maakt deel uit van de erfgoed leerlijn” het verhaal van Zwolle”. Deze leerlijn is 
opgedeeld in de vier thema’s: besturen en verdedigen, handel en ambacht, religie en wo-
nen in Zwolle. Binnen elke thema is er voor elke groep een les. Samen vormen de lessen 
een doorgaande leerlijn die de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Zwolle 
vertelt. De leerlijn is voornamelijk gebaseerd op al bestaande lessen op het gebied van 
erfgoed, die via Stadkamer worden aangeboden. Hier zijn een aantal nieuwe lessen aan 
toegevoegd om de lijn tot een logisch geheel te maken.  
De les bij het Historisch Centrum Overijssel vormt de derde les binnen het thema Handel 
en ambacht, maar is ook apart (los van de doorgaande leerlijn) af te nemen.

Kerndoelen
De les past binnen de leergebieden Nederlands (kerndoel 1 en 2), Oriëntatie op jezelf en de 
wereld (kerndoel 51) en Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 56).

Introductie van de les in de klas
Laat in de klas het filmpje zien over de cartograaf (zoek op www.youtube.nl met de woor-
den hetoversticht (let op aan elkaar!)en je kunt klikken op het logo van het oversticht. Op 
die pagina is get filmpje nummer 1. De cartograaf

Aanbieder: Historisch Centrum Overijssel 
Aan de hand van een moderne en een oude kaart van Zwolle gaan de leerlingen op zoek 
naar de overeenkomsten en verschillen tussen de beide plattegronden van hun eigen stad. 
Daarnaast kruipen ze in de huid van een koopman uit de 17e eeuw of van een stadsgids en 
zoeken aan de hand van de kaart hun weg door de stad.
Deze les kunt u zelf doen in de klas, maar als alternatief kunt u ook een bezoek brengen 
aan het Historisch Centrum Overijssel. Daar ontvangt u een korte rondleiding door het 
depot, bekijkt u een aantal oude kaart uit onze collectie en gaan de leerlingen zelf op on-
derzoek uit aan de hand van opdrachten. 
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Contactgegevens *
Historisch Centrum Overijssel  
Tel. 085 4885000 
contacthco@historischcentrumoverijssel.nl 

Locatie
Historisch centrum Overijssel
Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle

Disciplines:  Erfgoed
Duur: 60 minuten 
Frequentie:  Eenmalig  
Beschikbaarheid:   Het hele seizoen, datum 

bezoek in overleg 
Locatie:   Op school of in het 

Historisch Centrum 
Overijssel 

Kosten:
 Les is gratis te downloaden via  
www.historischcentrumoverijssel.nl 
Een erfgoedles in het Historisch Centrum 
Overijssel duurt 60 minuten.  
Kosten € 75,00.

*Check altijd even de gegevens even met 
die van de site van HCO; daar staan de 
meest recente contactgegevens en bijbe-
horende informatie. Dit om teleurstelling te 
voorkomen.
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Samenvatting
Deze les maakt deel uit van de erfgoed leerlijn” het verhaal van Zwolle”. Deze leerlijn is 
opgedeeld in de vier thema’s: besturen en verdedigen, handel en ambacht, religie en wonen 
in Zwolle. Binnen elke thema is er voor elke groep een les. Samen vormen de lessen een 
doorgaande leerlijn die de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Zwolle vertelt. 
De leerlijn is voornamelijk gebaseerd op al bestaande lessen op het gebied van erfgoed, die via 
Stadkamer worden aangeboden. Hier zijn een aantal nieuwe lessen aan toegevoegd om de lijn 
tot een logisch geheel te maken.  
De les van stadsbeiaardier Martien van der Knijff is een combinatieles met een bezoek aan de 
basiliek. De les  vormt de derde les binnen het thema Religie en gaat over een basiliek en een 
bijbehorend carillon. De leerlingen hebben allemaal wel eens de klokken horen spelen, maar 
hoe werkt zo’n carillon nu eigenlijk? Hoe ziet dat er in de toren uit? 

Kerndoelen
De les past binnen de leergebieden Nederlands (kerndoel 1 en 2), Oriëntatie op jezelf en de 
wereld (kerndoel 51) en Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 56).

Inhoud
Hoog in de toren van De Peperbus zit een carillon. Martien van der Knijff, de stadsbeiaardier 
van Zwolle, neemt je mee naar boven en laat je horen en zien hoe het daar hoog in de toren in 
zijn werk gaat.  Van te voren komt de stadsbeiaardier op school vertellen over het carillon in de 
Peperbus. Tijdens het bezoek leer je hoe een carillon werkt. Misschien mag je er zelf ook een 
paar tonen op spelen.  
Dit bezoek kan gecombineerd worden met een muziekworkshop van Jolanda Leune. Als beide pro-
ducten worden afgenomen wordt dit gecombineerd. Als de ene helft van de klas naar de Peperbus is, 
volgt de andere helft de muziekworkshop om zelf muziek te maken op instrumenten die de klank van 
het carillon kunnen nabootsen. Halverwege de ochtend wisselen de groepen.

Introductie van de les in de klas
Vraaggesprek in de klas: Wie is er wel eens op de Peperbus geweest? Via googlemaps de pe-
perbus opzoeken. Hoe ziet het gebouw er van boven uit? De vorm van de kerk.  Daarnaast vra-
gen naar het klokkenspel. Heeft iemand wel eens een carillon gezien? Wie maakt die vrolijke 
liedjes die je hoort in de stad? Vandaag gaan we het carillon bekijken en bespelen, én bezoeken 
we de basiliek. Wisten jullie wel dat niet alle steden een basiliek hebben? 

Opdracht
Zoek via google op wat een ‘basiliek’ eigenlijk is:

Antwoord
Sinds de tweede helft van de 18e eeuw wordt de titel van basilica minor (“kleine basiliek”) als 
eretitel door de Paus verleend aan bepaalde kerken buiten Rome. Het moesten kerken zijn 
van een eerbiedwaardige ouderdom, opmerkelijk vanwege de grootte of de schoonheid van de 
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Contactgevens*
Martien van der Knijff 
06 81495502
www.zwolsebeiaard.nl/actueel.php

Disciplines:  Erfgoed, muziek 
Soort activiteit: eenmalig 
Groepsgrootte:  maximaal 30
Duur:   1,5 uur 
Beschikbaarheid: hele jaar 
Locatie:  Bij de Peperbus
Kosten:   € 50,- per activiteit, plus 

€ 1,00 per leerling voor 
toegang Peperbus,  
€ 2,50 per begeleidende 
volwassene. 

Bijzonderheden: 
Deze workshop vindt plaats in nauwe 
samenwerking met de stadsbeiaardier 
en is afhankelijk van de gemeentelijke 
toestemming (vergunning). De locatie is de 
Peperbus en een nader te bepalen locatie. 
Er zijn minimaal 2 begeleiders vanuit de 
school nodig.

Aanvulling op de les
*  Bezoek aan dominicanenklooster. Voor 

een bezoek kunt u contact opnemen via 
volgende telefoonnummer:  
038 425 44 00 of emailadres 
programma@kloosterzwolle.nl  

*  Check altijd even de gegevens even met 
die van de site van Stadkamer; daar staan 
de meest recente contactgegevens en 
bijbehorende informatie. Dit om teleur-
stelling te voorkomen.

Basiliekwacht 
Bezoek van de Basiliek

Discipline:   Erfgoed
Soort activiteit:   rondleiding speciaal 

gericht op kinderen
Leeftijd:  alle groepen
Groepsgrootte:  maximaal 20
Duur:   de rondleiding duurt  

1 uur, maar er kan ge-
kozen worden voor een 
verkorte versie van een 
half uur. 

Frequentie:  eenmalig
Beschikbaarheid:   1 april tot 1 november 

kan op maandag vanaf 
13.30 uur tot 16.30 
uur de basiliek worden 
bezocht. Vanaf dinsdag 
tot en met zaterdag kan 
dit vanaf 11.00 uur tot 
16.30 uur.

Locatie:   Basiliek Zwolle  
(Peperbus)

Kosten:   1 uur: 35 euro;  
half uur: 20 euro 

Er kan cash worden betaald. Dit kan wor-
den gedaan bij de zittende BasiliekWacht 
ter plekke. Deze activiteit laat zich goed 
combineren met de les van de beiaardier. 

Contactgegevens: 
Basiliekwacht Zwolle coherun@gmail.com 

kerk, met een voldoende aantal geestelijken en toereikende inkomsten voor de plechtige 
vieringen van de liturgie, of bedevaartkerken of kerken met een door de gelovigen veel 
vereerde reliek of beeld. (www.basiliek.nl)
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Samenvatting
Wie waren de belangrijkste personen in de 17e eeuw? Hoe woonden zij en in hoeverre 
verschilt dat met jouw eigen leven? 
In deze les maak je kennis met het vorstelijk wonen in Paleis Het Loo en het burgerlijk wo-
nen in Het Vrouwenhuis. In de 17e eeuw woonde op Paleis Het Loo de belangrijkste man 
van Nederland en de baas van Overijssel: Stadhouder-koning Willem III. In Het Vrouwen-
huis woonde Aleida Greve, de rijkste vrouw van Zwolle.
In deze les vergelijk je het huis van Koning-stadhouder Willem III met het huis van jezelf en 
met dat van Aleida Greve. Welke verschillen en overeenkomsten kan jij vinden?

Lesdoel
Tijdens ‘Burgerlijk en vorstelijk wonen in de 17e eeuw’ werken de leerlingen aan  
verschillende doelstellingen: 
•  Ik weet wie de belangrijkste mensen waren in Nederland in de 17e eeuw. 
•  Ik weet hoe Nederland werd geregeerd in de 17e eeuw. 
•  Ik ontdek de verschillen tussen het koninklijke leven, het burgerlijke leven en mijn eigen 

leven. 
•  Ik weet hoe koningen en koninginnen wonen in een paleis. 
•  Ik weet hoe rijke mensen in Zwolle woonden in de 17e eeuw
•  Ik ontdek wie Aleida Greve is en hoe en waar ze precies woonde
•  Ik kan verschillen en overeenkomsten noemen tussen de 17e eeuw en nu. 
•  Ik leer samenwerken. 

Kerndoelen
Dit programma sluit aan bij de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld en  
kunstzinnige oriëntatie 

Aanbieder: Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle en Paleis Het Loo
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Deur van de regenten kamer 
in het Vrouwenhuis© 
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hu
is
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Contactgegevens*
Staan op website stadkamer  

Duur:   100 minuten (2 x 45 
minuten + 10 minuten 
wisseltijd) 

Beschikbaarheid:   Oktober t/m juni onder 
schooltijd.  
Dit programma is niet 
beschikbaar op  
woensdagmiddag

Bijzonderheden:
De les vindt plaats op twee locaties in de 
binnenstad. Het lesonderdeel over het 
vorstelijk wonen wordt gegeven door Paleis 
Het Loo in het gebouw van het Oversticht 
(Aan de stadsmuur 79 – 83). Het burgerlijk 
wonen wordt behandeld in Het Vrouwen-
huis. Beide leslocaties liggen op loopaf-
stand van elkaar verwijderd.

Wist je dat 
Bij dit programma ook een voorbereidende en afrondende les geleverd wordt, inclusief 
bijbehorend lesmateriaal.
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•  Beleven van de stad Zwolle 
o.l.v. Stan Fritschy 

•  Opgesloten in de Sassenpoort,  
zo ging dat in de middeleeuwen! 
o.l.v. Stan Fritschy

•  Ervaringsles over ‘de markt’ 
•  zelf met de klas uit te voeren

•  Ga terug in de tijd met smeden 
o.l.v. Taru van den Born

•  Het ervaren van een kerk 
o.l.v. Kamerspel 

•  Het verhaal van Marijs en Sarijs 
o.l.v. Historisch Centrum Overijssel

•  Les: Hier woon ik! 
•  Downloadbaar site Historisch 

Centrum Overijssel

•  Opgravingen van de stad 
Zwolle o.l.v stadsarcheoloog 
van gemeente Zwolle

•  Ontstaan en verdediging van 
vestingstad Zwolle en oorkomst 
Blauwvingers 
Zelf met de klas uit te voeren op  
basis van het lesmateriaal van  
Angela Nguyen

•  Oude kaarten van Zwolle en de  
Hanze handelsovereenkomst 
o.l.v.  Historisch Centrum Overijssel

•  Combinatie-les met een bezoek 
aan de stadsbeiaardier & Onze 
Lieve Vrouwe Basiliek (i.v.m. 
groepsgrootte) o.l.v. Basi-
liekwacht en stadsbeiaardier 
(beide benaderen)

•  Burgerlijk wonen en  
vorstelijk wonen met een  
bezoek aan het Vrouwenhuis 
en het reizend Paleis het Loo 

•  Speurtocht in het oude centrum Zwol-
le over stadsrechten, de vesting en de 
stadspoorten o.l.v. Stan Fritschy

•  Zwolle en Hanze 
 Opdrachten in de klas en  
stadswandeling

•  Moderne Devotie o.l.v. Stichting  
Grote Kerk

•  Ontdek en onderzoek de 
Diezerstraat, downloadbaar 
via site Historisch Centrum 
Overijssel

Besturen en verdedigen

Sassenpoort, democratie,
Thorbecke, oude kaarten, oude, 
vesting 

HANDEL EN AMBACHT

Hanze, (voormalige) haven,
pakhuizen, ambachten, markt

RELIGIE

Thomas a Kempis, Moderne Devotie, 
kloosters, basiliek, Windesheim,
Peperbus, Latijnse School

Wonen in Zwolle

Bekende gebouwen, wonen
vroeger en nu, straatnamen,
armenzorg/Vrouwenhuis

Handel en Ambacht
1/2

GROEP

Religie
1/2

GROEP

Wonen in Zwolle
1/2

GROEP

Besturen en verdedigen
3/4

GROEP

Handel en Ambacht
3/4

GROEP

Religie
3/4

GROEP

Wonen in Zwolle
3/4

GROEP

Handel en Ambacht
5/6

GROEP

Religie
5/6

GROEP

Wonen in Zwolle
5/6

GROEP

Besturen en verdedigen
7/8

GROEP

Handel en Ambacht
7/8

GROEP

Religie
7/8

GROEP

Wonen in Zwolle
7/8

GROEP

Leerlijn erfgoededucatie het verhaal van Zwolle
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Overzicht leerlijn

Besturen en verdedigen
5/6

GROEP


