HISTORISCHE VAARDIGHEDEN
REPRESENTATIVITEIT TOETSEN
In deze opdracht staat de historische vaardigheid representativiteit centraal. Bestudeer de
verschillende bronnen en geef antwoord op de volgende vraag voor iedere bron: is de bron
representatief voor heel West-Europa gedurende de vroege middeleeuwen?
bron 1 – Tijdens de regering van Engelse koningen werden regels opgesteld waar horigen zich aan
moesten houden:
‘Gedurende twee dagen mest vervoeren, met een kar en twee ossen; een man vinden om te
maaien gedurende twee dagen; geschat wordt dat hij 1½ akker in deze twee dagen kan maaien;
het aldus gemaaide hooi bijeen harken en stapelen; gedurende één dag het hooi van de heer
vervoeren met een kar en drie beesten van de horige zelf; gedurende twee dagen in de herfst
bonen of haver vervoeren en gedurende twee dagen in de zomer hout, op dezelfde manier.’
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
bron 2 – In 2014 zijn er in
Drenthe 47 gouden munten
gevonden
uit de 6de eeuw. Afgebeeld
zijn verschillende
Byzantijnse keizers.

bron 3 – Door een bisschop in de eerste helft van de negende eeuw:
‘In deze gebieden gelooft bijna iedereen, of het nu om mannen gaat, edelen of het gewone volk,
dat hagel en onweer door de menselijke wil gemaakt kunnen worden. Zo gauw als ze donder horen
en bliksemflitsen zien, zeggen ze: ‘er is een storm opgewekt’. Wanneer ze gevraagd wordt hoe die
storm dan is opgewekt, antwoorden ze dan bezweringen van mannen die ‘stormmakers’ worden
genoemd de storm hebben opgewekt.’
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

bron 4 – Een verslag van de kroning van Karel de Grote tot keizer in 800:
‘Toen de geboortedag van onze Heer Jezus Christus kwam, verzamelden ze zich opnieuw allemaal
in de Sint- Pieter. Vervolgens kroonde de heilige, vrijgevige paus Karel eigenhandig met een
kostbare kroon. Alle trouwe Romeinen, die zagen hoeveel hij van de heilige Roomse kerk en zijn
voorganger hield en hen beide verdedigde, riepen hardop en met één stem op verzoek van God en
de heilige Petrus: ‘Voor Karel, vrome Augustus, door God gekroond, grote en vredelievende keizer,
leven en victorie!’
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
bron 5 – Einhard over de stad Rome in 828:
‘Nadat ik lange tijd niet wist wat ik moest doen, gebeurde het toevallig dat een diaken van de kerk
in Rome, waar op dat moment ongeveer 50 000 mensen woonden, naar het paleis kwam om de
koning om hulp te vragen bij een aantal dringende zaken. [...] Hij vertelde dat de graven van de
martelaren verwaarloosd waren.’
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

bron 6 – Moslims hadden zichzelf
erg ver ontwikkeld in de medische
wetenschap.
Onderstaande afbeelding is
gemaakt in Andalusië (Spanje) in
de vroege middeleeuwen.

