
HISTORISCHE VAARDIGHEDEN 
 PRIMAIRE, SECUNDAIRE, GESCHREVEN EN ONGESCHREVEN BRONNEN 
 
De geschiedenis is niets zonder bronnen uit het verleden. Er zijn heel veel verschillende soorten 

bronnen. Primaire bronnen zijn bronnen van mensen die direct bij een gebeurtenis betrokken zijn 

geweest, secundaire bronnen zijn gemaakt door mensen die dat niet waren (en komen veelal uit een 

andere/latere tijd). Daarnaast bestaat er nog een verschil tussen geschreven bronnen (bronnen met 

schrift) en ongeschreven bronnen.  

 

Bekijk de volgende bronnen. Bepaal bij iedere bron, of het: 

- om een geschreven of ongeschreven bron gaat en; 

- om een primaire of secundaire bron gaat. 

Zet kruisjes in de tabel hieronder (2 per bron: 1 voor primair/secundair en 1 voor 

geschreven/ongeschreven) 

Bron Primair Secundair Geschreven Ongeschreven 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 
 

 

bron 1 - de hoofdtooi van de Egyptische koningin Puabi, gevonden in de 

koninklijke graftombe van Ur. Gemaakt rond 1550-1400 v. Chr. 

bron 2 - dit wereldberoemde aquaduct, de Pont 

du Gard (gebouwd in de eerste eeuw), steekt nog 

steeds 50 meter boven de Zuid-Franse rivier de 

Gard uit. 



 
 

 

 

 

bron 3 - een standbeeld van de Spartaanse koning 

Leonidas. Hij stuurde de andere Grieken weg en 

hield met zijn driehonderd Spartanen de Perzen 

zo lang mogelijk tegen. In 1955 werd op de plaats 

van de slag dit standbeeld neergezet. 

bron 4 - op 15 maart 44 v. Chr. lag Gaius Julius 

Caesar bloedend onder het standbeeld van zijn 

vroegere tegenstander Pompeius. Een schilderij 

van de Italiaan Camuccini uit 1798. 

bron 5 - Paus Urbanus II roept in 1095 op tot een kruistocht: 

‘Een goddeloos volk is het Heilige Land van de christenen binnengevallen. Ze doden christenen en 

vernielen de kerken. Als u deze ongelovigen niet tegenhoudt, zal Jeruzalem verloren gaan. Daarom 

smeek ik u, ga naar het Heilige Land.’ 

bron 7 - het originele dagboek van Anne Frank. Dit dagboek schreef ze 

tijdens de Tweede Wereldoorlog toen ze onderdook in Amsterdam. 


