
De Fryske skiednis: Grutte Pier

Kategory Karren
Titel De Fryske skiednis - De Friese geschiedenis - The Frisian history : Grutte Pier

Doelstelling Mei dizze aktiviteit leare de learlingen wa Grutte Pier wie yn de Fryske skiednis, 
ûntwikkelen sy har Fryske taalferdichheden en meitsje sy in figuergedicht.

Doelgroep Ûnderbou
Fak Taalfak: Frysk | Saakfak: Skiednis
Doer Les 1: 40 minuten, Les 2: 55 minuten, Les 3: 40 minuten
Link mei curriculum Taalbeskôging
Talen Frysk
Link mei FREPA Taallearstrategyen | Kennis oer kultureel ferskaat
Feardichheden Harkje, lêze, sprekke, skriuwe
Teoretyske 
ûnderbouwing CLIL

Beskriuwing 
aktiviteit

Yn de lessen wurdt sa folle mooglik Frysk praat. De dosint stimulearret it Frysk prate yn 
klassikale mominten en mominten fan gearwurkjen.  

Les 1: 
Stap 1 (10 minuten): oan de hân fan in ôfbylding fan Grutte Pier op it boerd (wurkblêd 1) 
wurdt klassikaal besprutsen wêr ‘t de les oer soe kinne gean. Faaks ha de learlingen al in 
idee. As dat net sa is, fertelt de dosint nei it klassikale petear it ûnderwerp fan de lessen, 
nammentlik: Grutte Pier. 

Stap 2 (5-10 minuten): De dosint hellet de foarkennis fan de learlingen op en freget 
wat sy al witte oer Grutte Pier. De antwurden fan de learlingen wurde yn in wurdweb 
ferwurke. By it jaan fan antwurden, stimulearret de dosint de learlingen om Frysk te 
prate. 

Stap 3 (minimaal 5 minuten):De bern sjogge nei in ynstruksjefilmke oer Grutte Pier yn it 
Frysk. De dosint brûkt opsjoneel mear tiid foar in fakynhâldlike útlis. 

Stap 4 (10 minuten tegearre + 5 minuten klassikaal): De learlingen sille yn twatallen in 
nij wurdweb meitsje mei de wurden út it filmke en byneed út de fakynhâldlike útlis. Wat 
witte de bern no fan Grutte Pier? Nei it meitsjen fan it wurdweb yn twatallen, keppelet 
de dosint werom nei it wurdweb op it boerd. It wurdweb op it boerd wurdt oanfolle. Elk 
twatal jout in begryp foar yn it wurdweb. De dosint skriuwt mei in oare kleur de wurden 
op. 
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Les 2: 
Stap 5 (5 minuten): De dosint besprekt de opdracht fan de foarige les en set it wurdweb 
wer op it boerd. De learlingen kinne yn it wurdweb harren kennis wer ophelje. 

Stap 6 (10 minuten): De dosint leit de opdracht (wurkblêd 2) fan dizze les út. De 
learlingen krije in tekst yn it Frysk oer Grutte Pier. De tekst wurdt yn twatallen lûdop 
lêzen. As der wurden binne, dy ’t se net begripe, kinne sy de dosint of klassegenoaten 
om help fragen. Boppedat kinne sy in wurdboek brûke of de wurden oersette mei help 
fan www.taalweb.frl. 
Dan leit de dosint de ferwurkingsopdracht út, it figuergedicht (wurkblêd 3). De dosint 
leit út wat in figuergedicht is en lit hjirby in soad foarbylden sjen. Mooglik jout de dosint 
ideeën foar de foarmen fan it gedicht dy ’t de learlingen meitsje kinne, lykas: de pleats 
fan Grutte Pier, it swurd fan Grutte Pier, in Fryske flagge, in skip of Grutte Pier sels. It 
figuergedicht wurdt yn in Frysk makke. In stappeplan om in figuergedicht te meitsjen, kin 
de learlingen hjirby helpe. It gedicht hoecht net te rymje. 

Stap 7 (40 minuten): De learlingen lêzen yn twatallen lûdop de tekst, dêr ’t sy 
ynformaasje foar it figuergedicht út helje. Dêrnei makket elkenien it gedicht. 

Les 3: 

Stap 8 (15 minuten): Opsjoneel kinne de learlingen harren gedicht ôfmeitsje. 

Stap 9 (15 minuten): Yn de wurkfoarm: binnenrûnte/bûtenrûnte litte de learlingen 
harren figuergedicht oan inoar sjen. De dosint leit de wurkfoarm út en dêrnei 
presintearre de learlingen yn omtrint 1 minút wat hja makke ha. As de learlingen yn de 
rûnte beide in bar krigen hawwe, skowe de learlingen yn de binnenrûnte twa plakken op 
en wurdt itselde dien. Dat dogge sy 3 À 4 kear. 

Útlis wurkfoarm: binnenrûnte/ bûtenrûnte 
By de wurkfoarm binnenrûnte/ bûtenrûnte foarmt de helte fan de bern de bûtenrûnte 
en de oar helte de binnenrûnte. De bern yn de binnenrûnte stean mei har gesicht nei de 
bern yn de bûtenrûnte. By in ûneven oantal kinsto as dosint sels mei dwaan of in trijetal 
foarmje. Elke ronde mei earst de bûtenrûnte it wurd nimme en dêrnei de binnenrûnte. 
Nei in beskate tiid skoot de bûtenrûnte in plakje (of twa) troch en sa krigesto in nije 
peteargenoat.

Stap 10 (10 minuten): Opsjoneel kin de dosint de figuergedichten klassikaal bepraten en 
dizze ophingje.

Materialen

•  Wurkblêd 1 - ôfbylding
•  Filmke en tekst fan de website: http://www.11en30.nu/de-kanon-finsters/grutte-

pier?language=frl
•  Wurkblêd 2 - tekst
•  Wurkblêd 3 - figuurgedicht
•  Digiboerd
•  Webside om oer te setten: www.taalweb.frl.  

•  Oare materialen:
  Wurdboek, Potleaden, Pinnen, Gom, Wyt A4 foar de gedichten, Streek papier foar it 

opskriuwe fan de wurden, Wyt A3 foar de wurdwebben

De Fryske skiednis: Grutte Pier

http://www.taalweb.frl
http://www.11en30.nu/de-kanon-finsters/grutte-pier?language=frl
http://www.11en30.nu/de-kanon-finsters/grutte-pier?language=frl
http://www.taalweb.frl


Wurkblêd 1 - Grutte Pier

Ôfbylding fan Grutte Pier foar it diskussiëarjen 



Wurkblêd 2 - Grutte Pier - Lêstekst

Grutte Pier

Frijheidsheld of barbaar? Om-ende-by 1480-1520 
“Miskien wol de meast legindaryske Fries aller tiden is Grutte Pier. Pier Gerlofs Donia, sa’t er eins hjitte, is ien 
fan de kleurrykste figueren út de skiednis, in man dêr’t stoere ferhalen oer ferteld wurde, mar wêr’t ek in hiel 
soad krityk op te leverjen falt. Foar de ien is er de Fryske frijheidsheld by útstek, ek al kaam er pas yn aksje 
doe’t de frijheid al net mear te rêden wie. Foar de oar is er in wrede bindelieder, dy’t elkenien fersûpte dy’t net 
aksintleas ‘bûter, brea en griene tsiis’ sizze koe. Lang hawwe minsken twivele oft de man mei it grutte swurd wol 
echt libbe hat, of dat er net gewoan in produkt fan sterke ferhalen wie. Mar yntusken is wol wis dat Grutte Pier 
echt libbe hat - en ek echt fjochte en moarde hat.”

Georg fan Saksen vs Karel fan Gelre
Dat Grutte Pier net in produkt fan de fantasy is, stiet wol fêst. Feit is dat er boer west hat op Donia-sate ûnder 
Kimswert. Op 29 jannewaris 1515 waard dy pleats delbaarnd - en tagelyk ek de Kimswerter tsjerke - troch in 
troep Frjentsjerters. Dat soe it beslissende momint yn Pier syn libben west ha. Fryslân stie op dat stuit ûnder it 
gesach fan hartoch Georg fan Saksen en de Frjentsjerters hearden ta syn fûlste oanhingers. Der wie lykwols ek 
in oare hartoch, Karel fan Gelre, dy’t eagen op Fryslân smiet. Dêrby bea lêstneamde himsels oan as befrijer fan 
it ympopulêre Saksyske bewâld. Yn novimber 1514 die in Geldersk legerke in ynfal by Starum, wêrnei’t yn koarte 
tiid de hiele Súdwesthoeke yn Gelderske hannen foel. Dat wie it begjin fan in oarloch dy’t njoggen jier oanhâlde 
soe. Pier waard dus al nei twa moanne slachtoffer fan dy oarloch. Nei de slach dy’t him troffen hie, liet er it 
boerewurk foar wat it wie.

Arumer Swarte Heap
Mei in hânfol lotgenoaten út Arum, Wytmarsum en syn eigen doarp foarme er in binde, de Arumer Swarte Heap, 
dy’t wraak nimme woe op ’e Saksers en har helpers. Al gau moatte se de kant fan de Geldersken keazen ha. De 
Saksyske hartoch hat him yn dizze tiid út Fryslân weromlutsen, nei’t er syn rjochten oan de greve fan Hollân, de 
takomstige keizer Karel V, ferkocht hie. Sa feroare de striid tsjin de Saksen yn in striid tsjin de Hollanners. Yn dy 
striid hat Grutte Pier fan him sprekke litten. Hy waard oanfierder fan de saneamde ‘seinschipsluyden’, dy’t mei 
har seerôvereftige skippen de Hollânske float op ’e Sudersee de iene slach nei de oare tabrochten.

Barbarij en frijheidssin
Efkes like it derop dat de Geldersken en de mei har ferbûne Friezen it winne soene. Doe’t lykwols dúdlik waard 
dat de Gelderske hartoch op krekt itselde út wie as earst Georg fan Saksen en letter Karel V, nammentlik de 
hearskippij oer Fryslân, waard syn Fryske oanhing stadichoan wei. Pier liet him yn 1519 noch brûke foar in tocht 
oer lân nei Emmerik, mar nei it mislearjen dêrfan loek er him teloarsteld út ’e striid werom. In jier letter stoar er 
yn Snits, doe noch it sintrum fan it Gelderske gesach yn Fryslân.Yn Grutte Pier komme barbarij en frijheidssin 
gear. By it byld fan him hearre ek syn ûnbidich grut swurd en syn anty-Hollânsk ressintimint. Hoe’t men ek oer 
him tinke mei, út de Fryske skiednis is er net wei te tinken.

http://www.11en30.nu/de-kanon-finsters/de-fryske-frijheid


Wurkblêd 3 - Grutte Pier

Stappeplan foar it meitsjen fan figuergedichten

1. Lês de tekst en sykje nei wurden/begripen dy ’t fan belang binne by it ûnderwerp, Grutte Pier. 
2. De wurden/begripen dy ’t wichtich binne, skriuwst op it papier. 
3. Besjoch hokker foarm it figuer hawwe moat. De foarm hat mei it ûnderwerp Grutte Pier te krijen. 
4. Do tekenest sêft mei potlead op in wyt A4 de foarm fan it figuer datsto keazen hast.
5. Dêrnei wurdt it gedicht in de foarm skreaun (it gedicht hoecht net te rymje) mei pin of potlead. 
6. Gom de foarm út, sadat de tekst allinnich stean bliuwt. 

Foarbyld 1: 
Dit gedicht soe by it Underwerp Parys, Frankryk of bouwurken passen.

Foarbyld 1: 
In foarbyldsin foar it gedicht oer Grutte Pier: In Fryske frijheidsheld en bindelieder. In boer út Kimswert waard 
stadichoan in strider.


