De Friese geschiedenis: Grutte Pier
Categorie

Keuzes

Titel

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

Doelstelling

Met deze activiteit leren de leerlingen wie Grutte Pier was in de Friese geschiedenis,
ontwikkelen ze hun Friese taalvaardigheden en maken ze een figuurgedicht.

Groep(en)

Onderbouw

Vak

Taalvak: Fries | Zaakvak: Geschiedenis

Duur

Les 1: 40 minuten, Les 2: 55 minuten, Les 3: 40 minuten

Link met curriculum

Taalbeschouwing

Talen

Fries

Link met FREPA

Taalleerstrategieën | Kennis over culturele diversiteit

Vaardigheden

Luisteren, lezen, schrijven, spreken

Theoretische
onderbouwing

CLIL
In de lessen wordt zo veel mogelijk Fries gesproken. De docent stimuleert het Fries
spreken tijdens klassikale momenten en samenwerkingsmomenten.
Les 1
Stap 1 (10 minuten): Aan de hand van een afbeelding van Grutte Pier (werkblad 1) op
het bord wordt klassikaal besproken waar de les over zou kunnen gaan. Wellicht hebben
de leerlingen al een idee. Als dat niet zo is, vertelt de docent na het klassikale gesprek
het onderwerp van de lessen, namelijk: Grutte Pier.

Beschrijving
activiteit

Stap 2 (5 - 10 minuten): De docent haalt de voorkennis van de leerlingen op en vraagt
wat zij al weten. De antwoorden van de leerlingen worden in een woordweb verwerkt.
Bij het geven van antwoorden, stimuleert de leerkracht de leerlingen om Fries te praten.
Stap 3 (Minimaal 5 minuten): De leerlingen kijken naar een instructiefilmpje over Grutte
Pier in het Fries. De docent gebruikt optioneel meer tijd voor een vakinhoudelijke uitleg.
Stap 4 (10 minuten samen + 5 minuten klassikaal): De leerlingen gaan in tweetallen
een nieuw woordweb maken met de woorden uit het filmpje en eventueel uit de
vakinhoudelijke uitleg. Wat weten de leerlingen nu van Grutte Pier? Na het maken van
dit woordweb in tweetallen, koppelt de docent terug naar het woordweb op het bord.
Het woordweb op het bord wordt aangevuld. Ieder tweetal geeft een begrip voor in het
woordweb. De leerkracht schrijft met een andere kleur de woorden in het woordweb.
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Les 2
Stap 5 (5 minuten): De docent bespreekt de opdracht van de vorige les en zet het
woordweb op het bord. De leerlingen kunnen in het woordweb hun kennis weer ophalen.
Stap 6 (10 minuten): De docent legt de opdracht (werkblad 2) van deze les uit. De
leerlingen krijgen een tekst in het Fries over Grutte Pier. De tekst wordt hardop in
tweetallen gelezen. Als er woorden zijn die zij niet begrijpen, kunnen zij de docent of
medeleerlingen om hulp vragen. Daarnaast kunnen zij een woordenboek gebruiken of de
woorden vertalen met behulp van www.taalweb.frl.
Vervolgens legt de docent de verwerkingsopdracht uit, het figuurgedicht (werkblad 3).
De docent legt uit wat een figuurgedicht is en laat hierbij veel voorbeelden zien.
Eventueel kan de docent ideeën aandragen als vorm van het gedicht die de leerlingen
kunnen maken, zoals: de boerderij van Grutte Pier, het zwaard van Grutte Pier, een
Friese vlag, een schip of Grutte Pier zelf. Het figuurgedicht wordt in het Fries gemaakt.
Een stappenplan om een figuurgedicht te maken, kan de leerlingen hierbij helpen. Het
gedicht hoeft niet per sé te rijmen.

Beschrijving
activiteit

Stap 7 (40 minuten): De leerlingen lezen in tweetallen hardop de tekst waaruit
zij informatie voor het figuurgedicht halen. Vervolgens maakt iedere leerling een
figuurgedicht.
Les 3
Stap 8 (15 minuten): Eventueel kunnen de leerlingen hun figuurgedicht afmaken.
Stap 9 (15 minuten): In de werkvorm: binnenkring-buitenkring laten de leerlingen
hun figuurdicht aan elkaar zien. De leerkracht legt de werkvorm uit en vervolgens
presenteren de leerlingen in circa 1 minuut wat ze hebben gemaakt, waarom en welke
woorden erin terugkomen. Als de leerlingen in de binnen- en buitenkring beide de beurt
hebben gekregen, schuiven de leerlingen in de binnenkring twee plekken op en wordt
hetzelfde gedaan. Dit doen zij 3 à 4 keer.
Uitleg werkvorm binnenkring/buitenkring:
Bij een binnen- en buitenkring vorm je twee kringen, de helft van de kinderen vormt
de buitenkring en de andere helft van de kinderen de binnen kring. De kinderen in
de binnen kring staan met hun gezicht naar een kind in de buitenkring. Mocht je met
een oneven aantal zijn kun je als leerkracht zelf mee doen of een drietal vormen. Elke
ronde mag eerst de buitenkring het woord nemen en daarna de binnen kring. Na een
bepaalde tijd schuift de buitenkring een plaatsje (of twee) door en zo krijg je een nieuwe
gesprekspartner.
Stap 10 (10 minuten): Optioneel kan de docent de figuurgedichten nog klassikaal
bespreken of deze ophangen.

Materialen

•	Werkblad 1 - afbeelding
•	Filmpje en tekst van de website:
http://www.11en30.nu/de-kanon-finsters/grutte-pier?language=frl
•	Werkblad 2 - tekst
•	Werkblad 3 - figuurgedicht
•	Digibord
•	Website om te vertalen: www.taalweb.frl.
•	Overige materialen:
	Woordenboek, Potloden, Pennen, Gum, Wit A4 voor de figuurgedichten,
	Lijntjes papier voor het noteren van de woorden, Wit A3 voor de woordwebben

Werkblad 1 - Grutte Pier
Afbeelding van Grutte Pier om over te discussiëren

Werkblad 2 - Grutte Pier - Leestekst
Grutte Pier
Vrijheidsheld of barbaar? Ca. 1480 - 1520
“Misschien wel de meest legendarische Fries aller tijden is Grutte Pier. Pier Gerlofs Donia, zoals hij eigenlijk
heette, is een van de kleurrijkste figuren uit de geschiedenis, een man waarover stoere verhalen worden verteld,
maar waarop ook veel kritiek valt te leveren. Voor de een is hij de Friese vrijheidsheld bij uitstek, ook al kwam hij
pas in actie toen de vrijheid al niet meer te redden viel. Voor de ander is hij een wrede bendeleider, die iedereen
verdronk die niet accentloos ‘bûter, brea en griene tsiis’ kon zeggen. Lang hebben mensen getwijfeld of de man
met het grote zwaard wel echt heeft geleefd of dat hij gewoon een product van sterke verhalen was. Maar
intussen is wel zeker dat Grutte Pier echt heeft geleefd - en ook echt heeft gevochten en gemoord.”
Hertog Georg van Saksen vs Karel van Gelre
Dat Grote Pier niet een product van de fantasie is, staat wel vast. Feit is dat hij boer is geweest op Donia
state onder Kimswerd. Op 29 januari 1515 werd die boerderij platgebrand - samen met de Kimswerder kerk
- door een groep Franekers. Dat zou het beslissende moment in Pier’s leven zijn geweest. Friesland stond op
dat moment onder het gezag van Georg van Saksen en de Franekers behoorden tot zijn felste aanhangers. Er
was echter ook een andere hertog, Karel van Gelre, die zijn oog op Friesland had laten vallen. Daarbij bood
laatstgenoemde zich aan als bevrijder van het impopulaire Saksische bewind. In november 1514 deed een
Gelders legertje een inval bij Stavoren, waarna in korte tijd de hele Zuidwesthoek in Gelderse handen viel. Dat
was het begin van een oorlog die negen jaar zou aanhouden.Pier werd dus al na twee maanden slachtoffer van
die oorlog. Na de slag die hem getroffen had, liet hij het boerenwerk voor wat het was.
Arumer Zwarte Hoop
Met een handvol lotgenoten uit Arum, Witmarsum en zijn eigen dorp vormde hij een bende, de Arumer Zwarte
Hoop, die wraak wilde nemen op de Saksers en hun helpers. Al snel moeten ze de kant van de Geldersen
gekozen hebben.De Saksische hertog heeft zich in deze tijd uit Friesland teruggetrokken, nadat hij zijn rechten
aan de graaf van Holland, de toekomstige Karel V, had verkocht. Zo veranderde de strijd tegen de Saksers
in een strijd tegen de Hollanders. In die strijd deed Grote Pier van zich spreken. Hij werd aanvoerder van de
zogenaamde ‘seinschipsluyden’ die met hun zeeroverachtige schepen de Hollandse vloot op de Zuiderzee de
ene slag na de andere toebrachten.
Barbarij en vrijheidszin
Even leek het erop dat de Geldersen en de met hen verbonden Friezen het zouden winnen. Toen echter duidelijk
werd dat de Gelderse hertog op precies hetzelfde uit was als eerst Georg van Saksen en later Karel V, namelijk
de heerschappij over Friesland, slonk zijn aanhang stukje bij beetje. Pier liet zich in 1519 nog gebruiken voor
een tocht over land naar Emmerik, maar na het mislukken daarvan trok hij zich teleurgesteld uit de strijd terug.
Een jaar later stierf hij in Sneek, toen nog het centrum van het Gelderse gezag in Friesland.In Grote Pier komen
barbarij en vrijheidszin tezamen. Bij het beeld van hem horen ook zijn ontzettend grote zwaard en zijn antiHollands ressentiment. Hoe men ook over hem denken mag, uit de Friese geschiedenis is hij niet weg te denken.

Werkblad 3 - Grutte Pier
Stappenplan voor het maken van figuurgedichten:
1.	Je leest de tekst en gaat op zoek naar een woorden/begrippen die belangrijk zijn bij het thema, Grutte Pier.
2.	De woorden/begrippen die belangrijk zijn, noteer je op een papiertje.
3.	Bepaal welke vorm het figuur moet gaan hebben. De vorm heeft met het onderwerp Grutte Pier te maken.
4.	Je tekent zacht met potlood op een wit blad de vorm van het figuur dat je gekozen hebt.
5.	Vervolgens schrijf je het gedicht (dat niet per sé hoeft te rijmen) met pen(nen) of pot(loden) in de figuur zodat
de tekst helemaal in het figuur staat.
6.	Als je klaar bent veeg je de potloodstrepen weg met een gum zodat je enkel de tekst nog ziet staan.
Voorbeeld 1:
Dit gedicht zou bij het onderwerp Parijs, Frankrijk of bouwwerken kunnen passen.

Voorbeeld 2:
Een voorbeeldzin voor in het gedicht over Grutte Pier, zoals in de afbeelding is te zien: Een Friese vrijheidsheld
en gevreesde bendeleider. Een boer uit Kimswert werd langzaamaan een strijder.

