
HANDLEIDING

De digitale les van The Amsterdam Dungeon neemt leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs en leerlingen  
uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs mee terug in de tijd. In de les wordt 500 jaar aan duistere  
geschiedenis van Amsterdam behandeld. De leerlingen zullen het een en ander leren over heksenvervolging,  
de VOC, het Galgenveld en de Gouden Eeuw.

The Amsterdam Dungeon is een spannende attractie, gelegen op het Rokin in Amsterdam. In 12 shows van elk 
ongeveer zeven minuten, gespeeld door 10 acteurs, beleven bezoekers de duistere kant van de Amsterdamse 
geschiedenis. 

The Amsterdam Dungeon is spannend en leuk, maar vooral ook leerzaam. De digitale les is geschikt als ver-
dieping bij geschiedenis, drama of beeldende vorming en ter voorbereiding op een bezoek aan The Amsterdam 
Dungeon.

De les bestaat uit een welkomstfilmpje, vier thema’s (marteling, de donkere kant van de Gouden Eeuw, recht-
spraak en geneeskunde) met filmpjes, informatie en opdrachten en de afsluitende test. Heb jij stalen zenuwen?

digitale les



DE LES

Start de digitale les op youngcrowds.nl/dungeon. De leerlingen zien een tijdlijn met daarop zes belangrijke gebeurte-
nissen waaraan in de les aandacht wordt besteed. Test de voorkennis van de klas. Over welke onderwerpen kunnen de 
leerlingen al iets vertellen voordat ze aan de les beginnen? 

Klik op 
 
 rechtsonder om het openingsfilmpje te bekijken. 

Rechter Fargos vertelt de leerlingen wat hen te wachten staat. Klik na het kijken op het kruisje rechtsboven om terug te 
gaan naar de les. 

Klik op                                                 om de les te starten. 

Weten de leerlingen wat ze hier zien? Door te klikken op de cirkels in de afbeelding,  
komen ze meer te weten over de moord op Willem van Oranje door Balthasar Gerards in 1584. 

Klik op
   

om naar de volgende pagina te gaan. 

X
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Klik op 
 
om het filmpje te starten. De beul vertelt over zijn ‘werk’ en zijn favoriete martelwerktuigen. 

Klik op
   

om naar de volgende pagina te gaan. 

Balthasar Gerards werd drie dagen gemarteld na de moord op Willem van Oranje. De leerlingen zien acht manieren die 
beulen gebruikten om mensen aan de praat te krijgen. Welke gebruikte de beul niet bij Balthasar? Als de leerlingen het 
juiste antwoord aanklikken, verschijnt in het groen een uitleg in beeld. Klikken ze op de verkeerde straf, dan verschijnt 
er een kruis. 

ANTWOORD:
Zijn tong afsnijden. Dit deed de beul niet omdat hij wilde horen waarom Gerards Willem van Oranje doodgeschoten 
had en zonder tong kun je niet praten. 

Klik op
   

om naar de volgende pagina te gaan.
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De leerlingen zien een martelwerktuig en eronder drie namen. Ze slepen de juiste naam naar de foto. Als de leerlingen 
het juiste antwoord kiezen, verschijnt in het groen een uitleg in beeld. Klikken ze op de verkeerde naam, dan verschijnt 
er een kruis. 

ANTWOORDEN:
duimschroeven, judasstoel, schandpaal

EXTRA:
Discussieopdracht
De Middeleeuwse marteltechnieken zijn afgeschaft, maar nog steeds worden mensen ondervraagd om de waarheid 
boven tafel te krijgen. Wat mag er volgens de leerlingen wel of niet tijdens een verhoor? Waarom? Spoor de leerlingen 
aan hun mening goed te onderbouwen.

Klik op graag afbeelding wijzende vinger/hand invoegen om naar de volgende pagina te gaan. 

Door te klikken op de verschillende afbeeldingen, ontdekken de leerlingen meer over de Gouden Eeuw en de VOC. 

Klik op
   

om naar de volgende pagina te gaan. 
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De leerlingen klikken op de straatnaamborden die volgens hen te maken hebben met de VOC. 
In beeld verschijnt een uitleg.  

Klik op
   

om naar de volgende pagina te gaan. 

Klik op 
 
om het filmpje te starten. 

De vrouw vertelt hoe zielenverkopers mensen ronselen om op de VOC-schepen te werken.  
Maar is ze zelf wel te vertrouwen?
Na het kijken maken de leerlingen de opdracht. Als ze op het goede antwoord klikken, verschijnt een uitleg in beeld. 

ANTWOORD:
In de aap gelogeerd zijn. 

Klik op
   

om naar de volgende pagina te gaan. 
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De leerlingen beantwoorden de vier multiple choice-vragen. Is het antwoord goed, dan verschijnt een V in beeld.  
Bij een fout antwoord, zien de leerlingen een X. 

EXTRA:
Niet iedereen heeft dezelfde functie op een schip. Wat weten de leerlingen over de verschillende rangen?
Schrijf de volgende beroepen op het bord: 

hoogbootsman, opperkoopman, scheepsjongen, kapitein, kok, matroos. 

Vraag de leerlingen de beroepen in de juiste volgorde te zetten.  
De hoogste rang bovenaan, de laagste onder. 

ANTWOORDEN:
Opperkoopman
Kapitein
Hoogbootsman
Kok
Matroos
Scheepsjongen

Klik op
   

om naar de volgende pagina te gaan. 
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Bepaalde gebeurtenissen wezen er vroeger volgens bijgelovige mensen op dat iemand een heks was.  
Van welke dingen konden ze beschuldigd worden? Bij drie beschuldigingen gaat het vuur branden. 

ANTWOORDEN:
- Mijn koe is ziek geworden nadat  die vrouw haar aaide
- Die vrouw heeft seks met de duivel gehad!
- Die vrouw is ongetrouwd en heeft een kat, duidelijk een heks.
- Die vrouw heeft haar buurmeisje een verlamde arm bezorgd. 
- Mijn vrouw is onvruchtbaar door deze heks.

Klik op
   

om naar de volgende pagina te gaan. 

Rechters hadden nogal omstreden manieren om uit te vinden of iemand een heks was.  
De leerlingen klikken op de afbeeldingen om hier meer over te weten te komen. 

Klik op
   

om naar de volgende pagina te gaan. 
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De leerlingen beantwoorden de drie vragen.

ANTWOORDEN:
1 Ze hadden zelf pech en wilden daar iemand anders de schuld van geven.
2 kol, toversche, malefica
3 niet waar, de meesten wel, maar ook mannen konden van hekserij beschuldigd worden.

Klik op
   

om naar de volgende pagina te gaan. 

Klik op 
 
om het filmpje te starten. De schoonmaakster vertelt over het lijk van moordenaar Zwarte Jan. 

Klik op 
   

om naar de volgende pagina te gaan. 
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De leerlingen ontdekken meer over geneeskunde en wetenschappelijk onderzoek in het verleden door te klikken 
op de cirkels en de rechthoek in het schilderij ‘De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp’ van Rembrandt van Rijn. 

Klik op
   

om naar de volgende pagina te gaan. 

Door te klikken op de cirkels op de afbeelding, leren de leerlingen meer over het Galgenveld. 

Klik op
   

om naar de volgende pagina te gaan. 
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De leerlingen zien vier aandoeningen en vier middeleeuwse ‘oplossingen’. Ze slepen de methodes die de chirurgijn 
gebruikte naar de juiste kwaal. 

ANTWOORDEN:
Hoofdpijn – gaatje maken in je hoofd
Buikpijn – bloedzuigers plaatsen
Grote wond aan arm of been – met een zaag het lichaamsdeel verwijderen
Onverklaarbaar ziek – paar adertjes doorsnijden om bloed weg te laten lopen

Klik op
   

 om naar de volgende pagina te gaan. 

De leerlingen klikken de scheldwoorden aan die een echte ziekte zijn. 

ANTWOORDEN:
- krijg de pest
- teringjoch
- klerekind
- krijg de vinkentering
- ik heb een pleurishekel aan jou

Klik op
   

om naar de volgende pagina te gaan. 
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De leerlingen geven aan of de ziektes scheurbuik, syfilis, pest, lepra en dysentrie volgens hen besmettelijk zijn.  
Ze klikken bij iedere ziekte die oplicht op besmettelijk of niet besmettelijk. Als het antwoord goed is,  
verschijnt een uitleg in beeld. 

ANTWOORDEN: 
Scheurbuik – niet besmettelijk
Syfillis – besmettelijk
Pest – besmettelijk
Lepra – besmettelijk
Dysentrie – besmettelijk.

Klik op
   

om naar de volgende pagina te gaan. 
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De leerlingen maken de test en ontdekken of ze stalen zenuwen hebben. 
Ze beantwoorden vijf vragen en zien de uitslag in beeld.

BINNENKORT THE AMSTERDAM DUNGEON BEZOEKEN?  

OF WILT U MEER WETEN?  

GA DAN NAAR:  

WWW.THEDUNGEONS.COM/AMSTERDAM/NL/


