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Presentator
Presentatienotities
Deze lessen gaan we het hebben over migratie door de eeuwen heenDaarvoor gebruiken we bronnen uit het archiefDeze worden bewaard bij Erfgoed Leiden en OmstrekenJullie gaan in groepjes met een bron aan de slag



MIGRATIE

Presentator
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We gaat het deze lessen hebben over migratie door de eeuwen heen.Woordwolk – waar denken jullie aan bij het woord ‘migratie’Eindigen met: wie van jullie heeft migranten als voorouders? (uiteindelijk waarschijnlijk ongeveer iedereen!)



BRONNEN EN DE WAARHEID

 Wat is een bron?
 De waarheid?

Presentator
Presentatienotities
Iedereen kan in principe iets achterlaten: je kan een beeldopname maken, tekst schrijven. Dit noemen we bronnen. Aan de bron doen we niets; we laten het zo puur mogelijk. Alles kan namelijk informatie bevatten die we nodig kunnen hebben om de bron kunnen interpreteren. Een inktvlek van een kat die over een stuk loopt geeft aan dat er een kat liep. Deze persoon had dus een kat in zijn/haar omgeving. De afdruk van een koffiemok op je werkstuk geeft aan dat jij koffie hebt gedronken tijdens het maken van je werkstuk. Bam, weer een stukje informatie dat we nu hebben over jou, zonder het te hoeven vragen. De waarheid?Archieven zitten vol met bronnen; deze bronnen zijn altijd voor iemand gemaakt en door iemand gemaakt. Daarnaast heeft ook iemand besloten dat het bewaard moest worden en een ander heeft het beschreven en in een map of doos gestopt. Er komen dus heel veel mensen aan te pas. Daarom zal je er rekening mee moeten houden dat het niet de waarheid is maar een interpretatie van de waarheid. Door veel bronnen met elkaar te vergelijken, kun je dichtbij het werkelijke verhaal komen.�Geschiedenis lijkt misschien wel een vaststaand iets; je krijgt een boek, moet dat lezen en dan zou je wat moeten weten over een onderwerp. Er zijn verschillende bronnen gebruikt om het boek te schrijven dat jullie gebruiken in de les. 



ERFGOED LEIDEN EN OMSTREKEN

Presentator
Presentatienotities
Dit is het gebouw van Erfgoed Leiden aan de Boisotkade in Leiden. Het gebouw links is eind 19e eeuw gebouwd als allereerste hiertoe bestemde archiefgebouw van Nederland. Hier ligt een deel van de collectie opgeslagen, maar niet alles past er meer in, ondanks latere uitbreidingen, zoals het gebouw rechts



VREEMDELINGEN

Presentator
Presentatienotities
Op 7 mei 1555 werd dit (SAI 1243) document ondertekend door keizer Karel V. Hierin staat dat ‘vreemdelingen’ de officiële ambten van de Hollanders niet mochten innemen. Wie waren deze vreemdelingen, denken jullie? Waarom wilden de Hollanders dit?De vreemdelingen worden op twee manieren benoemd: locatie en taal.nyemandt gheen ondersaet wesende van zijnder ma[jestei]ts landen van herwertsovere niemand die geen onderdaan is van de landen van de keizer  in deze regio (Holland!)noch oock yemandt vanden landen die de Duytsche taele niet en userenook niemand uit de landen die de ‘Duitse taal’ niet gebruiken De vreemdelingen waar het over ging, waren alle mensen die niet uit Holland kwamen. Ook in latere tijden werden bijvoorbeeld mensen uit Drenthe en Friesland gezien als vreemdelingen.Hoewel de termen ‘vreemdelingen’ en ‘migranten’ in de geschiedenis op verschillende groepen kunnen duiden, gaan we ons in dit project focussen op mensen die vanuit het (huidige) buitenland naar Leiden en het omliggende gebied kwamen. 



OPDRACHT

 1 groepje 1 dossier
 Vragen:
 Waar kwamen ze vandaan?

 Wanneer speelt dit?

 Waarom gingen ze daar weg?

 Wat was de reden dat ze naar Nederland kwamen?

 Welkom? Hoe werden ze ontvangen in Nederland? 

 Presenteren
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