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Vraag 1 Zoek de onderstaande gegevens op over Willem Barentsz  

Geboortejaar:  1550 

Geboorteplaats: Formerum  – Terschelling 

Beroepen:  zeevaarder, cartograaf, ontdekkingsreiziger en poolonderzoeker 

1e reis: 1594 

2e reis: 1595 

 

Vraag 2  Zoek een plaatje van Willem Barentsz. Print het plaatje alvast uit, maar bewaar het om 

later op de muurkrant te plakken! 

 

Vraag 3  Waarom was de oude route niet goed genoeg meer? Noem 3 redenen. 

1 Men dacht dat een reis via de noordelijke route gezonder zou zijn voor de bemanning 

2 Als Azië bereikt kon worden via het noorden, zouden de schepen de vijandelijke 

Spaanse en Portugese schepen ontlopen 

3 Kortere reisduur 

 

Vraag 4  Zet een kruisje op Amsterdam op het kaartje op werkblad 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vraag 5  

a Welk voedsel  namen ze mee aan boord? 

Beschuit, hard brood/gerookt spek/gezouten hammen/boter/kaas/olie en 

azijn/mosterd/zout/gerookte vis, stokvis/gort/erwten/bonen/meel/bier/wijn en brandewijn 

b Wat aten ze nog meer op Nova Zembla, behalve de scheepsproviand? 

   Het vlees van poolvossen, lepelblad  (net voor vertrek van het eiland) 

 

Vraag 6  Zet een kruisje op Bereneiland en teken de route van Amsterdam naar Bereneiland op 

werkblad 2. 

 
 

Vraag 7  Zet een kruisje op Spitsbergen en trek een lijn van Bereneiland naar Spitsbergen op 

werkblad 2. 

 



 

Vraag 8  Welk klein eilandje en welke plaats op Spitsbergen zijn naar Willem Barentsz 

vernoemd? 

Barentszburg en Barentszeiland 

 

Vraag 9  Hoe heet het huis dat de mannen maakten en waarvan is het gemaakt? 

Het Behouden Huys. Het huis was gemaakt van drijfhout en planken.  

(Het was 10 meter lang en 6 meter breed. Het drijfhout gebruikten zij voor het skelet van het 

huis en voor de onderkant van de muren. De boomstammen werden op elkaar gelegd en de 

uiteinden wat uitgehakt, zodat ze stevig in elkaar pasten. 

De rest van de muren werden dichtgespijkerd met planken die uit het drijfhout werden gezaagd. 

Het dak kregen zij niet goed waterdicht. Daarom werd er een zeil overheen getrokken. Om 

wegwaaien te voorkomen, werden er stenen op gelegd. Op het dak kwam een houten 

schoorsteen met een houten ton als top.) 

 

Vraag 10  Zoek een plaatje van het huis, print het en bewaar het voor de muurkrant. 

 

Vraag 11  Hoe werd ruzie over het eten voorkomen? 

De mannen werden meteen op rantsoen gezet. 

 

Vraag 12 Hoe werd de terugtocht gemaakt? 

In twee reddingssloepen die ze omgebouwd hadden tot kleine boten. 

 

Vraag 13  Willem Barentsz bedacht een manier om te bewijzen dat ze echt op Nova Zembla 

hadden gewoond. Weten jullie hoe hij dit heeft gedaan? 

Willem Barentsz had enkele dagen voor vertrek van het eiland een briefje geschreven en dat 

verstopt in de schoorsteen van het huis. Er stond in beschreven hoe de reis tot dan toe was 

verlopen. Wat de mannen hadden meegemaakt. En dat ze 10 maanden op Nova Zembla zijn 

geweest.  

 

 

 

 

 

 



Vraag 14  Waardoor ontstaat scheurbuik? En wat kun je eten om te voorkomen dat je 

scheurbuik krijgt? 

Het ontstaat door een langdurig tekort aan vitamine C.  

Het eten van verse groenten, vers fruit, verse kruiden en vers vlees kan scheurbuik voorkomen. 

Op Nova Zembla aten de mannen het vlees van poolvossen en het kruid lepelblad. 

 

Vraag 15  Wat is een zeemansgraf? Hoe ging dat? 

Een zeemansgraf betekent dat op volle zee een overledene overboord gezet wordt. Het lichaam 

werd in een doek genaaid, verzwaard met kogels of zand en vervolgens na een gebed vanaf een 

plank de zee in geschoven. 

 

Vraag 16  In welke drie talen werd het boek, dat één van de overwinteraars schreef, vertaald? En 

wie schreef het boek? 

Het is geschreven door Gerrit de Veer en is vertaald in het Duits, Frans en Latijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Schoolplaat J.H. Isings 

 

   


