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Onderwerp 1.  Reizen 700 jaar geleden.

•         Hoe reisde de marskramer 700 jaar geleden? 

  Zevenhonderd jaar geleden, dat is heel, heel lang geleden. Niet de tijd toen opa en 
oma geboren werden. Veel langer geleden, nog in de tijd dat er ridders waren. 

  Joris de marskramer en eigenlijk iedereen in die tijd moest ver lopen van de ene 
plaats naar de andere als zij wilden reizen. Alleen rijke mensen konden paar-
den kopen of een kar om te reizen. Het lopen duurde uren lang. De wegen waren 
zandpaden en niet verhard met straatstenen, dus stoffig. Als het regende was 
het zandpad één grote modderpoel. Verharde wegen had je alleen soms in de stad. Wegen waren er wel, maar als zij 
bij de rivier kwamen hield de weg op. Met kleine pontjes kon je op bepaalde plaatsen de rivieren oversteken. Aan de 
overkant van de rivier ging de weg weer verder. Op de route kaart volgen we met onze vinger de weg die de marskra-
mer gaat. Hij begint linksboven in de stad aan de rivier (zie routekaart achter in deze lesbrief.).  

••       Hoe heb jij wel eens gereisd?

  Ik ga altijd met de fiets naar school, als het regent ga ik met de auto. Als we bij mijn opa en oma gaan logeren, moeten 
we eerst met de trein. Ik ben met het vliegtuig naar Spanje geweest. Wat vind je van wat we hebben gezegd?

•••    We maken en spelen een nieuw liedje op de wijs van het liedje Advocaatje ging op reis.                                                                                              

  Onze Joris ging op reis, tiereliereliere zingen we en draaien onze handen rond elkaar. Onze Joris ging op reis, tie-
relierelom zingen we nogmaals en draaien weer onze handen rond elkaar. Dan doen we één klap in onze handen en 
zingen we verder: Met zijn mars (we wijzen met onze hand naar onze nek) op zijn rug,  tiereliereliere , wij draaien 
onze handen rond elkaar. Zingen opnieuw: Met zijn mars  (we wijzen weer op onze nek) op zijn rug, tierelierelom  en 
draaien onze handen nog een keer rond elkaar. Dat kunnen we ook lopend doen, achter elkaar aan, zoals Joris loopt 
van het ene dorp naar het andere en van stad naar stad, en van kasteel naar kasteel. We kunnen zelf een marskramer 
maken van het knippoppetje achter in deze lesbrief. Met behulp van een potlood kan hij ook lopen.

          
 Benodigdheden: de gekopieerde routekaart en knippopje achterin deze lesbrief met kleurtjes, schaar,  
 lijm en potlood.
 
 


