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heLden Van europa
In de zestiende eeuw waren veel 
vernieuwingen. Veel mensen deden 
stoere dingen. Ze durfden op te komen 
voor hun eigen mening, zoals Luther.  
Hij werd door de paus uit de katholieke 
kerk gegooid en vervolgd, maar hij ging 
toch door. Of ze durfden spannende 
reizen naar onbekende gebieden te 
maken, zoals de ontdekkingsreizigers 
Columbus en Willem Barentsz. De 
Nederlander Piet Hein was een stoere 
piraat die met toestemming van de 
regering Spaanse schepen aanviel.  
Hij kaapte vijftien Spaanse schepen en 
bracht 177.000 pond zilver mee naar 
huis. In die tijd een enorme hoeveelheid 
geld! Magdelena Moons was stoer omdat 
ze haar Spaanse geliefde vroeg de  
aanval uit te stellen. Zo werd de stad 
Leiden niet door de Spanjaarden 
veroverd, maar Leiden bleef vrij.
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Stoere zestiende-eeuwers

Wie waren de helden van de 

zestiende eeuw? Dat waren 

mannen die naar de andere kant 

van de wereld durfden te varen en 

thuiskwamen met grote schatten. 

En mensen die op durfden 

te komen tegen de machtige 

katholieke kerk. Die hun mening 

durfden te geven over hun geloof. 

Stoer en moedig zijn, daar hielden 

de mensen toen van!

Stoere zeStieN de-eeuwerS

IJsKOuDE EXPEDITIE
Willem Barentsz was een Nederlandse 
ontdekkingsreiziger. Aan het einde van de 
zestiende eeuw ging hij op zoek naar een 
nieuwe route naar Azië. Hij wilde langs
het noorden van Europa varen. Tijdens
zijn eerste tochten ontdekte hij nieuwe 
eilanden boven Rusland. Tijdens de derde 
reis kwam zijn schip zo vast te zitten in het 
ijs, dat de bemanning de hele winter daar 
moest blijven. Ze bouwden een huis op 
Nova Zembla: ‘het Behouden Huys’. Op de 
terugweg van die barre tocht stierf Barentsz.

 

GROTE sCHaTTEn
Viel er dan wat te halen in Zuid-Amerika? 
Nou, zeker wel! De Spanjaarden vonden 
er zilver, goud en andere schatten. Met 
schepen vol voeren ze terug naar Spanje. 
Piraten wisten dat en lagen op de loer. Eén 
van hen was de Nederlandse kapitein Piet 
Hein. Hij kaapte in 1628 vijftien schepen van 
een Spaanse zilvervloot. De buit: 177.000 
pond zilver en duizend parels. Dat was mooi 
meegenomen, want Nederland zat midden 
in een lange (dure) oorlog met Spanje.

LIEFDE In DE OORLOG
In 1574 was de stad Leiden door de Spanjaarden omsingeld. 
Er kon geen eten meer van het platteland naar de stad 
worden gebracht. De mensen in Leiden hadden honger.  
De Spanjaarden stonden op het punt de stad in te nemen  
en het zag er slecht uit voor Leiden. 
Maar Fernando Valdez, een belangrijke Spaanse officier  
was verliefd op het Nederlandse meisje Magdelena Moons.  
Zij smeekte hem om de aanval nog even uit te stellen.  
De nacht voor de aanval toch zou komen, stormde het. 
Omdat de omgeving van Leiden onder water was gezet, 
waren de Spanjaarden bang dat ze door de storm zouden 
verdrinken. Ze vluchtten en de bevolking van Leiden werd 
door de protestanten bevrijd. Magdelena trouwde met  
Valdez en ze kregen twee kinderen. 
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