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En we gaan nog niet naar huis!

Lesduur: 50 minuten
Lesvorm: spel
Werkwijze: groepje

Wat heb je nodig?
• print van bijlage op A3
• stiften en een pen
• eventueel digibord

Marco Polo groeide op in Venetië. Zijn 
vader en zijn oom waren koopmannen. Ze 
verkochten mooie spullen, zoals juwelen, 
in Azië. Toen Marco 17 of 18 was ging hij 
met zijn oom Maffeo en zijn vader Niccolo 
op reis, naar China. Het zou heel lang 
duren voordat hij weer thuis was...

Opdracht 1
Lees de volgende teksten.

Marco, Maffeo en Niccolo vertrokken in het 
jaar 1271. Vier of vijf jaar later kwamen ze 
aan bij het paleis van keizer Kublai Khan in 
Shangdu. Marco leerde de taal en vertelde 
de keizer verhalen over de verre landen waar 
hij geweest was. Marco maakte ook reizen 
voor de keizer naar het zuiden van China. Hij 
bracht dan verslag uit van die gebieden. 
Na al die jaren verlangden Marco, zijn vader 
en zijn oom terug naar huis. Ze boden aan 
om met een prinses mee te reizen naar 
haar bruidegom. Samen met 600 man 
personeel vertrokken ze in veertien schepen. 
Na een reis van drie jaar kwamen ze in 
1295 eindelijk thuis, in Venetië. Familie en 
vrienden waren verbaasd. Ze dachten dat ze 
allang dood waren.

Over zijn jaren in Azië schreef Marco Polo 
een reisverslag. Of hij alles wat daar in 
staat echt zelf gezien heeft, weten we 
niet. En of het verslag in de loop van de 
tijd veranderd is, weten we ook niet. Maar 
het verslag heeft latere handelaren en 
ontdekkingsreizigers heel erg geholpen. 
Columbus maakte later heel veel 
aantekeningen bij het reisverslag  
van Marco Polo.

Uit het reisverslag van Marco Polo
  

De reis van Marco Polo naar China

Wat zal ik je vertellen? Toen de twee 
broers en Marco aankwamen in die 
bijzondere stad, gingen ze naar het 
paleis van de keizer. Ze troffen de 
heerser aan, omringd door edelen. Ze 
knielden voor hem, om hun respect 
te tonen. De keizer beval hen om op 
te staan. Hij behandelde hen met eer. 
Liet weten dat hij heel blij was dat 
ze er waren. Hij vroeg hen naar hun 
welzijn. Toen gaven ze de keizer de 
brief van de paus. En heilige olie uit 
Jeruzalem. Toen hij Marco zag, vroeg 
hij wie ze bij zich hadden. ‘Sire,’ zei 
zijn vader Niccolo, ‘dit is mijn zoon en 
uw dienaar.’ ‘Ook hij is welkom,’ zei 
de keizer. Waarom zou ik het verhaal 
nog langer maken? Iedereen was blij 
dat ze er waren.” 
Il Millione, hoofdstuk XIV.



© Malmberg, ’s-Hertogenbosch blz. 2 van 3

Argus Clou Geschiedenis | Lessuggestie | groep 6 | thema 4 | Mijn Malmberg

Opdracht 2
Beantwoord de vragen. 
a  Hoe lang bleven Marco Polo en zijn vader en 

oom weg?
b  Waarom dachten veel mensen dat Marco 

Polo, zijn vader en oom al dood waren? 
c  Waarom was de keizer blij met de komst van 

de vreemdelingen?

Opdracht 3
Jullie gaan een ganzenbordspel maken van de 
reis van Marco Polo. 
Gebruik het lege bordspel op A3.
a  Schrijf bij 1: Vertrek uit Venetië en het jaartal.
  Schrijf bij 30: Aankomst bij Kublai Khan en 

het jaartal.
  Schrijf bij 63: Aankomst in Venetië en het 

jaartal.

b  Kleur de volgende vakjes oranje en schrijf 
erbij:

 •  vakje 19: Overvallen! - Sla een beurt 
over.

 •  vakje 31: Een oase! - Hier moet je blijven 
tot er een andere speler komt.

 •  vakje 52: Gevangenis! - Hier moet je 
blijven tot er een andere speler komt.

 • vakje 58: Dood - Terug naar het begin.

c  Je mag zelf ook iets bedenken voor twee 
lege vakjes: 

 • vakje             :                                     

                                       

                                       

 • vakje             :                                     

                                       

                                       

d  Kies tot slot vakjes voor de belangrijkste 
landen en plaatsen onderweg:

 • vakje           : Jeruzalem

 • vakje           : Bagdad

 • vakje           : Shangdu 

 • vakje           : Hangzhou

 • vakje           : Sri Lanka
 
  Kleur die vakjes blauw en schrijf de namen 

van de plaatsen erin. Spelers die op dat 
vakje komen, mogen nog een keer gooien.

  Versier je kaart met plaatjes en kleur ook de 
andere vakjes.

e Spelen maar!

 

Marco Polo en zijn vader en oom komen aan bij keizer Kublai 
Khan. Bron: Bodleian Library, Oxford
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Opdracht 1
-

Opdracht 2
a  24 jaar (al zijn de gegeven jaartallen 

onzeker)
b  Omdat je in die tijd niks van je kon laten 

horen vanuit China. Marco Polo was daar 
de enige vreemdeling. Hoe had hij een brief 
naar huis kunnen sturen?

c  Omdat ze hem informatie konden geven over 
gebieden buiten zijn keizerrijk.

Opdracht 3
-

Antwoorden


