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Aflevering ‘De Opstand hapert’

De hoofdgast
Naam: Willem van Oranje
Leefde tussen: 1533 - 1584   

Vul de volgende woorden op de juiste plek in. 
Kies uit: leider - verzet - Filips II - prins 

Willem van Oranje werd als kind _______________.

Hij is eerst vrienden met de Spaanse koning

_______________, maar komt later in _______________.

Hij wordt de _________________ van de Opstand.

Wat was GEEN manier om 

stiekem berichten te sturen?

☐ Met onzichtbare inkt

☐ Met drones

☐ Door briefjes in te slikken

Waarom was het bijzonder dat 

vrouwen vochten in Alkmaar?

☐ Ze hoorden bij de Spanjaarden

☐ Meestal vochten alleen mannen

☐ Ze wisten de Opstand te winnen

Van deze aflevering heb ik geleerd dat…

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

A

Gemaakt door MennoWoudt.nl

Naam: __________________________ Datum: ___________________________________________ MennoWoudt.nlNaam: ____________________________________ Datum: ____________________________________ MennoWoudt.nl
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Beroemdheden van vroeger
Hiernaast zie je 4 beroemdheden van 
vroeger. Zet de nummers bij de foto’s.

1 - Magdalena Moons

Ze trouwde met een Spaanse leider. 

Dankzij haar werd Leiden later bevrijd.

4 - Filips Willem van Oranje

De zoon van Willem van Oranje. Hij werd 
ontvoerd en naar Spanje gebracht.

2 - Simon Stevin

Een wiskundige uit 
België. 

3 - Frans Hals
Een schilder uit 

Antwerpen.

Hoe is het nu?
In Nederland staan veel standbeelden van 
Willem van Oranje. Een van de oudste staat in 
de ‘stad van de politiek’. Waar is dat?

☐ Rotterdam

☐ Amsterdam

☐ Den Haag

B

Welk dikgedrukt stukje tekst is juist? Onderstreep deze.

Het leger uit Spanje viel de stad Antwerpen aan. Veel mensen 
vluchtten naar Nederland. Ze namen hun geld, kennis en kunst 
mee. Daarom werd Nederland steeds armer / rijker.

Gemaakt door MennoWoudt.nl

Naam: __________________________ Datum: ___________________________________________ MennoWoudt.nlNaam: ____________________________________ Datum: ____________________________________ MennoWoudt.nl


