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

Vul de volgende woorden op de juiste plek in. 
Kies uit: Nederland - Spanje - gedood - Delft 

Willem van Oranje was tegen ___________________. 

Hij wilde dat _________________ zelf de baas werd. 

In 1584 werd Willem van Oranje _______________.

Dit gebeurde in Het Prinsenhof in ______________.

De moordenaar van Willem 

van Oranje kreeg als straf...

☐ 5 jaar in de cel

☐ opgehangen

☐ gevierendeeld en onthoofd

Wat stond er in het ‘Plakkaat van 

Verlatinghe’ uit 1581?

☐ ‘Koning Filips II moet weg!’

☐ ‘Willem van Oranje is koning!’

☐ ‘Spanje wint de oorlog!’ 

Van deze aflevering heb ik geleerd dat…

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

A
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Beroemdheden van vroeger
Hiernaast zie je 4 beroemdheden van 
vroeger. Zet de nummers bij de foto’s.

1 - Balthasar Gerards

De moordenaar van Willem van Oranje. 

Hij is gevangengenomen en gedood.

4 - Anna van Saksen

De tweede vrouw van Willem van Oranje. 
Ze werd gek en opgesloten in een kamer.

2 - Koning Filips II

De baas van Spanje 
en zijn grote rijk.

3 - De Paus
Katholieke leider 

die Spanje steunt.

Hoe is het nu?
Willem van Oranje is vermoord in Het Prinsenhof 
in Delft. Het is nu een museum. Je kunt hier nog 
steeds zien dat er een moord is gepleegd. Hoe?

☐ Door de bloedvlekken op de trap

☐ Door de kogelgaten in de muur

☐ Door het graf van Willem van Oranje

B

Welk dikgedrukt stukje tekst is juist? Onderstreep deze.

Willem van Oranje was tegen de Spaanse overheersers. Die 
waren katholiek. In 1584 werd Willem van Oranje vermoord. 
Veel katholieken waren blij / verdrietig met dat nieuws.
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