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De hoofdgast
Naam: Frederik Hendrik van Oranje
Leefde tussen: 1584 - 1647 

Vul de volgende woorden op de juiste plek in. 
Kies uit: vader - broer - Spanje - steden 

Frederik Hendrik van Oranje was de leider van

de Opstand tegen  __________________. Willem van

Oranje was zijn __________________ en Maurits zijn 

______________. Hij bevrijdde veel __________________.

Hoe bedachten de legerleiders 

hoe ze gingen aanvallen?

☐ Oefenen met speelgoed

☐ Veel boeken lezen

☐ Spioneren bij de vijand

Aan wie verkochten Nederlandse 

wapenhandelaren hun wapens?

☐ Aan Nederlandse soldaten

☐ Aan Spaanse soldaten

☐ Aan iedereen die betaalde

Van deze aflevering heb ik geleerd dat…

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

A
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Beroepen van vroeger
Hiernaast zie je 4 beroepen uit de 
oorlog. Zet de nummers bij de foto’s.

1 - Wapenhandelaar

Een politieke baas. Hij kreeg ruzie met 

prins Maurits en werd onthoofd.

4 - Marketentster

Een vrouw die meereist met de oorlog. 
Ze verkoopt eten en drinken aan soldaten.

2 - Huursoldaat

Wilde vrede met 
Spanje sluiten.

3 - Oorlogsschilder
Maakte schilderijen 

van veldslagen.

Hoe is het nu?
Amalia van Solms (1602-1675) was de vrouw van 
Frederik Hendrik van Oranje. Prinses Amalia is 
naar haar vernoemd. Zijn zij familie van elkaar?

☐ Ja, ze horen allemaal bij het Huis van Oranje

☐ Nee, ze hebben een andere achternaam

☐ Nee, het is allemaal te lang geleden

B

Welk dikgedrukt stukje tekst is juist? Onderstreep deze.

Tijdens de 80-jarige oorlog waren er veel veldslagen. Daarbij 
vochten soldaten van het Spaanse en Nederlandse leger tegen 
elkaar. De meeste soldaten vochten voor geld / voor hun land.
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