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De hoofdgast
Naam: Michiel de Ruyter
Leefde tussen: 1607 - 1676

Welke 2 zinnen zijn juist? Kruis deze aan.

☐ Michiel de Ruyter is van school gestuurd

☐ Michiel de Ruyter was een politicus die 
vrede sloot met de Spanjaarden

☐ Michiel de Ruyter was een admiraal: 
met schepen wist hij oorlogen te winnen

Het leger van Nederland had 

veel mannen die kwamen uit…

☐ Spanje

☐ Duitsland

☐ Vlaanderen

A

Wanneer mocht een ander 

schip worden aangevallen?

☐ Als het schip kleiner was

☐ Als het schip even groot was

☐ Als het schip groter was

Van deze aflevering heb ik geleerd dat…
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Beroemdheden van vroeger
Hiernaast zie je 4 beroemdheden van 
vroeger. Zet de nummers bij de foto’s.

1 - Adriaan van Bergen

De bedenker van een slim plan: met zijn 

schip vol soldaten werd Breda bevrijd.

4 - Maurits van Oranje

De zoon van Willem van Oranje. Hij was 
de baas van het leger tijdens de oorlog.

2 - Willem van de 

Velde de Oude
Een zeeschilder.

3 - Willem van de 
Velde de Jonge
Een zeeschilder.

Hoe is het nu?
Op 3 oktober 1574 werd Leiden bevrijd van 
Spanje. Dat vieren ze in de stad nog elk jaar. 
Ze eten dan haring en wit brood. Waarom?

☐ Dat is een goedkoop feestmaal

☐ Het was het eten dat mensen toen kregen

☐ Het is een typisch Spaanse maaltijd

B

Welk dikgedrukt stukje tekst is juist? Onderstreep deze.

In de Gouden Eeuw vocht Nederland tegen Spanje. De oorlog 
heet de 80-jarige Oorlog. Maar dat klopt niet helemaal: er 
was een pauze van 12 jaar! Ze vochten dus maar 68 / 92 jaar.
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