Werkblad Republiek

1

Republiek of monarchie?

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was iets bijzonders in het Europa van de 16e en 17de
eeuw. De Republiek had geen koning of koningin. Tegenwoordig is juist een land met een koning/koningin een uitzondering. Dit noemen we een monarchie.
A) Noem de zes andere Europese monarchieën, die net als Nederland een koning en/of koningin
hebben:
1...................................

2...................................

3...................................

4...................................

5...................................

6...................................

B) Sommige Nederlanders willen de monarchie afschaffen. Wat vindt jij daarvan?

..................................................................................................................................
Zoek iemand met een andere mening en bespreek de verschillende standpunten.

2

Scheiding noord en zuid

Hier zie je een kaartje van de Nederlanden in de 16de eeuw, zo groot als de Benelux nu. Onder leiding
van Willem van Oranje tekenden leiders van zeven gewesten in 1581 het ‘Plakkaat van Verlatinghe’. Zij
kwamen hiermee in opstand tegen koning Filips de Tweede. Zij wilden een zelfstandige staat en richtten
samen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden op.
A) Onderstreep de zeven gewesten (provincies) die deel uit maakten
van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Brabant

Limburg

Utrecht

Gelderland (Gueldre)

Vlaanderen (Flanders)

Zeeland

Artesië (Artois)

Henegouwen (Hainault)

Holland

Friesland (Frise)

Namen (Namur)

Overijssel

Mechelen (Malines)

Groningen

Luxemburg

B) Leg uit waarom men koos voor een republiek als staatsvorm.

........................................................................................
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Hoofdrollen

Nederland is ruim twee eeuwen een republiek geweest. In 200 jaar kan er veel gebeuren. Hieronder zie
je de hoofdrolspelers in de tijd van de Republiek. Bekijk de namen en de afbeeldingen hieronder en zet
het juiste nummer (1 - 6) erbij:
1: Stadhouder Willem van Oranje
2: Stadhouder Willem III (zoon van Maurits van Oranje) Stadhouder Willem van Oranje
3: Spaanse koning Filips de Tweede
4: Raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt
5: Raadspensionaris Johan de Witt
6: Stadhouder Maurits van Oranje (zoon van Willem van Oranje)

4

Roerige tijden

Maak nu zelf in tweetallen een tijdlijn van twee eeuwen Republiek. Teken, schrijf en plak op papier of
maak het digitaal. Gebruik in ieder geval de jaartallen, gebeurtenissen en namen van de hoofdrolspelers.
Gebruik ook afbeeldingen om je tijdlijn vorm te geven. Alle informatie kun je vinden onder de i-tjes in de
vensterplaat en op internet.
Wat gebeurde er in:
1555

1581

1609

1648

1672

In welk jaar vond dit plaats:
De oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie

De moord op Willem van Oranje

De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt

Het einde van de republiek

Dit zijn de hoofdrolspelers:
Stadhouder Willem van Oranje

Stadhouder Willem III (zoon van Maurits van Oranje)

Spaanse koning Filips de Tweede

Raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt

Raadspensionaris Johan de Witt

Stadhouder Maurits van Oranje (zoon van Willem van Oranje)
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