
  
 
  

Het verhaal van Nederland 
Patriotten en prinsgezinden 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis: Revoluties 
 
Kernbegrippen 
Canon, republiek, patriotten, Franse revolutie, 
verlichting 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij kerndoel 53 in het voortgezet 
onderwijs: De leerlingen leren over de belangrijke 
historische personen en gebeurtenissen uit de 
Nederlandse geschiedenis en kunnen die 
voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. 
 
Verdieping 
Deze aflevering is onderdeel van de serie ‘het verhaal 
van Nederland’.  
De overige afleveringen zijn: 
1: Jagers en boeren 
2: Romeinen en Bataven 
3: Friezen en Franken 
4: Ridders en graven 
5: Pestlijders en predikanten 
6: Geuzen en papen 
7: Kapers en kooplui 
9: Pioniers en paupers 
10: Bevrijders en bezetters  
………………………………………………………………………… 
Antwoorden 
1 Er is een overkoepelende macht, maar de 
eindbeslissing ligt bij de lidstaten. 
2 C: de stadhouder  
3 De verlichting  
4 Parijs  
5 B: Bataafse republiek 
Verdiepingsvraag 
Vriendjespolitiek houdt in dat mensen in een machtige 
positie baantjes of functies geven aan vrienden en 
bekenden, om zo de onderlinge banden goed te 
houden. Hierdoor krijgen buitenstaanders geen kans 
om een plek op zo’n functie te krijgen.  
 

Samengevat 
Eind achttiende eeuw wordt ons land verscheurd door 
een burgeroorlog. De laatste stadhouder, Prins Willem 
de Vijfde, vlucht het land uit, en burgers grijpen hun 
kans om de democratie in te voeren: de patriotten.  
 
Kijkvragen 
1 Op welke manier is het bestuur van de provincies eind 
18e eeuw vergelijkbaar met die van de Europese Unie? 
 
2 Wie is eind achttiende eeuw de hoogste leider van 
het land? 
A. de koning 
B. de minister-president 
C. de stadhouder 
 

 
 
3 Door welke bredere culturele stroming gaan mensen 
nadenken over hun invloed op de politiek? 
 
4 Vul in: Nadat de opstand van de patriotten de kop in 
is gedrukt vluchten sommigen naar ……………… waar de 
revolutie is uitgebroken.  
 
5 Wat wordt de nieuwe naam van ons land nadat de 
Fransen de patriotten helpen het land over te nemen? 
A. Republiek der zeven verenigde Nederlanden 
B. Bataafse republiek 
C. Koninkrijk der Nederlanden  
 
Verdiepingsvraag 
In de aflevering wordt gesproken over 
‘vriendjespolitiek’.  
a. Leg uit wat dit begrip betekent. 
b. Noem een voorbeeld van vriendjespolitiek vandaag 
de dag.  
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Het verhaal van Nederland 
Patriotten en prinsgezinden 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis: Revoluties  
 
Verdieping 
Deze aflevering is onderdeel van de serie ‘het 
verhaal van Nederland’.  
De overige afleveringen zijn: 
1: Jagers en boeren 
2: Romeinen en Bataven 
3: Friezen en Franken 
4: Ridders en graven 
5: Pestlijders en predikanten 
6: Geuzen en papen 
7: Kapers en kooplui 
9: Pioniers en paupers 
10: Bevrijders en bezetters  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? Het thema 
‘kapers en kooplui’ is te gebruiken voor je 
profielwerkstuk bij de vakken geschiedenis en 
aardrijkskunde.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Zadel- en tuigenmaker 
Veiligheid en defensie 
 
HBO: 
Leraar geschiedenis 
Cultureel erfgoed 
 
WO: 
Geschiedenis 
Politicologie 

Samengevat 
Eind achttiende eeuw wordt ons land verscheurd door 
een burgeroorlog. De laatste stadhouder, Prins Willem 
de Vijfde, vlucht het land uit, en burgers grijpen hun 
kans om de democratie in te voeren: de patriotten.  
 
Kijkvragen 
1 Op welke manier is het bestuur van de provincies eind 
18e eeuw vergelijkbaar met die van de Europese Unie? 
 
2 Wie is eind achttiende eeuw de hoogste leider van het 
land? 
A. de koning 
B. de minister-president 
C. de stadhouder 
 

 
 
3 Door welke bredere culturele stroming gaan mensen 
nadenken over hun invloed op de politiek? 
 
4 Vul in: Nadat de opstand van de patriotten de kop in 
is gedrukt vluchten sommigen naar ……………… waar de 
revolutie is uitgebroken.  
 
5 Wat wordt de nieuwe naam van ons land nadat de 
Fransen de patriotten helpen het land over te nemen? 
A. Republiek der zeven verenigde Nederlanden 
B. Bataafse republiek 
C. Koninkrijk der Nederlanden  
 
Verdiepingsvraag 
In de aflevering wordt gesproken over 
‘vriendjespolitiek’.  
a. Leg uit wat dit begrip betekent. 
b. Noem een voorbeeld van vriendjespolitiek vandaag 
de dag.  
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