
Aflevering	  3	  ‘Staat	  zonder	  hoofd’	  van	  de	  tv-serie	  'De	  Gouden	  Eeuw'	  
	  
http://goudeneeuw.ntr.nl/krant/afleveringen/#/overzicht/3	  
	  
Kijkvragen	  
	  
1	  Met	  welke	  hedendaagse	  politieke	  functie	  kun	  je	  de	  functie	  van	  Van	  Oldenbarnevelt	  
vergelijken?	  
	  
2	  Met	  welk	  verdrag	  tijdens	  de	  Opstand	  begaf	  hij	  zich	  voor	  het	  eerst	  in	  de	  landelijke	  politiek?	  
	  
3	  Op	  welk	  aspect	  van	  de	  werkzaamheden	  van	  Vasn	  Oldenbarnevelt	  legt	  Ben	  Knapen	  de	  nadruk,	  
en	  waarom?	  
	  
4	  Waarom	  denk	  je	  dat	  in	  deze	  aflevering	  ook	  uitgebreid	  een	  kijkje	  wordt	  genomen	  bij	  een	  
Europees	  overleg	  in	  Brussel?	  
	  
5	  Welke	  reden	  wordt	  hier	  gegeven	  voor	  de	  plaatsing	  van	  het	  standbeeld	  van	  Van	  Oldenbarnevelt	  
bij	  de	  Hofvijver	  in	  plaats	  van	  op	  het	  Binnenhof?	  
	  
6	  Waarom	  zou	  een	  beeld	  op	  het	  Binnenhof	  logischer	  zijn	  geweest?	  
	  
7	  Leg	  uit	  waarom	  het	  conflict	  tussen	  Maurits	  en	  Van	  Oldenbarnevelt	  eigenlijk	  begon	  bij	  de	  Slag	  
bij	  Nieuwpoort.	  
	  
8	  Welk	  argument	  had	  Van	  Oldenbarnevelt	  voor	  het	  sluiten	  van	  het	  Twaalfjarig	  Bestand?	  
	  
9	  Leg	  uit	  waarom	  het	  moeilijk	  was	  de	  gewesten	  en	  de	  stadhouder	  te	  overtuigen.	  
	  
10	  Waarom	  vormden	  de	  religieuze	  opvattingen	  van	  Maurits	  en	  Van	  Oldenbarnevelt	  een	  
breekpunt	  in	  hun	  relatie?	  
	  
11	  Geef	  aan	  waarom	  het	  besluit	  van	  Van	  Oldenbarnevelt	  om	  waardgelders	  aan	  te	  stellen	  (de	  
Scherpe	  Resolutie)	  door	  Maurits	  als	  aantasting	  van	  zijn	  macht	  werd	  opgevat.	  
	  
12	  Wat	  had	  dit	  besluit	  te	  maken	  met	  de	  religieuze	  opvattingen	  van	  beide	  heren?	  
	  
13	  Waarom	  was	  Maurits’	  keuze	  voor	  de	  contraremonstranten	  eigenlijk	  een	  politiek	  signaal	  aan	  
Van	  Oldenbarnevelt?	  
	  
14	  Op	  welke	  manier	  weet	  Maurits	  de	  meerderheid	  in	  de	  Staten-‐Generaal	  achter	  zich	  te	  krijgen?	  
	  
15	  Leg	  uit	  wat	  voor	  hedendaagse	  historici	  de	  betekenis	  is	  van	  het	  dagboek	  van	  Jan	  Francken.	  
	  
16	  Welk	  beeld	  van	  Van	  Oldenbarnevelt	  rijst	  op	  uit	  het	  dagboek?	  Denk	  je	  dat	  dat	  een	  objectief	  
beeld	  is?	  Waarom	  wel	  of	  niet?	  
	  
17	  Wat	  wordt	  (in	  het	  commentaar)	  gezegd	  over	  het	  belang	  van	  Van	  Oldenbarnevelt	  voor	  de	  
Republiek?	  
	  
	  
	  


