
 
 
 
 

Landenspel 
 

Korte omschrijving werkvorm  

In deze opdracht wordt de klas verdeeld in vijf groepen. Iedere groep krijgt een omschrijving 

van een land en een instructie van de opdracht. In het lokaal moeten de leerlingen op zoek 

naar vier stellingen die van toepassing zijn op hun land. Als de juiste stellingen zijn gevonden 

geeft ieder groepje een korte presentatie over hun land.  

 

Leerdoel 

Leerlingen zien de bijzondere positie van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (of 

Provinciën) op staatkundig gebied door de staatsinrichting te vergelijken met drie gebieden in 

Europa: Engeland, Frankrijk en Keulen. Ook maken ze een vergelijking met Nederland nu.  

 

Duur: 30 minuten 

 

Wat doet u? 

 

Stap 1 

Deel de leerlingen op in vijf groepjes en geef ieder groepje een landomschrijving. Laat alle 

groepjes de omschrijving van hun land goed doorlezen. 

Stap 2 

De leerlingen gaan in het lokaal op zoek naar de stellingen die passen bij hun land. Ze zoeken 

stellingen in de categorieën bestuur, handel, leger, godsdienst.  

Stap 3 

De leerlingen krijgen 5 minuten de tijd om een korte presentatie voor te bereiden. In de 

presentatie vertellen ze welk land zij hebben en lichten ze de gevonden stellingen toe. 

Vervolgens houden de groepjes hun presentatie (ca. 1 à 2 min per groepje). 

Stap 4 

In de nabespreking benadrukt u de bijzondere staatkundige positie van Nederland.  

 

Benodigd materiaal 

Kopieer de stellingen en knip de kaartjes uit,  de stellingen legt u per categorie in het lokaal.  

 

Extra  

• U kunt de opdracht moeilijker maken door alle stellingen twee keer uit te printen.  

• Als uw leerlingen veel achtergrondkennis hebben over het onderwerp kunt u er voor 

kiezen de landomschrijvingen niet uit te delen.  

• U kunt het spel levendiger maken door naast de stellingen ook attributen in het lokaal 

te verspreiden.  Bijvoorbeeld een zon voor Frankrijk, een rode kroon voor Engeland, 

een bisschopsmijter voor Keulen, een VOC-vlag voor de Republiek en een groot rood 

stempotlood voor het hedendaagse Nederland.  

 

 

  



 
 
 

Antwoordmodel Landenspel  
 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 

Bestuur: Wij hebben geen centraal bestuur, iedere provincie bestuurt zichzelf. Grote 

beslissingen over handel en oorlogvoering worden wel gezamenlijk genomen. 

Godsdienst: Bij ons wordt niemand vervolgd vanwege zijn godsdienst. Toch hebben de 

protestanten in ons land meer rechten. 

Handel: Wij zijn het rijkste land van Europa; dankzij onze handelsvloot en het bezit van Indië 

bloeit onze handel.  

Leger: Andere landen zijn jaloers op ons rijke landje. Er gaan geruchten dat ons land wordt 

aangevallen door meerdere landen tegelijk. Ons leger is machtig op zee, maar op land zijn we 

erg zwak.  

Engeland in de 17
e
 eeuw 

Bestuur: Wij zijn sinds 1688 de eerste constitutionele monarchie ter wereld, dat wil zeggen dat 

er een grondwet is waar ook de Koning zich aan moet houden.  

Godsdienst: In ons land hebben we de anglicaanse kerk. We hebben ons afgesplitst van de 

katholieke kerk. 

Handel: Wij willen meer macht op zee. Daarom voeren wij oorlogen op zee tegen onze 

concurrent de Republiek.  

Leger: Wij willen meer macht op zee, om dit te bereiken moeten we de Republiek op zee 

uitschakelen. We willen met andere landen samenwerken om dit voor elkaar te krijgen.  

Frankrijk in de 17
e
 eeuw 

Bestuur: Wij hebben een absoluut heerser, de Koning bepaalt alles. 

Godsdienst: Wij zijn katholiek. Veel protestanten ontvluchten ons land, omdat ze ergens 

anders hun geloof wel kunnen uitoefenen.  

Handel: Onze koning verspilt veel van ons geld aan oorlog, feesten en jagen. Als hij geld nodig 

heeft, verhoogt hij gewoon de belastingen voor het volk.  

Leger: Wij willen meer grondgebied. Wij hebben het machtigste leger van Europa, dus een 

oorlog moeten we kunnen winnen. Maar met een aantal bondgenoten kunnen we meer 

bereiken.  

Keulen in de 17
e
 eeuw 

Bestuur: De leider van de kerk, de bisschop, is ook de leider van onze staat.  

Godsdienst: Wij zijn katholiek, daarom wordt onze staat bestuurd door een bisschop.  

Handel: Op handelsgebied hebben wij niet zo’n sterke positie. Omdat we maar een klein 

gebiedje zijn hebben wij geen kolonies in ons bezit.  

Leger: Twee Europese landen hebben gevraagd of wij als klein landje mee willen strijden tegen 

de Republiek. In ruil daarvoor mogen onze soldaten de buit houden die ze bij het plunderen 

hebben veroverd.  

Nederland 

Bestuur: De volksvertegenwoordiging bepaalt of wetten worden aangenomen, de macht ligt bij 

het volk.  

Godsdienst: In ons land wonen katholieken, protestanten, joden en moslims, er is vrijheid van 

godsdienst. Veel mensen hebben geen religie. 

Handel: Onze haven is de grootste in Europa, maar het rijkste land van de wereld zijn we niet.  

Leger: Wij gebruiken ons leger vooral om te helpen bij internationale vredesmissies. Dat doen 

we door samen te werken met andere landen, bijvoorbeeld in de NAVO en de VN.  

 

 

  



 
 
 

Stellingen Landenspel 

 

Bestuur 

Wij zijn sinds 1688 de eerste 

constitutionele monarchie ter 

wereld, dat wil zeggen dat er een 

grondwet is waar ook de Koning 

zich aan moet houden. 

 

Bestuur 

Wij hebben een absoluut 

heerser, de Koning bepaalt alles. 

Bestuur 

De leider van de kerk, de bisschop, 

is ook de leider van onze staat. 

 

 

 

 

Bestuur 

Wij hebben geen centraal 

bestuur, iedere provincie 

bestuurt zichzelf. Grote 

beslissingen over handel en 

oorlogvoering worden wel 

gezamenlijk genomen. 

Bestuur  

De volksvertegenwoordiging 

bepaalt of wetten worden 

aangenomen, de macht ligt bij het 

volk. 

 

 

 

Leger 

Wij willen meer grondgebied. 

Wij hebben het machtigste leger 

van Europa, dus een oorlog 

moeten we kunnen winnen. 

Maar met een aantal 

bondgenoten kunnen we meer 

bereiken 

Leger 

Wij willen meer macht op zee, om 

dit te bereiken moeten we de 

Republiek op zee uitschakelen. 

We willen met andere landen 

samenwerken om dit voor elkaar 

te krijgen. 

Leger 

Twee Europese landen hebben 

gevraagd of wij als klein landje 

mee willen strijden tegen de 

Republiek. In ruil daarvoor 

mogen onze soldaten de buit 

houden die ze bij het plunderen 

hebben veroverd. 

 



 
 
 

Stellingen landenspel 

 

Leger 

Andere landen zijn jaloers op ons 

rijke landje. Er gaan geruchten 

dat ons land wordt aangevallen 

door meerdere landen tegelijk. 

Ons leger is machtig op zee, maar 

op land zijn we erg zwak. 

Leger 

Wij gebruiken ons leger vooral 

om te helpen bij internationale 

vredesmissies. Dat doen we door 

samen te werken met andere 

landen, bijvoorbeeld in de NAVO 

en de VN.  

Handel 

Wij willen meer macht op zee. 

Daarom voeren wij oorlogen op 

zee tegen onze concurrent de 

Republiek. 

Handel 

Onze koning verspilt veel van ons 

geld aan oorlog, feesten en jagen. 

Als hij geld nodig heeft, verhoogt 

hij gewoon de belastingen voor 

het volk. 

Handel 

Wij zijn het rijkste land van 

Europa; dankzij onze 

handelsvloot en het bezit van 

Indië bloeit onze handel. 

Handel 

Op handelsgebied hebben wij 

niet zo’n sterke positie. Omdat 

we maar een klein gebiedje zijn 

hebben wij geen kolonies in ons 

bezit. 

Handel  

Onze haven is de grootste in 

Europa, maar het rijkste land van 

de wereld zijn we niet. 

Godsdienst 

Bij ons wordt niemand vervolgd 

vanwege zijn godsdienst. Toch 

hebben de protestanten in ons 

land meer rechten. 

 

 

 



 
 
 

Stellingen landenspel 
 

Godsdienst 

Wij zijn katholiek, daarom wordt 

onze staat bestuurd door een 

bisschop 

Godsdienst 

Wij zijn katholiek. Veel 

protestanten ontvluchten ons 

land, omdat ze ergens anders hun 

geloof wel kunnen uitoefenen. 

Godsdienst 

In ons land wonen katholieken, 

protestanten, joden en moslims, 

er is vrijheid van godsdienst. Veel 

mensen hebben geen religie. 

Godsdienst 

In ons land hebben we de 

anglicaanse kerk. We hebben ons 

afgesplitst van de katholieke 

kerk. 

  



 
 
 
 

 

Landomschrijving: Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
 

Jullie zijn de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Er was geen koning in dit land. Een 

bovenlaag van regenten had de macht. Het land bestond uit zeven verschillende provincies, 

die ieder hun eigen bestuur hadden. Regelmatig kwamen bestuurders uit de verschillende 

gewesten bij elkaar in de Staten-Generaal om gezamenlijk beslissingen te nemen.  

Omdat er geen koning was die zijn wil aan het volk oplegde was de Republiek een vrij land, 

waar veel kon. Mede hierdoor kon de economie enorm groeien.  

 

Opdracht 

Jullie gaan zo meteen op zoek naar de vier stellingen die het beste bij dit land passen.  

De stellingen gaan over de categorieën bestuur, handel, godsdienst en leger.  

Als je de juiste stellingen hebt gevonden, ga je een korte presentatie voorbereiden waarin je 

de rest van de klas vertelt over het bestuur en het leven in de Nederlanden.  

 

 

 

Landomschrijving: Engeland in de 17
e
 eeuw 

 

Jullie zijn Engeland. De Engelse koningen zijn van de familie Stuart. Ze hebben hun eigen 

geloof, de anglicaanse kerk. De Engelse oorlogsschepen verliezen het vaak van de 

Nederlandse. In 1688 werd de Nederlandse stadhouder Willem III koning van Engeland omdat 

hij getrouwd was met Mary Stuart, de dochter van de Engelse koning. Maar doordat Willem III 

niet zo’n goede band had met Engeland, kon het parlement meer macht naar zich toetrekken. 

De macht van de Koning werd beperkt.  

 

Opdracht 

Jullie gaan zo meteen op zoek naar de vier stellingen die het beste bij dit land passen. De 

stellingen gaan over de categorieën bestuur, handel, godsdienst en leger. 

Als je de juiste beschrijvingen hebt gevonden, dan ga je een korte presentatie voorbereiden 

waarin je de rest van de klas vertelt over het bestuur en het leven in het Engeland van de 17
e
 

eeuw.  

 

 

 

Landomschrijving: Frankrijk in de 17
e
 eeuw 

 

Jullie zijn Frankrijk. Lodewijk XIV (de Veertiende) is koning, zijn bijnaam is de ‘Zonnekoning’. In 

het heelal draait alles om de zon, in het katholieke Frankrijk draaide alles om de Koning. Hij 

had namelijk zijn macht van God zelf gekregen. Een beroemde uitspraak van deze koning is:  

Un roi, une loi, une foi (één Koning, één wet, één geloof) 

 

Opdracht 

Jullie gaan zo meteen op zoek naar de vier stellingen die het beste bij dit land passen. De 

stellingen gaan over de categorieën bestuur, handel, godsdienst en leger. 

Als je de juiste beschrijvingen hebt gevonden, ga je een korte presentatie voorbereiden waarin 

je de rest van de klas vertelt over het bestuur en het leven in het Frankrijk van de 17
e
 eeuw.  

 

 



 
 
 
 

 

 

Landomschrijving: Keulen in de 17
e
 eeuw 

 

Jullie zijn Keulen. Duitsland bestond in de 17
e
 eeuw nog niet. Het gebied dat nu Duitsland is, 

bestond toen uit honderden zelfstandige staten, die elk hun eigen bestuur hadden. Ook 

hadden ze een eigen leger. Keulen was een bisdom, en de bisschop was de katholieke 

machthebber in dit staatje.  

 

Opdracht 

Jullie gaan zo meteen op zoek naar de vier stellingen die het beste bij Keulen passen. De 

stellingen gaan over de categorieën bestuur, handel, godsdienst en leger. 

Als je de juiste beschrijvingen hebt gevonden, ga je een korte presentatie voorbereiden waarin 

je de rest van de klas vertelt over het bestuur en het leven in het Keulen van de 17
e
 eeuw.  

 

 

 

Landomschrijving: Nederland 

 
Jullie zijn Nederland zoals het nu is. Nederland is een parlementaire democratie, maar ook een 

constitutionele monarchie. Dit betekent dat we een volksvertegenwoordiging hebben, maar 

ook een Koning. 

De Nederlandse volksvertegenwoordiging is de Eerste en Tweede Kamer. Ons staatshoofd is de 

Koning. Het kabinet (ministers en staatssecretarissen) is verantwoordelijk voor de uitvoering 

van het beleid in Nederland.   

 

Opdracht 

Jullie gaan zo meteen op zoek naar de vier stellingen die het beste bij dit land passen. De 

stellingen gaan over de categorieën bestuur, handel, godsdienst en leger. 

Als je de juiste beschrijvingen hebt gevonden, ga je een korte presentatie voorbereiden waarin 

je de rest van de klas vertelt over het bestuur en het leven in het Nederland van nu.  

 

 

 
 


