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Zoek de clip: ‘Floris V vermoord’

Kijk goed naar het filmpje en probeer de volgende vragen te beantwoorden. Als het
te snel gaat, kun je het filmpje altijd nog een keer bekijken. Je kunt ook op de
pauzeknop klikken zodat je even tijd hebt om iets op te schrijven.

Beantwoord de volgende vragen.
1. Zet een kruisje voor het goede antwoord. Over welke
gewesten was Floris V graaf?
o
o
o
o

Utrecht en Brabant
Holland en Zeeland
Vlaanderen en Friesland
Utrecht en Friesland

2. Welke edelen hielpen Floris bij het besturen van zijn gebied?

1……………………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………….…………….
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3. Zet een kruisje voor de goede antwoorden. De edelen die Floris hielpen bij het
bestuur van zijn gebied waren het niet zo blij met hem, want…
o
o
o
o
o

ze vonden dat Floris te aardig was voor de boeren.
ze wilden liever zelf graaf worden.
ze vonden dat Floris zijn gebied niet goed bestuurde.
Floris had hun bezittingen afgepakt.
ze vonden Floris niet aardig.

4. Graaf Floris heeft ruzie met de graaf van Vlaanderen. Die wil zijn macht over
Zeeland uitbreiden.
a. Bij wie zoekt Floris hulp?
Bij de koning van…………………………………………………………………………………………………………………….
b. De andere edelen vinden dat niet goed. Ze willen dat
Floris hulp zoekt bij de koning van……………….……………………………………………………………………….

5. Wanneer de boeren horen dat hun graaf Floris gevangen wordt gehouden komen
ze hem redden. Waarom komen de boeren op voor hun graaf?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Extra
De volgende vragen mag je ook maken!
6. Sommige edelen zeggen over Floris dat hij ‘der keerlen God’ is. Daar bedoelen ze
mee dat hij de afgod van de kerels (de boeren) is. Zeggen ze dat om hem te prijzen?
Ja/nee, want

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.De moord op Floris V wordt wel de eerste politieke moord genoemd.
a. Wat is een politieke moord?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b. Ken je nog meer politieke moorden uit onze geschiedenis? Zo ja, welke dan?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wil je meer weten?
Kijk dan ook naar de clip ‘Floris de Vijfde’ en naar de clip ‘Politieke moorden’
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