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We zijn ontzettend trots dat wij u 
ons nieuwste educatieve stripalbum 
met bijbehorend (digitaal) lespakket 
mogen presenteren over het leven 
van Willem van Oranje en het 
ontstaan van Nederland! 

Het stripalbum met bijbehorend lespakket is ont-
wikkeld op initiatief van het Samenwerkingsverband 
1572-gemeenten en in nauwe samenwerking met 
de Vereniging van docenten in Geschiedenis en 
Staatsinrichting in Nederland (VGNKleio).  

In dit prachtig getekende stripalbum ervaren de 
leerlingen de enorme opofferingen en het grote  
doorzettingsvermogen van de man die met recht 
Vader des Vaderlands genoemd mag worden. 
Tegelijkertijd ontdekken ze het fascinerende 
verhaal van het ontstaan van ons land.
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WILLEM VAN ORANJE

In dit prachtig getekende stripalbum ervaar je de enorme opofferingen en het grote doorzettingsver-
mogen van de man die met recht Vader des Vaderlands genoemd mag worden. Tegelijkertijd ontdek
je het fascinerende verhaal van het ontstaan van ons land. Van steenrijk en machtig naar straatarm
en berooid! Bereid om alles en iedereen op te offeren in zijn strijd tegen de Spaanse overheersing en
voor de vrijheid van godsdienst. Maar ook vastberaden in zijn ambitie om zijn bezittingen en status
terug te krijgen, gaf Willem nooit op! Willem van Oranje, de onvermoeibare strijder, is en blijft voor
altijd verbonden aan het ontstaan van Nederland.

HET ONTSTAAN VAN NEDERLAND

9 789491 447365
WWW.EUREDUCATION.NL
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Speciaal schooltarief

stripalbum + lespakket

€ 3,95
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HET GEHEIM VAN 
MICHIEL DE RUYTER
Dit verhaal laat leerlingen het 
avontuurlijke leven van zeeheld 
Michiel de Ruyter meebeleven. 
Ze volgen hem op de voet van 
kleine jongen in Vlissingen tot zijn 
legendarische gevechten tegen 
Duinkerker piraten, het gevecht 
om de Sont en later tegen de 
Engelse oorlogsvloot.
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In het album wordt de legende 
van De Vliegende Hollander 
gebruikt als rode draad om een 
belangrijke periode van de 
Nederlandse geschiedenis in beeld 
te brengen. De Gouden Eeuw met 
de machtige VOC als eerste 
multinational met vestigingen in 
de hele wereld wordt griezelig 
echt tot leven gebracht. 
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V-BOMMEN OP 
ANTWERPEN
Hoofdrolspelers Lisa en Mathias 
gaan op zoek naar de waarheid 
achter geheimzinnige brieven uit 
de Tweede Wereldoorlog. De 
verschrikkingen van de V-bommen 
en de heroïsche heldendaden van 
verzetsstrijders tijdens de Tweede 
Wereldoorlog worden daarbij in 
beeld gebracht.
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VINCENT VAN GOGH
Vincent van Gogh is een van de 
meest beroemde schilders uit de 
Nederlandse geschiedenis. In 
De Worsteling van een Kunstenaar
vertelt hij zelf het bijzondere 
verhaal van zijn leven. De 
leerlingen volgen de kunstenaar 
vanaf zijn jeugd in Noord-Brabant 
tot aan zijn dood in het Franse 
Auvers-sur-Oise. 
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DE 9 LEVENS VAN
VAN BOMMEL
Lef, handelsgeest en keihard 
werken zijn al eeuwenlang 
Nederlands beste exportproducten. 
In dit verhaal volg je de familie 
Van Bommel in hun harde strijd 
om het voortbestaan van een 
familiebedrijf. Ontdek samen met 
uw leerlingen het geheim van 
negen generaties ondernemen.
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VECHTEN VOOR VREDE
Niets ter wereld wordt zo duur 
betaald als vrede. Al twee eeuwen 
lang zetten militairen van de 
Koninklijke Landmacht hun leven 
in voor vrede en veiligheid. Een 
geheime organisatie, liefde en 
humor wisselen elkaar in snel 
tempo af in dit meeslepende 
stripverhaal over de geschiedenis 
van de Koninklijke Landmacht.
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STRIJD TEGEN HET WATER
De strijd tegen het water hoort bij 
Nederland. Een strijd met enorme 
tragedies, zoals de vreselijke ramp 
van 1953, en tegelijkertijd met 
enorme hoogtepunten, zoals de 
bouw van de Deltawerken. Dit 
verhaal belicht heden en verleden 
en de internationale samenwerking 
tussen Nederland, Engeland en 
Tsjechië in de strijd tegen het water.
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BRANDGEVAAR
Vernietigende branden, heftige 
achtervolgingen en duistere 
complotten zuigen je in deze 
mysterieuze zoektocht naar de 
waarheid. Een avontuur waarin 
de gevolgen en het voorkomen 
van brandgevaar tot een thriller 
zijn verheven. Een aansprekende 
manier om leerlingen kennis over 
brandveiligheid mee te geven.
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WILLEM I
Na vernietigende veldslagen tegen 
Napoleon ontstond een nieuwe 
staat. Nederland en België samen-
gesmeed tot één land, onder één 
koning. Krachtig, zelfverzekerd en 
met visie, maar ook halsstarrig, 
eigenzinnig en tegendraads, regeert 
koning Willem I het land als een 
bedrijf... maar dan wel als zijn bedrijf.

WILLEM I
Na vernietigende veldslagen tegen 
Napoleon ontstond een nieuwe 
staat. Nederland en België samen-
gesmeed tot één land, onder één 
koning. Krachtig, zelfverzekerd en 
met visie, maar ook halsstarrig, 
eigenzinnig en tegendraads, regeert 
koning Willem I het land als een 
bedrijf... maar dan wel als zijn bedrijf.

G
es

ch
ie

de
ni

s

STRIJD OM NEW YORK
Volg Henry Hudson op de voet bij 
zijn ontdekking van Manhattan. 
Ervaar de moed en vriendschap bij 
de eerste bewoners uit Nederland, 
maar ook hun hebzucht en de felle 
gevechten om het voortbestaan. 
Gebouwd op hun bloed, zweet en 
tranen is New York tot op de dag 
van vandaag onlosmakelijk 
verbonden met Nederland.
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Mail uw bestelling naar info@eureducation.nl.
Voor vragen bel 06-14207529.
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Van steenrijk en machtig naar straat-
arm en berooid! Bereid om alles en 
iedereen op te offeren in zijn strijd 
tegen de Spaanse overheersing en 
voor de vrijheid van godsdienst.

Maar ook vastberaden in zijn ambitie 
om zijn bezittingen en status terug te 
krijgen, gaf Willem nooit op! Willem 
van Oranje, de onvermoeibare strijder, 
is en blijft voor altijd verbonden aan 
het ontstaan van Nederland. 

Onderwijsprogramma
Dit educatieve stripboek maakt onderdeel uit van het onderwijs-
programma “Het mysterie van 1572” en het project Geboorte 
van Nederland.

Het lespakket is een combinatie van burgerschap, erfgoed en 
geschiedenis waarin vier waarden (vrijheid, verdraagzaamheid, 
verscheidenheid en verbondenheid) centraal staan. 
Het complete pakket (inclusief video’s) kunt u vinden op 
www.geboortevannederland.nl/onderwijs. 

Tevens kunt u het lespakket gratis downloaden via 
www.eureducation.nl.

Onderwijsactie
Alléén voor onderwijsdoeleinden is dit stripalbum, net als onze 
andere educatieve strips, te bestellen voor het speciale school-
tarief van € 3,95 per stripalbum (winkelprijs € 7,95), inclusief 
gratis (digitaal) lespakket. Minimaal 5 stripalbums per bestelling.

HE GOUDEN GEHEIM 
Vier vrienden raken verwikkeld in een spannend complot. 
Tijdens hun zoektocht ontdekken de leerlingen de waarheid 
over een mysterieus graf, het langste stripverhaal ter wereld 
en leren zij hoe steden ontstaan. Spanning, humor en 
Shakespeare samengebald tot een meeslepend epos over het 
ontstaan, de groei en historie van een van de best bewaarde 
steden van Nederland!

COMPLOT IN HET 
WILDPARK
Dieren en mensen zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. In dit 
prachtig getekende stripalbum komt 
die relatie tussen mens en dier én 
dieren onderling op een bijzondere 
manier tot leven. Humor, stropers, 
geheime intriges en boeiende dieren 
met hun soms hilarische gedrag en 
relatieperikelen wisselen elkaar in 
een adembenemend tempo af. 
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Ontdek hoe Curaçao en Nederland 
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 
op bijzondere wijze met elkaar werden 
verbonden. En hoe een investering van 
een Curaçaose familie in het nood-
lijdende Nederland van de vijftiger 
jaren een impuls aan de Nederlandse 
economie gaf. Laat uw leerlingen het 
intense leven meebeleven van George 
Maduro, de jonge oorlogsheld uit 
Curaçao, die zijn vrijheid en leven 
opofferde om anderen te redden.
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Speciaal schooltarief

stripalbum + lespakket

€ 3,95

ROMEINSE INVAL IN DE LAGE LANDEN
Genadeloos en met bruut geweld overvielen de Romeinen de 
bewoners van de Lage Landen met hun geoliede oorlogs-
machine. In dit prachtig getekende stripalbum ervaar je de 
angsten en zorgen, maar ook de vindingrijkheid en lef van de 
vroegere bewoners van Nederland en België, in hun relatie 
met de Romeinen. Alle historische feiten, vanaf Julius Caesar 
tot de Bataafse opstand, weer vakkundig 
samengesmeed tot een meeslepende 
verhaal door de auteurs van Eureducation.

Speciaal schooltarief

stripalbum + lespakket

€ 3,95

Mail uw bestelling naar info@eureducation.nl.
*Verzendkosten in Nederland tot 30 stripalbums € 7,50 en vanaf 30 stripalbums € 13,50.
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