
In het begin van de 16e eeuw zijn de Nederlanden (ongeveer het Nederland, België en Luxemburg 

van nu) onderdeel van het Habsburgse rijk onder leiding van KAREL V. Het rijk strekt uit van 

                
       Spanje tot Oostenrijk, van Zuid-Italië tot de Nederlanden en van Amerika tot 

Azië. Een rijk zo groot dat de zon er nooit ondergaat. 

Het kost Karel veel tijd en geld om zijn rijk bij elkaar te houden. Frankrijk en het Ottomaanse Rijk 

proberen binnen te vallen en ook binnen de landen is er onrust. De Nederlanden zijn verdeeld in 

17 gewesten. Elk gewest heeft eigen regels en rechten. Het is Karels wens om eenheid in zijn rijk 

te krijgen: één centraal bestuur in Brussel en één geloof. Het katholieke geloof. 

Alexander strijdt terug en sluit met de 
Zuidelijke gewesten een verbond: 

Hij treedt minder streng op tegen andersdenkenden 
dan zijn voorgangers. 
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Maarten Luther en zijn volgers protesteren tegen misstanden 
in de katholieke kerk. Zij worden protestanten genoemd. 
Ze willen het geloof veranderen (hervorming). Een andere 

hervormer is Calvijn. 
 

De katholieke kerk richt een inquisitie op. Een speciale 
rechtbank tegen misdrijven tegen het katholieke geloof. 

Met andersgelovigen, loopt het slecht af… 

Karel V treedt af. Hij is oud en ziek. 
Zijn zoon Filips II neemt het stokje 
over. Hij wordt onder andere .....

1555
1544

Er is één voorwaarde: de protestantse Willem moet 
naar Brussel verhuizen om daar een katholieke 
opvoeding te krijgen aan het hof van Karel V. 

Dat is goed. Zo’n erfenis laat je niet aan je neus 
voorbij gaan! 

De band tussen Willem en Filips is goed. Ze 
feesten wat af samen. En onder Filips maakt 

Willem snel carrière. Hierdoor wordt hij een van 
de machtigste en rijkste edelen van de Neder-

landen. 

1559

Tussen Willem en Filips botst het echter 
steeds vaker. De diepgelovige Filips wil, net 
als zijn vader, één rijk met één bestuur en 
één godsdienst, het katholicisme. De cen-
trale regering in Brussel bepaalt alles. En 
dat gaat ten koste van de macht van de 

hoge adel, waaronder Willem. 

lijkt een goed jaar voor de 
hoofdrolspelers

Wat vinden de 
hoofdrolspelers?

200 Edelen overhandigen 
landvoogdes Margaretha een .....
met daarin hun zorgen en eisen. 

1566
Daar komt de term geuzen vandaan. 

Margaretha schrikt ervan. Maar haar adviseur 
stelt haar gerust. Hij fl uistert in haar oor: 

“ce ne sont que des gueux” 
(het zijn maar bedelaars).

Wat doen Willem en Margaretha?

1566
Beeldenstorm

Protestanten vernielen katholieke kerken. 
‘Afgodsbeelden’ worden uit de kerk 

gesloopt en kerken worden geplunderd. 

Wat vinden 
de hoofdrolspelers?

De IJzeren hertog arriveert met    
..... in de Nederlanden. 

1567

Vanuit de Dillenburg leidt Willem van Oranje de 
opstand tegen Filips. Hij wordt geholpen door zijn 
broers. Het begin van een strijd die ....... zal duren.

1568

Oorlog voeren kost geld. 
Alva voert de ..... in. 

Een soort vaste belasting 
(BTW)

1569
Als Willem de ..... zet Oranje de opstand voort. Er zijn 

veel veldslagen, maar hij boekt weinig succes. Hij zoekt 
overal steun, o.a. bij de Hugenoten (Fransen), de Duit-

sers en de Watergeuzen.

“Wil-hel-mus va-ha-han Nassau-we, ben 

ik van Duit-sen Bloed …”

1572
De watergeuzen veroveren 

Den Briel. De mensen zeggen:

Alva is woedend! Zijn leger moordt eerst de 
bevolking van Naarden uit en belegert dan 7 
maanden lang Haarlem. Het gerucht gaat dat 

ALKMAAR de volgende is ……

Wat vinden 
de hoofdrolspelers?

Het Spaanse leger heeft zich 
verzameld vlakbij de stad. Ook het 
geuzenleger van Willem van Oranje 

staat voor de stadspoorten, klaar om 
de stad binnen te trekken. 
Wat doen de Alkmaarders? 

1573Het gaat even niet goed aan de kant 
van Filips. Alva is met pensioen. En het 
geld is op. Spaanse soldaten krijgen al 
tijden geen ..... meer. Om aan geld te 
komen trekken ze moordend en plun-
derend door de Zuidelijke gewesten. 

Deze gewesten sluiten zich nu ook aan 
bij de opstand. 

Dan keert het tij…..

De zoon van Margaretha, 
..... , wordt landvoogd van 

de Nederlanden. 

1578 De opstandige gewesten schrijven een brief, 
de Acte van Verlatinghe, waarin staat dat ze 
Filips niet meer als landsheer zien. Hij heeft 
zich als een tiran gedragen. 

1579 1580

1581

Willem van Oranje wordt door Filips …… verklaard. 
Degene die hem dood of levend aan Filips 
uitlevert, ontvangt 25.000 goudstukken!

De zeven Noordelijke gewesten roepen de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden uit.

15841586

1588

1588
1648

Willem van Oranje wordt vermoord 
door de streng katholieke ….. 

Zijn 18-jarige zoon Maurits neemt het 
stokje over. 

Alexander heeft het grootste deel van de 
Nederlanden weer in handen. De opstand lijkt 
verloren. Maar dan…

Filips heeft meer aan zijn hoofd dan de Nederlanden. 
Zijn rijk wordt ook door de Engelsen bedreigd. Hij geeft 

de opdracht om oorlog te voeren met Engeland en 
breekt de aanvallen in de Nederlanden af. 

De opstand is voorlopig gered.

O.l.v. Maurits krijgt de Republiek het hele 
Noorden in handen. De grens ligt dwars 
door Brabant, waar nu de Nederlands-

Belgische grens is. 

Het eind van � n strijd die 80 jaar duurde.

Alexander herovert 
ondertussen de ene na 

de andere stad. 

 Hij verloor niet zijn bril, 
maar Den Briel. 

Daarom maken wij 
grapjes op 1 april.

Deze belasting treft ook 
de arme bevolking. Men 

komt in verzet!

Alva begint een harde vervolging van de 
protestanten en opstandelingen. Dankzij de 

Raad van Beroerten ..... 
worden veel beeldenstormers ter dood 

veroordeeld. Ook een aantal edelen worden 
veroordeeld. Ze hebben niet streng 

genoeg opgetreden. 

Beeld: Philips II ten voeten uit, Antonie Mor, 1547-1567, collectie Museum Prinsenhof (in bruikleen van het Amsterdam 
Museum); Margaretha van Parma, Antonie Mor, ca. 1559, Philadelphia Museum of Art; Portret van Fernando Alvarez de Toledo 
(1507-1582), hertog van Alva, kopie naar Willem Key, 1600 – 1699, collectie Rijksmuseum Amsterdam; Portret van Willem I 
van Nassau, prins van Oranje en stadhouder, Antonie Mor, 1555, collectie Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel; Portret van Martin 
Luther, Cornelis Koning, ca. 1608 -1671, collectie Rijksmuseum Amsterdam; Beeldenstorm (1566), Frans Hogenberg, ca. 1566-
1570, collectie Rijksmuseum Amsterdam; Portret van Alexander Farnese, Gaspar Bouttats, 1650-1695, collectie Rijksmuseum 
Amsterdam; De belegering van Alkmaar in 1573 door de Spanjaarden, onbekend, 1603, collectie Stedelijk Museum Alkmaar; 
Staatse Piekeniershelm, onbekend, collectie Lakenhal Leiden; Philipsdaalders, 1557, 1566, 1574, collectie Stedelijk Museum 
Alkmaar; Nanning van Foreest (1529-1592), onbekende maker, 1591, collectie Stedelijk Museum Alkmaar

Andersdenkenden durven 
weer bijeen te komen. 
En dan slaat te vlam in 

de pan.... 

De Republiek wordt door de 
Spaanse koning erkent bij de 

.....

De lage adel maakt 
zich ondertussen 
vooral druk om de 
geloofsvervolging.  

Erfenis voor Willem van Nassau 

Ontmoet vier 
hoofdrolspelers 
van de opstand

We gaan terug 
naar het jaar...

1517

geboren in Duitsland op:

Wat doen Willem en 
Margaretha?

Van Foreest

Nog 60 jaar lang wordt er gestreden 
om de Nederlanden. Soms winnen de 

opstandige gewesten terrein. Dan weer 
de Spaanse koning. Tussen 1609 en 

1621 is er een wapenstilstand: 
het twaalfjarig bestand. 

Ontdek het in Stedelijk 
Museum Alkmaar


