
vICTorIe! 

Filips II
1527-1598 

Margaretha van Parma
1522-1586 

Willem van oranje
 1533-1584 

Hertog van alva 
1507- 1582 

Beste docent,

voor u ligt de docentenhandleiding victorie! van stedelijk Museum alkmaar. voor het basisonderwijs betreft 
dit een lesstofvervangende module voor het tijdvak Ontdekkers en Hervormers – Nederlandse Opstand. voor 
het voortgezet onderwijs betreft dit een lesstofaanvullende module. 

de module bestaat uit drie voorbereidende lessen, een museumles en een verwerkingsles. Het is belangrijk 
om het bezoek aan stedelijk Museum alkmaar goed voor te bereiden. de voorbereiding in de klas bepaalt het 
slagen van het museumbezoek. 

voorbereiding Inhoud Benodigdheden Tijd

Ik wens u veel plezier en succes met de voorbereiding.
Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties? Ik hoor het graag!

vriendelijke groeten,
Saskia Nyst
Educator Stedelijk Museum Alkmaar
saskia@museumalkmaar.nl

WIe Ben Ik?

een BrIeF van 

WaT zoUden ze 
zeggen?

Museumbezoek

sTedeLIJk MUseUM 
aLkMaar

verwerkingsles

Toen & nU, WIJ & zIJ

Filmpje voor op digibord
Verdeling klas in vier groepen

Onderzoek doen en tijdlijn invullen

Stellingenspel voor op digibord (powerpoint)

Begeleid museumbezoek Victorie!

Tijdlijn afmaken tot de vrede van Munster
Stellingenspel voor op digibord (powerpoint)

Tijdlijn 
stedelijkmuseumalkmaar.nl/educatie

90 min

50 min

stedelijkmuseumalkmaar.nl/educatie
Polsstokbriefjes

Tijdlijn 
Historische brieven

stedelijkmuseumalkmaar.nl/educatie
Rood/groene bordjes

50 min

50-100 min

50 min

Lesstofvervangend voor tijdvak Ontdekkers 
en Hervormers – Nederlandse Opstand
Stedelijk Museum Alkmaar

onderdeLen



LesBesCHIJvIng
Bekijken van het fi lmpje en het achterhalen van de identiteit van de mystery guests
35 minuten 
In	het	fi	lmpje	(6,5	min)	worden	vier	historische	fi	guren	geïntroduceerd.	Wie	zijn	dit?	De	mysterieuze	personen	
zijn bijna niet te zien. Bovendien vertellen ze hun naam niet. Ze geven enkel hints. Soms zo subtiel dat je het 
bijna mist.

Leerlingen	gaan	in	groepjes	op	onderzoek	uit	naar	de	identiteit	van	deze	mystery	guests.	Ze	komen	erachter	
dat zij te maken hebben met vier hoofdrolspelers uit de Nederlandse Opstand: Hertog van alva, Willem van 
oranje, Filips II en Margaretha van Parma. 

Maken van vier onderzoeksgroepen
15 minuten 
In een doos of een hoed zitten evenveel polsstokbriefjes als leerlingen in de klas. Eén voor één pakt een 
leerling een briefje. Niet alleen bepaalt het briefje tot welke onderzoeksgroep de leerling straks zal horen. Ook 
bevat het briefje belangrijke (soms gecodeerde) informatie.  

InsTrUCTIe/ voorBereIdIng
Tijdens het fi lmpje: 
	 -	 Zet	het	fi	lmpje	alvast	klaar	op	het	digibord
	 -	 Laat	leerlingen	tijdens	het	kijken	van	het	fi	lmpje	aantekeningen	maken	
 - Laat leerlingen met behulp van een schoolboek of het internet onderzoek doen naar de identiteit 
	 	 van	de	mystery	guests

Voor het maken van de groepen:
 1. Knip alle polsstokbriefjes uit
 2. Stop evenveel briefjes als leerlingen in een hoed of in een doos. Let op dat er gelijke aantallen met 
	 	 betrekking	tot	kleur	(groen,	oranje,	rood	en	blauw)	worden	geselecteerd.
 3. Leerlingen die een oranje	briefje	trekken	behoren	tot	de	onderzoeksgroep	van	Willem	van	Oranje,	groene 
	 	 briefjes	corresponderen	met	de	onderzoeksgroep	van	Margaretha	van	Parma,	blauwe briefjes met die 
  van Filips II en rode briefjes met de onderzoeksgroep van de Hertog van Alva
 4. Verdeel de overige briefjes onder de bijbehorende groepjes en instrueer de leerlingen om deze briefjes 
  goed te bewaren!

Leskern
-		 Het	introduceren	van	vier	mysterieuze	fi	guren	en	
 met maken van vier onderzoeksgroepen

aCTIvITeITen
-		 Bekijken	van	het	mystery	guest	fi	lmpje;
-		 Onderzoek	naar	de	identiteit	van	de	mystery	
	 guests;
-  Verdelen van de klas in vier onderzoeksgroepen.

BenodIgdHeden
-		 Digibord:	Zie	fi	lmpje	bij	informatie	over	Victorie	op	
	 stedelijkmuseumalkmaar.nl/educatie;
-  Polsstokbriefjes.
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WIe Ben Ik? 

slot dillenburg
koning van spanje en 

heer der nederlanden
een leger van 10000 man 

en een vrijbrief. 

slot dillenburg

Ik laat alle edelen opnieuw 
trouw zweren aan de koning. 
Hopelijk is dat de oplossing.

koning van spanje en 

verschrikkelijk! de schuldigen 

aan deze Beeldenstorm moeten 

worden gestraft!

een leger van 10000 man 

en een vrijbrief. 

Ik mis het zonnige spanje. Ik ga lekker terug :-) 



LesBesCHIJvIng
50-100 minuten
In de tijd van de Nederlandse Opstand waren brieven de belangrijkste bron van informatie. Machthebbers uit 
heel	Europa	werden	via	brieven	op	de	hoogte	gehouden	van	belangrijke	gebeurtenissen,	veldslagen	en	andere	
nieuwtjes.	Bodes	brachten	de	brieven	van	de	één	naar	de	ander.	De	inhoud	van	de	brieven	was	soms	in	
geheimschrift zodat (politiek)gevoelige informatie niet in de verkeerde handen kon vallen. 

In de klas hangt een tijdlijn. Op sommige plekken is de tijdlijn leeg. Elk onderzoeksgroepje krijgt een brief 
van hun historische reisleider (Willem van oranje, Filips II, Margaretha van Parma of Hertog van alva). Een 
persoonlijke brief die eindigt in een spannende opdracht. Om deze opdracht te voltooien moeten leerlingen 
allereerst de tijdlijn invullen (tot 1573: het beleg van Alkmaar).	Samen	maken	ze	geschiedenis,	net	als	hun	
reisleiders dat 500 jaar geleden deden. Al snel komen ze erachter dat de polsstokbriefjes cruciale informatie 
bieden,	al	dan	niet	gecodeerd.

InsTrUCTIe/ voorBereIdIng
-	 Hang	de	tijdlijn	op;
-	 Laat	leerlingen	van	hetzelfde	onderzoekgroepje	bij	elkaar	zitten;
-	 Deel	de	brieven	uit	aan	de	juiste	onderzoeksgroepen	en	verwijs	naar	de	polsstokbriefjes	en	de	opdracht	aan	
	 het	eind	van	de	brief;
-	 Laat	leerlingen	eerst	zelf	proberen	te	achterhalen	wat	de	code	van	het	geheimschrift	is.	Lukt	het	niet,	
 schrijf dan onderstaande sleutel op het (digi)bord. 

Antwoorden geheimschrift: nhwwhuv = ketters, eorhguddg = Bloedraad, vphhneulhi = smeekbrief, Czlmjhu = 
zwijger

Leskern
- Onderzoek doen naar de gebeurtenissen van de 
 Nederlandse Opstand

LesdoeLen
- Leerlingen doen kennis op met betrekking tot het 
 tijdvak van Ontdekkers en Hervormers. Het 
 verband tussen losse gebeurtenissen in deze 
	 periode	wordt	tastbaar;	
- Leerlingen ontdekken de rol van de stad Alkmaar 
	 tijdens	de	opstand;	
-	 Leerlingen	halen	informatie	uit	diverse	bronnen;	
- Leerlingen leren oorzaak en gevolg te 
	 onderscheiden;	
-	 Leerlingen	doen	onderzoek	en	leggen	verslag;	
- Leerlingen werken samen.

aCTIvITeITen
-	 Tijdlijn	afmaken;
- Opdrachten uitvoeren die in de brief worden 
 beschreven.

BenodIgdHeden
-	 Vier	brieven	met	bijlagen	(per	groepje	een	brief);
-	 Polsstokbriefjes;
- Tijdlijn.

KERNBEGRIPPEN: 
-	 80-jarige	oorlog,	Nederlandse	Opstand,	
	 Habsburgse	rijk,	katholicisme,	hervorming,	
	 protestantisme,	soldij,	ketters,	edelen,	inquisitie,	
	 geuzen,	vogelvrij.

VOORBEREIDINGSLES	2 

een BrIeF van... 

Sleutel:   a     B     C     d     e     F    g     H     I     J     k     L     M     n     o     P     Q     r     s     T     U     v     W     X     Y     z
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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 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 plunderend door de Zui-
delijke	gewesten.	Deze	gewesten	sluiten	

zich nu ook aan bij de opstand. 
dan keert het tij…..

ontdek het in stedelijk 
Museum alkmaar

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? 

1573

-	 Vier	brieven	met	bijlagen	(per	groepje	een	brief);

van Foreest

Margaretha Filips Fernando

Willem



verkennersvragen
Filips vraagt zich af wat hem te wachten staat. de andere onderzoeksgroepen hebben het antwoord. 
zij kregen namelijk een brief van één van andere hoofdrolspelers van de opstand. geschreven op een 
ander moment in tijd. Stuur verkenners naar de andere groepjes en beantwoord de volgende vragen:

- Wat is Filips’ wens voor het Habsburgse rijk?
	 Filips	wil	eenheid	in	zijn	rijk:	één	centraal	bestuur	in	Brussel	en	één	geloof,	het	Katholicisme.	

- Was het in de zestiende eeuw vrede in europa? 
	 Nee,	landen	waren	continue	met	elkaar	in	oorlog.	Het	rijk	van	Filips	werd	regelmatig	bedreigd	
	 en	binnengevallen.	Onder	andere	door	de	Engelsen,	Fransen	en	Ottomanen.	

- Filips is heer der nederlanden, maar wie besturen de gewesten? 
 Elk gewest had een eigen bestuur van edelen. Elk gewest stuurde een afgevaardigde naar de 
	 regering	van	het	land.	Deze	afgevaardigde	mocht	in	de	Staten-Generaal	beslissingen	nemen	
 namens het gewest.

- Margaretha is landvoogdes. Wat is dat precies?
 Landheer Filips woont niet in de Nederlanden. Een landvoogdes bestuurt de gewesten namens 
 Filips. Stadhouders helpen de landvoogdes.

- Wat is het smeekschrift der edelen en wat staat erin? 
 Het smeekschrift is een verzoek met daarin de vraag om minder strenge geloofsvervolgingen. 
 Zowel katholieke als protestante edelen boden Margaretha dit verzoek aan.

- Wat zijn Hagenpreken?
	 De	protestanten	houden	diensten	in	open	lucht.

- Wat gebeurt er tijdens de Beeldenstorm in 1566?
	 Grote	groepen	mensen	gaan	katholieke	kerken	en	kloosters	binnen	en	vernielen	daar	beelden	en	
 altaren.  

- Welke rechtbank richt alva op en wat doet deze?
 Alva richt de Raad van Beroerten op. Veel mensen noemen dit de Bloedraad omdat er veel 
 mensen door de raad ter dood veroordeeld worden.

- Welke belasting voert alva in?
	 Alva	voert	de	Tiende	Penning	in.	Een	tiende	deel	van	de	prijs	voor	voedsel,	drank	en	kleding	is	
	 voor	de	koning.	Een	soort	omzetbelasting	of	BTW.	

- Is Willem in 1572 de koning nog steeds trouw? 
	 Willem	van	Oranje	staat	in	1572	lijnrecht	tegenover	Filips.	Zijn	bezittingen	zijn	afgenomen	en	hij	
 is nu leider van de opstand. 

- Wie zijn de watergeuzen?
	 Deze	mannen	bevochten	de	koningsgezinde	troepen	vanaf	zee	in	naam	van	de	Opstand.	Het	
 waren geen lieverdjes en ze roofden en plunderden er op los. 

- Wat gebeurt er met naarden en Haarlem? 
	 Op	1	december	1572	werd	een	groot	deel	van	de	bevolking	van	Naarden	vermoord,	nadat	de	stad	
 zich aan de koninklijke troepen had overgegeven. Haarlem werd daarna belegerd en hield dit 7  
	 maanden	vol.	Daarna	moesten	ze	zich,	o.a.	vanwege	hongersnood,	overgeven	aan	de	koninklijke	
 troepen. Veel inwoners overleefden het niet.  

anTWoorden 
BIJ de BrIeFvragen 



onderzoeksvragen
- Wie was Luther en wat is de Hervorming?
 Maarten Luther spijkerde in 1517 95 stellingen op de deur van een Katholieke kerk. Hierin 
	 stonden	wel	95	redenen	waarom	de	Katholieke	kerk	moest	veranderen,	hervormen.	Hij	was	o.a.	
	 tegen	de	handel	in	aflaatbriefjes	en	de	verrijking	van	de	kerk.	

- Wat is het verschil tussen katholieken en protestanten?
	 Beide	geloven	zijn	stromingen	in	het	Christendom.	Het	Protestantisme	is	begonnen	als	een	
 protest tegen misstanden in de Katholieke kerk. Een reactie op de Hervorming.

- Wat is het Habsburgse rijk van karel v en welke landen horen daarbij? 
	 Bij	het	Habsburgse	Rijk	van	Karel	V	hoorde	half	Europa:	Spanje,	Portugal,	delen	van	Italië,	
	 Duistland,	Oostenrijk	en	dankzij	de	ontdekkingsreizen	van	o.a.	Columbus	ook	delen	van	
 midden- en zuid Amerika.

- Hoe zien de nederlanden er in 1555 uit? Waar lagen die landjes?
	 In	de	zestiende	eeuw	bestaan	de	Nederlanden	uit	17	gewesten	of	provincies.	Deze	liggen	in	
	 wat	nu	Nederland,	België	en	Luxemburg	is.	

- Wat is de rol van de edelen in de nederlanden? noem een belangrijke edelman. 
	 De	edelen	besturen	de	gewesten.	Eén	van	hen	is	Willem	van	Oranje.	

- Wat zijn ketters en hoe wordt daarmee omgegaan?
	 Ketters	zijn	alle	mensen	die	in	tegenspraak	waren	met	het	Katholicisme,	zoals	de	Protestanten.

- Wat was naast geloof een belangrijke oorzaak van de opstand in de nederlanden? 
	 Doordat	er	gestreefd	werd	naar	een	centraal	bestuur,	moesten	de	bestuurders	van	de	gewesten	
 macht inleveren. Ook was er veel armoede en waren de mensen niet blij met de Tiende Penning. 

- Welke partijen staan tijdens de opstand recht tegen over elkaar?
	 De	koningsgezinde	troepen	en	de	opstandelingen.	

eIndvraag
“Vanuit een zonnig Italië hoop ik dat mijn broer de opstand snel de kop in zal drukken. Ik hoop dat 
de Alkmaarders niet dom zullen zijn en de deuren openen voor het leger. Misschien kan een sterke 
vrouw daar nog iets in betekenen… We zullen zien.”

“Laat de watergeuzen binnen! Dat is de enige hoop voor Alkmaar!”

“We zullen belegeren tot we erbij neer vallen! Omsingelen tot de stad uitgehongerd is. We zullen 
niet stoppen voordat Alkmaar valt!”

“Laat de Alkmaarders slim zijn en zich overgeven. Ik heb het heus niet slecht met ze voor. Zeker 
niet met de trouwe katholieke boeren en burgers.”



LesBesCHIJvIng
50 minuten
Tijdens het maken van een tijdlijn zijn leerlingen erachter gekomen dat hun gidsen 500 jaar geleden samen 
geschiedenis	hebben	geschreven.	Ze	kenden	elkaar	goed,	hadden	tegenovergestelde	maar	soms	ook	verbazend	
veel	dezelfde	ideeën,	meningen	en	belangen.	Met	een	stellingenspel	leren	leerlingen	de	verhoudingen	tussen	de	
gidsen nog beter kennen. Onderstaande twee voorbeeld stellingen.

Iedereen mag geloven wat hij wil; Iedereen moet dezelfde regels hebben; 
Samen staan we sterk; Trouwen doe ik uit liefde

InsTrUCTIe/ voorBereIdIng
-	 Laat	de	stelling	zien	op	het	digibord;
- Laat leerlingen keuze maken door het rode of groene kaartje omhoog te houden. 

De	vraag	aan	de	onderzoeksgroepen:	is jullie historische reisleider het eens met deze stelling of niet? 
Elk	groepje	beredeneert	klassikaal	hun	antwoord.	WAAROM	is	hun	leisleider	het	wel/	niet	eens	met	het	
antwoord?	Het	gaat	hierbij	om	de	redenatie	en	niet	om	de	waarheid,	want	zoals	bij	alles:	de	waarheid	ligt	altijd	
in het midden. Er is geen goed of fout antwoord. 

Leskern 
- Nadenken over de stellingen vanuit het oogpunt 
	 van	een	van	de	vier	fi	guren.

LesdoeLen
- Leerlingen kruipen in de huid van een ander 
	 en	kunnen	van	daaruit	redeneren;	
- Leerlingen komen erachter dat de hoofdpersonen 
 van de Nederlandse Opstand minder van elkaar 
	 verschillen	dan	ze	in	eerste	instantie	dachten;
- Leerlingen redeneren over stellingen en 
 presenteren hun antwoord aan elkaar. 

aCTIvITeITen
-	 Stellingenspel	op	het	digibord;
-	 Doorvragen	naar	aanleiding	van	de	keuzes.

BenodIgdHeden
-	 Digibord	met	powerpoint	stellingenspel;	
- Rood/groene kaartjes.

VOORBEREIDINGSLES	3 

WaT zoUden ze zeggen? 



LesBesCHIJvIng
10 minuten
Tijdens het museumbezoek hebben leerlingen ontdekt dat Alkmaar de eerste Nederlandse stad was die de 
Spaanse	troepen	heeft	verslagen.	Leerlingen	maken	de	rest	van	de	tijdlijn	af.	Tot	de	vrede	van	Münster	in	1648.	
Het eind van een strijd die 80 jaar duurde.

40 minuten
Ter	afsluiting	wordt	nogmaals	het	stellingenspel	gedaan.	Dit	keer	antwoorden	leerlingen	niet	vanuit	het	
perspectief	van	hun	historische	reisleider,	maar	vanuit	zichzelf.	Ze	ontdekken	dat	sommige	historische	
gebeurtenissen	en	vraagstukken,	nog	steeds,	in	meer	of	mindere	mate,	een	rol	spelen	in	ons	leven.	

InsTrUCTIe/ voorBereIdIng
-	 Laat	de	stelling	zien	op	het	digibord;
- Laat leerlingen keuze maken door links of rechts te gaan staan. 

voorbeeldvragen naar aanleiding van de keuzes:
- Wanneer zou jouw mening veranderen? 
- Kun je je voorstellen dat er mensen zijn die een andere mening hebben? 
- Zijn mensen in jouw omgeving het vaker met je eens of juist niet? Waarom denk je dat dat zo is?
- Is deze stelling relevant voor de huidige wereld? 
- e.d.

Leskern
-  Nadenken over stellingen vanuit jezelf. 

LesdoeLen
- Leerlingen vergelijken historische en hedendaagse 
	 situaties	met	elkaar;	
- Leerlingen ontdekken dat historische 
 gebeurtenissen ook actueel kunnen zijn.

aCTIvITeITen
-	 Stellingenspel	op	het	digibord;
-	 Doorvragen	naar	aanleiding	van	de	keuzes.

BenodIgdHeden
-	 Digibord	met	powerpoint	stellingenspel.	

VERWERKINGSLES 

Toen & nU, WIJ & zIJ 

Het eindeHet eindeFinal

Het einde


