,

Landgenoten

Brussel, 25 oktober 1555

Vandaag was een grote dag. Mijn vader Karel V deed afstand van de troon. Hij was sinds zijn 15e heerser van het
Habsburgse Rijk. Half Europa hoorde daarbij, zoals Spanje en Portugal, delen van Italië, Oostenrijk, Hongarije en
de Nederlanden. En dankzij de ontdekkingsreizen van Columbus kwam er nog een ﬂink deel van Zuid- en Midden
Amerika bij. Een wereldrijk! En daar wil iedereen een hapje van. Het Ottomaanse Rijk en de Fransen vallen vaak
binnen. Er is altijd wel ergens oorlog of onrust in het rijk.
Mijn vader neemt vandaag moe en teleurgesteld afscheid. Moe van alle oorlogen. Teleurgesteld omdat zijn
wens niet is uitgekomen. Hij wilde eenheid in zijn rijk. Eén centraal bestuur vanuit Brussel en één geloof, het
Rooms-Katholieke. Dat is ingewikkeld in een rijk met verschillende gebieden. Van grote koninkrijken, hertogdommen, graafschappen, tot heel kleine heerlijkheden. Overal verschillende mensen, geloven, culturen, talen.
Die verschrikkelijke Hervorming in Duitsland kwam daar op een gegeven moment ook nog bij. Honderden
jaren was de Rooms-Katholieke kerk de enige Christelijke kerk in West-Europa. Niemand die daar moeilijk
over deed. Tot een paar kritische lui het opeens gingen hebben over een Hervorming van de Katholieke
kerk. Luther spijkerde zelfs 95 stellingen aan een kerkdeur over wat er allemaal mis was in de Katholieke
kerk. Te veel rijkdommen, gezeur over aﬂaatbriefjes enzovoort. Ze noemen zichzelf protestanten. Ik noem
ze ketters. En ketters hoef ik niet als onderdanen.
Sorry, ik dwaal af. Vandaag was dus een belangrijke dag. Ik heb een deel van het rijk van mijn vader
geërfd. Sinds vandaag ben ik o.a. koning van Spanje en heer der Nederlanden. Dat laatste wordt nog een
uitdaging. Met zeventien gewesten (soort van provincie) zijn de Nederlanden een bij elkaar geraapt
zootje. Ze spreken niet eens dezelfde taal. De zuidelijke gewesten spreken Frans. De Noordelijke gewesten Nederlands of Vlaams.
De gewesten worden bestuurd door de edelen. En als we het over zeuren hebben. Zij zitten vaak te zeuren. Over dat ze niet genoeg voor het zeggen hebben (wat een onzin!) en over de geloofsvervolgingen.
Dat ze onrust zouden geven en dat, dat slecht zou zijn voor de economie. Gelukkig zijn er ook edelen
waar je op kunt bouwen, zoals Willem van Oranje.
Ik ga proberen om de wens van mijn vader uit te laten komen. Met een lege kas, dat wel, want het oorlog voeren heeft klauwen met geld gekost. Misschien kan mijn halfzuster Margaretha nog wat voor me
betekenen. En op mijn beste en trouwste veldheer, de hertog van Alva, kan ik altijd rekenen.
Ik ben benieuwd of mijn wens gaat uitkomen. Aan jullie de taak om op onderzoek uit te gaan!
Zal er eenheid komen in de Nederlanden en gaan Margaretha, Alva en Oranje mij daarbij helpen?
Hoogachtend,

Filips
Filips II, koning van Spanje en heer der Nederlanden

OPDRACHTEN:
VERKENNERSVRAGEN:
staat. De andere onderFilips vraagt zich af wat hem te wachten
kregen namelijk een brief
zoeksgroepen hebben het antwoord. Zij
de opstand. Geschreven
van één van andere hoofdrolspelers van
ers naar de andere
enn
op een ander moment in tijd. Stuur verk
en:
groepjes en beantwoord de volgende vrag

POLSSTOKBRIEFJES
Bekijk de blauwe polsstokbriefjes.
Overleg waar op de tijdlijn deze
informatie hoort. Als je het
allemaal eens bent, wijs dan één
iemand aan om de polsstokbriefjes
op de juiste plaats op de tijdlijn
te plakken.

-

precies?
Margaretha is landvoogdes. Wat is dat
wat staat erin?
en
en
Edel
der
Wat is het Smeekschrift
Wat zijn Hagenpreken?
m in 1566?
Wat gebeurt er tijdens de Beeldenstor
doet deze?
wat
Welke rechtbank richt Alva op en
Welke belasting voert Alva in?
trouw?
Is Willem in 1572 de koning nog steeds
Wie zijn de watergeuzen?
en Haarlem?
Wat gebeurt er in 1572 met Naarden

ONDERZOEKSVRAGEN
Filips heeft het in zijn bri
ef over een aantal dinge
n. Zoek in je lesboek en/of
op wat hij precies bedoelt
op het internet
en geef antwoord op de
volgende vragen:
Wie was Luther en wat
is de Hervorming?
Wat is het verschil tussen
katholieken en protestan
ten?
Wat is het Habsburgse rijk
van Karel V en welke lan
den horen daarbij?
Hoe zien de Nederlanden
er in 1555 uit? Waar lag
en
die landjes?
Wat is de rol van de edele
n in de Nederlanden? No
em
een belangrijke edelman
Wat zijn ketters en hoe
.
wordt daarmee omgegaan
?
Wat was naast geloof ee
n
be
langrijke oorzaak van de
opstand in de Nederland
Welke partijen staan tijd
en?
ens de opstand recht teg
en over elkaar?

EINDVRAAG

ijke keuze. De stad is omsingeld door het Spaanse leger.
In de zomer van 1573 staan de Alkmaarders voor een moeil
binnen te gaan en de Spanjaarden te bevechten. Wat
Aan de achterdeur staan de watergeuzen klaar om de stad
Filips II, Hertog van Alva, Willem van Oranje en Margaretha
moeten de Alkmaarders doen? Welke uitspraak hoort bij
van Parma?
nd snel de kop in zal drukken.
“Vanuit een zonnig Italië hoop ik dat mijn broer de opsta
n zullen openen voor het leger.
Ik hoop dat de Alkmaarders niet dom zullen zijn en de deure
We zullen het zien.”
Misschien kan een sterke vrouw daar nog iets in betekenen.
Alkmaar!”
“Laat de watergeuzen binnen! Dat is de enige hoop voor
tot de stad uitgehongerd is.
“We zullen belegeren tot we erbij neervallen! Omsingelen
We zullen niet stoppen voordat Alkmaar valt!”
het heus niet slecht met ze voort.
“Laat de Alkmaarders slim zijn en zich overgeven. Ik heb
Zeker niet met de trouwe katholieke boeren en burgers.”

Landgenoten,

Brussel, 11 augustus 1566

Een paar jaar geleden vroeg mijn halfbroer Filips me landvoogdes over de Nederlanden te worden. Een geweldige eer! Ik had het eigenlijk niet verwacht. We delen slechts de helft van de genen. Wel dezelfde vader (Karel V)
maar niet dezelfde moeder. Filips’ moeder was keizerin-gemalin Isabella van Portugal. Mijn moeder een simpele
dienstmeid.
Ik bestuur nu een paar jaar het land in naam van mijn halfbroer. Hij is heerser over een deel van het
Habsburgse Rijk. Half Europa is van hem: Spanje en Portugal, delen van Italië en de Nederlanden. En dankzij
de ontdekkingsreizen van Columbus ook nog een ﬂink deel van Zuid- en Midden Amerika. Zo’n groot rijk kun
je natuurlijk niet in je eentje in de gaten houden en besturen. Daarom houd ik een oogje in het zeil in de
Nederlanden. Een hele klus.
De Hervorming van onder anderen Luther en Calvijn heeft ook in de Nederlanden gezorgd voor een opkomst van het Protestantisme. Zelfs in het stadsbestuur en onder vooraanstaande edelen zitten ketters.
Die edelen, dat kunnen trouwens lastpakken zijn. Vijf jaar geleden schreven de hoge edelen een protestbrief aan mijn broer. Ze wilden meer inspraak in het bestuur. Twee jaar geleden wéér een brief. Nu met de
vraag om geloofsvrijheid. Ze zeggen dat geloofsvervolgingen voor onrust zorgen en dat onrust slecht is
voor de economie. En daar gaat het toch al niet zo goed mee.
Ik heb de edelen, vooral Willem van Oranje, hoog zitten. Maar ik zit in een tweestrijd. Mijn broer aan de
ene kant, de edelen aan de andere kant. Ik wil best matigen met de geloofsvervolgingen maar ik kreeg
laatst nog een brief van mijn broer uit de bossen van Segovia. Hij wil er niets van weten.
Afgelopen april hebben honderden edelen mij een Smeekschrift, een verzoek, aangeboden waarin ze nóg
eens vroegen de geloofsvervolgingen te matigen. Ik was een beetje geschrokken maar ze bedoelen het
vast niet kwaad. Mijn adviseur noemde ze ‘gueux’. Haha. Bedelaars. Dat maakte ze meteen een stuk
minder eng.
Maar goed, ik ben ze dus toch tegemoet gekomen. Ik heb de geloofsvervolgingen gematigd. Maar of dat
nou zo’n slimme zet was. Andersdenkenden durven weer bijeen te komen. Overal vinden Hagenpreken
plaats. En als klap op de vuurpijl zijn er gisteren beelden vernield in een Katholieke kerk in Steenvoorde.
Als dat maar niet uit de hand loopt.
Waar gaat dit heen? Aan jullie de taak om op onderzoek uit te gaan! Hoe zal men reageren op deze
Beeldenstorm? Zal Filips zijn beste veldheer Alva naar de Nederlanden sturen of laat hij het mij oplossen?
Welke kant kiest Willem?
Jullie landvoogdes,
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Margaretha van Parma

OPDRACHTEN:
VERKENNERSVRAGEN:

POLSSTOKBRIEFJES
Bekijk de groene polsstokbriefjes.
Overleg waar op de tijdlijn deze
informatie hoort. Als je het
allemaal eens bent, wijs dan één
iemand aan om de polsstokbriefjes
op de juiste plaats op de tijdlijn
te plakken.

hten staat. De andere
Margaretha vraagt zich af wat er te wac
. Zij kregen namelijk een
onderzoeksgroepen hebben het antwoord
van de opstand. Geschrebrief van één van andere hoofdrolspelers
r verkenners naar de andere
ven op een ander moment in tijd. Stuu
en:
groepjes en beantwoord de volgende vrag
Rijk?
Wat is Filips wens voor het Habsburgse
pa?
Euro
Was het in de zestiende eeuw vrede in
besturen de
Filips is heer der Nederlanden, maar wie
gewesten?
m in 1566?
Wat gebeurt er tijdens de Beeldenstor
doet deze?
wat
en
op
Welke rechtbank richt Alva
Welke belasting voert Alva in?
trouw?
Is Willem in 1572 de koning nog steeds
Wie zijn de watergeuzen?
en Haarlem?
Wat gebeurt er in 1572 met Naarden
-

ONDERZOEKSVRAGEN
Margaretha heeft het in
zijn brief over een aanta
l dingen. Zoek in je lesbo
internet wat ze precies
ek en/of op het
bedoelt en geef antwoo
rd op de volgende vrage
n:
Wie was Luther en wat
is de Hervorming?
Wat is het verschil tussen
katholieken en protestan
ten?
Wat is het Habsburgse rijk
van Karel V en welke lan
den horen daarbij?
Hoe zien de Nederlanden
er in 1555 uit? Waar lag
en
die landjes?
Wat is de rol van de edele
n in de Nederlanden? No
em
een belangrijke edelman
Wat zijn ketters en hoe
.
wordt daarmee omgegaan
?
Wat was naast geloof ee
n
be
langrijke oorzaak van de
opstand in de Nederland
Welke partijen staan tijd
en?
ens de opstand recht teg
en over elkaar?

EINDVRAAG

ijke keuze. De stad is omsingeld door het Spaanse leger.
In de zomer van 1573 staan de Alkmaarders voor een moeil
binnen te gaan en de Spanjaarden te bevechten. Wat
Aan de achterdeur staan de watergeuzen klaar om de stad
Filips II, Hertog van Alva, Willem van Oranje en Margaretha
moeten de Alkmaarders doen? Welke uitspraak hoort bij
van Parma?
nd snel de kop in zal drukken.
“Vanuit een zonnig Italië hoop ik dat mijn broer de opsta
n zullen openen voor het leger.
Ik hoop dat de Alkmaarders niet dom zullen zijn en de deure
We zullen het zien.”
Misschien kan een sterke vrouw daar nog iets in betekenen.
Alkmaar!”
“Laat de watergeuzen binnen! Dat is de enige hoop voor
tot de stad uitgehongerd is.
“We zullen belegeren tot we erbij neervallen! Omsingelen
We zullen niet stoppen voordat Alkmaar valt!”
het heus niet slecht met ze voort.
“Laat de Alkmaarders slim zijn en zich overgeven. Ik heb
Zeker niet met de trouwe katholieke boeren en burgers.”

Ola,

18 mei 1569

Vandaag is een goede dag. De Staten Generaal hebben toestemming gegeven tot het invoeren van de Tiende
Penning. Met deze ‘BTW’ heb ik eigenhandig het Nederlandse belastingstelsel veranderd. Nu komt er tenminste
geld in de staatskas zonder dat ik de hele tijd bij die ondankbare edelen mijn hand hoef op te houden. En dat
kan ik wel gebruiken. Het gaat niet heel goed met de economie en oorlog voeren is duur. Mijn soldaten worden
onrustig als ze geen soldij ontvangen.
Ik ben twee jaar geleden in de Nederlanden aangekomen. Samen met mijn huurleger van 10.000 man. De
troepen waren gelegerd in Italië en we moesten over de Alpen, door neutraal gebied, richting de Nederlanden.
Te voet. De tocht was zwaar en duurde wel twee maanden. Maar oh, oh, oh, wat waren we een prachtig
gezicht. Met onze roodﬂuwelen pakken, lansen in de hand, helmen en hoeden versierd met sierlijke pluimen.
De reden dat we richting de Nederlanden trokken was minder fraai. Drie jaar geleden raasde er een Beeldenstorm door de Nederlanden. Duizenden protestanten en andere ketters hebben Katholieke kerken
geplunderd en in puin geslagen. Heiligbeelden zijn aan diggelen geslagen. Schilderijen en zilver geplunderd.
Allemaal de schuld van die verdomde Luther en Calvijn en hun Hervorming.
Margaretha, toen landvoogdes van de Nederlanden, heeft wat beeldenstormers laten opknopen en de
edelen trouw laten zweren aan koning Filips II. Dat was natuurlijk niet genoeg. Daarom heeft Filips mij,
zijn trouwste veldheer, gevraagd om orde op zaken te stellen. Naast die 10.000 soldaten heeft hij mij
een vrijbrief meegegeven. Hierin staat dat ik alles mag doen om de opstand de kop in te drukken.
Margaretha is teruggegaan naar Parma en sindsdien bestuur ik de Nederlanden.
De edelen vertrouw ik voor geen millimeter, in tegenstelling tot Margaretha. Ze hebben de gewesten
altijd op eigen manier bestuurd. Ze hadden allerlei privileges. Waren vooral bezig met eigen belang in
plaats van het dienen van het Habsburgse Rijk. Mede daarom heb ik meteen een nieuwe rechtbank opgericht toen ik aankwam, de Raad van Beroerten. Met mijn eigen adviseurs. Zij moeten er onder andere
op toezien dat ketters worden vervolgd.
Dat mensen het de Bloedraad noemen en bang voor me zijn, doet me niks. Er zijn heel wat mensen
bang voor me. Die laffe Willem van Oranje is gevlucht naar zijn familieslot in Duitsland. Anderen zijn
gevlucht naar de bossen van Vlaanderen of naar zee. Ze noemen zichzelf bos- en watergeuzen. Eersterangs gespuis!
Willem is een doorn in mijn oog. Vroeger was hij het lieverdje van Filips en zijn vader Karel V. Nu leidt hij
de opstand. Hij onderhoudt contact met de geuzen en geeft hen opdracht om mij te bevechten. Tot nu
toe kent hij weinig succes. Mijn leger is sterk!
Maar blijft dat zo? Aan jullie de taak om op onderzoek uit te gaan! Hoe zal de opstand verder verlopen en
welke gebeurtenissen gingen hieraan vooraf? Wat is de rol geweest van Margaretha, Filips en Willem?
En wie blijft in de toekomst de baas?
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Fernando
Met IJzeren groet,

Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, Hertog van Alva

OPDRACHTEN:
VERKENNERSVRAGEN:

POLSSTOKBRIEFJES
Bekijk de rode polsstokbriefjes.
Overleg waar op de tijdlijn deze
informatie hoort. Als je het
allemaal eens bent, wijs dan één
iemand aan om de polsstokbriefjes
op de juiste plaats op de tijdlijn
te plakken.

hten staat en hoe het
Alva Filips vraagt zich af wat hem te wac
onderzoeksgroepen hebben
zover heeft kunnen lopen. De andere
brief van één van andere
het antwoord. Zij kregen namelijk een
ven op een ander moment
hoofdrolspelers van de opstand. Geschre
groepjes en beantwoord
in tijd. Stuur verkenners naar de andere
de volgende vragen:
Rijk?
Wat is Filips’ wens voor het Habsburgse
Europa?
Was het in de zestiende eeuw vrede in
besturen de
Filips is heer der Nederlanden, maar wie
gewesten?
precies?
Margaretha is landvoogdes. Wat is dat
wat staat erin?
en
en
Wat is het Smeekschrift der Edel
Wat zijn Hagenpreken?
trouw?
Is Willem in 1572 de koning nog steeds
Wie zijn de watergeuzen?
en Haarlem?
Wat gebeurt er in 1572 met Naarden
-

ONDERZOEKSVRAGEN
Alva heeft het in zijn bri
ef over een aantal dinge
n. Zoek in je lesboek en/of
op wat hij precies bedoelt
op het internet
en geef antwoord op de
volgende vragen:
Wie was Luther en wat
is de Hervorming?
Wat is het verschil tussen
katholieken en protestan
ten?
Wat is het Habsburgse rijk
van Karel V en welke lan
den horen daarbij?
Hoe zien de Nederlanden
er in 1555 uit? Waar lag
en
die landjes?
Wat is de rol van de edele
n in de Nederlanden? No
em
een belangrijke edelman
Wat zijn ketters en hoe
.
wordt daarmee omgegaan
?
Wat was naast geloof ee
n
be
lan
grijke oorzaak van de op
stand in de Nederlanden
Welke partijen staan tijd
ens de opstand recht teg
?
en over elkaar?

EINDVRAAG

ijke keuze. De stad is omsingeld door het Spaanse leger.
In de zomer van 1573 staan de Alkmaarders voor een moeil
binnen te gaan en de Spanjaarden te bevechten. Wat
Aan de achterdeur staan de watergeuzen klaar om de stad
Filips II, Hertog van Alva, Willem van Oranje en Margaretha
moeten de Alkmaarders doen? Welke uitspraak hoort bij
van Parma?
nd snel de kop in zal drukken.
“Vanuit een zonnig Italië hoop ik dat mijn broer de opsta
n zullen openen voor het leger.
Ik hoop dat de Alkmaarders niet dom zullen zijn en de deure
We zullen het zien.”
Misschien kan een sterke vrouw daar nog iets in betekenen.
Alkmaar!”
“Laat de watergeuzen binnen! Dat is de enige hoop voor
tot de stad uitgehongerd is.
“We zullen belegeren tot we erbij neervallen! Omsingelen
We zullen niet stoppen voordat Alkmaar valt!”
het heus niet slecht met ze voort.
“Laat de Alkmaarders slim zijn en zich overgeven. Ik heb
Zeker niet met de trouwe katholieke boeren en burgers.”

Beste Landgenoten,

Delft, 5 augustus 1573

Er is een opstand gaande in de Nederlanden en ik zit er middenin. Dat had ik twintig jaar geleden nooit gedacht.
Karel V, keizer van het Habsburgse Rijk, en zijn zoon Filips II, heer der Nederlanden en koning van Spanje, waren
mij zeer dierbaar. Ik heb hen trouw gediend. Dat gaat terug tot mijn kinderjaren toen ik dankzij een erfenis van
mijn neef René aan het hof van Karel in Brussel kwam te wonen. Ik kreeg daar een goede Katholieke opleiding.
Het begin van een mooie carrière in de Nederlanden.
Toen Filips de troon van zijn vader overnam, benoemde hij mij tot stadhouder van drie belangrijke gewesten:
Zeeland, Holland en Utrecht. En tot Ridder van het Gulden Vlies. Een hele eer. We konden het goed met elkaar
vinden. Hebben samen gefeest en avonturen beleefd. De laatste jaren is onze verhouding echter verslechterd.
Filips wil de macht van de edelen, waaronder ikzelf, verkleinen. Hij wil een grotere vinger in de pap.
Ook wil hij dat iedereen de Katholieke kerk trouw blijft en dat men niet luistert naar Luther, Calvijn en
hun hervormingsideeën. Hij wil geen Protestanten en andere ketters als onderdanen. Daarom laat hij ze
vervolgen en dat veroorzaakt onrust. Slecht voor de economie die toch al niet zo goed is op het moment.
Bovendien, of je nou de ene of de andere kerk aanhangt. Wat maakt het uit? Iedereen gelooft toch in
dezelfde god?
Margaretha, Filips halfzuster, is een tijdje landvoogdes van de Nederlanden geweest. Maar sinds de
Beeldenstorm bestuurt Alva het land. Met harde hand. Toen ik hoorde dat Alva eraan zou komen, ben
ik naar de Dillenburg gevlucht. Alva heeft mij nooit gemogen en Filips verwijt mij dat ik niet hard genoeg
heb opgetreden tegen de Beeldenstormers. Hij heeft al mijn bezittingen afgenomen. Mijn eer staat op
het spel.
Nu ben ik, tegen alle verwachtingen in, het gezicht van de opstand. Willem van Oranje, Willem de
Zwijger. Er is zelfs een lied over mij geschreven. Ook al kost het me een vermogen, ik krijg mijn bezittingen terug. Ik heb een huurleger en ook de watergeuzen helpen mij Alva te bevechten. Sommige steden
sluiten zich aan bij de opstand. En niet zonder gevaar!
Haarlem en Naarden werden hard aangepakt. Tijdens de belegering van Naarden werd bijna de hele bevolking uitgemoord. De stad kleurde rood. Daarna ging het leger richting Haarlem. Het stadje bleef zich
dapper verzetten en was 7 maanden lang omsingeld door de Spanjaarden. Niets kwam de stad in en uit.
Ook geen eten. Mensen gingen dood van de honger. Ik heb gehoord dat Alkmaar aan de beurt is. Als dat
maar goed gaat!
Hoe heeft het zover kunnen komen? Wat is de rol geweest van Margaretha, Filips II en de hertog van
Alva? Aan jullie de taak om op onderzoek uit te gaan!
Jullie Vader des Vaderlands,
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Willem van Oranje Nassau

OPDRACHTEN:

POLSSTOKBRIEFJES
Bekijk de oranje polsstokbriefjes.
Overleg waar op de tijdlijn deze
informatie hoort. Als je het
allemaal eens bent, wijs dan één
iemand aan om de polsstokbriefjes
op de juiste plaats op de tijdlijn
te plakken.

VERKENNERSVRAGEN:
r heeft kunnen komen.
Willem vraagt zich af wat hoe het zove
het antwoord. Zij kregen
De andere onderzoeksgroepen hebben
hoofdrolspelers van de opnamelijk een brief van één van andere
ent in tijd. Stuur verkenners
stand. Geschreven op een ander mom
de volgende vragen:
naar de andere groepjes en beantwoord
Rijk?
Wat is Filips’ wens voor het Habsburgse
pa?
Euro
in
e
Was het in de zestiende eeuw vred
uren de
best
Filips is heer der Nederlanden, maar wie
gewesten?
precies?
Margaretha is landvoogdes. Wat is dat
wat staat erin?
en
en
Edel
der
Wat is het Smeekschrift
Wat zijn Hagenpreken?
m in 1566?
Wat gebeurt er tijdens de Beeldenstor
doet deze?
Welke rechtbank richt Alva op en wat
Welke belasting voert Alva in?
-

ONDERZOEKSVRAGEN
Willem heeft het in zijn
brief over een aantal din
gen. Zoek in je lesboek en
net op wat hij precies be
/of op het interdoelt en geef antwoord
op de volgende vragen:
Wie was Luther en wat
is de Hervorming?
Wat is het verschil tussen
katholieken en protestan
ten?
Wat is het Habsburgse rijk
van Karel V en welke lan
den horen daarbij?
Hoe zien de Nederlanden
er in 1555 uit? Waar lag
en
die landjes?
Wat is de rol van de edele
n in de Nederlanden? No
em
een belangrijke edelman
Wat zijn ketters en hoe
.
wordt daarmee omgegaan
?
Wat was naast geloof ee
n
be
langrijke oorzaak van de
opstand in de Nederland
Welke partijen staan tijd
en?
ens de opstand recht teg
en over elkaar?

EINDVRAAG

ijke keuze. De stad is omsingeld door het Spaanse leger.
In de zomer van 1573 staan de Alkmaarders voor een moeil
binnen te gaan en de Spanjaarden te bevechten. Wat
Aan de achterdeur staan de watergeuzen klaar om de stad
Filips II, Hertog van Alva, Willem van Oranje en Margaretha
moeten de Alkmaarders doen? Welke uitspraak hoort bij
van Parma?
nd snel de kop in zal drukken.
“Vanuit een zonnig Italië hoop ik dat mijn broer de opsta
n zullen openen voor het leger.
Ik hoop dat de Alkmaarders niet dom zullen zijn en de deure
We zullen het zien.”
Misschien kan een sterke vrouw daar nog iets in betekenen.
Alkmaar!”
“Laat de watergeuzen binnen! Dat is de enige hoop voor
tot de stad uitgehongerd is.
“We zullen belegeren tot we erbij neervallen! Omsingelen
We zullen niet stoppen voordat Alkmaar valt!”
het heus niet slecht met ze voort.
“Laat de Alkmaarders slim zijn en zich overgeven. Ik heb
Zeker niet met de trouwe katholieke boeren en burgers.”

