VICTORIE!
HET BELEG VAN ALKMAAR IN 1573
Opdrachten bij de 360˚ tour

Ga naar STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR VR-tour
En bekijk de tentoonstelling Victorie! Beleg van Alkmaar in 1573 in
Stedelijk Museum Alkmaar vanuit huis. Klik op video en fotoicoontjes voor hoge resolutie foto’s en filmpjes.

Rechtsboven staan de namen van de ruimtes in de
tentoonstelling. Hier wordt in dit boekje aan gerefereerd.

1.DE NEDERLANDSE OPSTAND INTRO

2.NANNING VAN FOREEST

Ruimte: introductiewand

Ruimte: Nanning van Foreest

Bekijk eerst het introductiefilmpje.

Bekijk het filmpje van Nanning van Foreest.
Wie is dit en wat heeft hij met het Beleg van Alkmaar te maken?

Schrijf daarna op wat je weet over de Nederlandse Opstand in een
woordweb.

Nederlandse
Opstand

…………………………………………………………………………………

3.MEER KANTEN AAN EEN VERHAAL

4.PROBLEMEN IN BEIDE KAMPEN

Ruimte: Crisis in de stad

Ruimte: Race tegen de Klok

Alkmaar is in tweestrijd. De Spanjaarden binnenlaten of juist de
Geuzen? Bedenk een argument voor en tegen het binnenlaten van
deze groepen.

Bekijk alle filmpjes in de ruimte.
Welke problemen hebben de Alkmaarders? En welke problemen
zijn er aan Spaanse kant?

……………………………………………………………………………………..
Voor het binnenlaten van de Geuzen
……………………………………………………………………………………..
Tegen het binnenlaten van de Geuzen
……………………………………………………………………………………..

Voor het binnenlaten van Spanjaarden
……………………………………………………………………………………..
Tegen het binnenlaten van Spanjaarden
……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

5.BELEGSTUKKEN

6.ZOEK DE POLSSTOK

Ruimte: Spaans Benauwd

Ruimte: Een schreeuw om hulp

Bekijk en vergelijk de belegstukken.
Beantwoord de volgende vragen:

De polsstok was een kentering in het Beleg van Alkmaar. Waarom?




Omcirkel de zwakke plek in de stadsmuur.
Waaraan zie je dat?
Wat zou dat voertuig zijn op het eerste schilderij en waar
zou het voor gebruikt worden denk je?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Stel je voor, je bent NU omsingeld en opgesloten in Alkmaar.
Hoe zou je anderen dan laten weten dat je in gevaar bent?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

7.FIGHT OR FLIGHT
Ruimte: Introductiewand
Bekijk de bestorming op dit schilderij. Wie zien we hier allemaal en
wat zijn ze aan het doen? Waarmee gooien ze? Hoe illustreert dit
schilderij over hoe wij nu terugkijken op het Alkmaars Ontzet?
Wat zou jij doen als Alkmaar nu zou worden aangevallen?
Vluchten? Vechten? Waarom en hoe?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Is er momenteel ERGENS IN DE WERELD een situatie die
vergelijkbaar is? Welke en wat vind je daarvan?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Herman F.C. ten Kate, bestorming van Alkmaar op 18 sept. 1573

