
In de zeshoeken staan begrippen en afbeeldingen over 1572. Deze begrippen en afbeeldingen hebben op de een of andere manier 
iets met elkaar te maken.  
 
Ga het volgende alleen of in groepjes doen: 

- Knip de zeshoeken allemaal uit of doe dat met de kopie die je van je docent krijgt.  
- Neem een groot vel leeg papier. 
- Er zijn begrippen die direct met elkaar te maken hebben: die zeshoeken leg met een zijde tegen elkaar aan op het grote vel 

papier. 
- Er zijn ook begrippen die indirect met elkaar te maken hebben: die zeshoeken leg met een punt van de zeshoeken tegen 

elkaar aan. 
- Verdeel zo alle zeshoeken op een logische manier. Dat kan op verschillende manieren: er zijn dus meerdere goede 

oplossingen! 
- Teken met verschillende kleuren lijnen om groepjes zeshoeken die volgens jou/jullie met elkaar te maken hebben. 
- Schrijf bij elk groepje de relatie. Leg uit waarom dat een directe of een indirecte relatie is. 
- Bespreek met andere leerlingen en je docent jouw/jullie oplossing.  

 
Je kunt bijvoorbeeld op deze manier beginnen. Willem I en Juliana waren de 
ouders van Willem van Oranje. Er is dus een directe relatie en de kaartjes liggen 
met een kant tegen elkaar aan. Bij het beleg van Haarlem vocht Kenau dapper 
mee tegen de Spanjaarden. De stad Haarlem had de kant van de Opstand en van 
Willem van Oranje gekozen. Er is een verband tussen Willem van Oranje en 
Kenau, maar of ze elkaar ooit ontmoet hebben is de vraag. Daarom liggen de 
punten van beide kaartjes tegen elkaar: er is een indirecte relatie. 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 4 juli 1572 koos Haarlem de 
kant van de opstandelingen.  
Don Frederik  Haarlem zeven 

maanden.  
Op 13 juli 1573 gaf Haarlem zich 

door de voedseltekorten over. 
Kenau werd het symbool van de 

belegering. 

 

De watergeuzen nemen Den 
Briel in op 1 april 1572.  

De watergeuzen komen aan 
land, trekken op en veroveren 

onder leiding van Lumey de 
stad Den Briel. 

 

Op 27 juni werden rooms-
katholieke geestelijken 

gevangengenomen in Gorcum.  
Ze werden door de geuzen naar 
Brielle gebracht. Daar werden ze 

op 9 juli gedood.  
Ze werden bekend als de 
martelaren van Gorcum. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Moordpartij te Naarden door 
de Spaanse troepen onder 

Don Frederik (de opvolger van 
Alva), 30 november 1572. 

Honderden burgers werden 
vermoord en de stad werd in 

brand gestoken. 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Willem van Oranje is vier keer 
getrouwd geweest. Hij 

trouwde met: 1 Anna van 
Egmont, 2 Anna van Saksen, 3 

Charlotte van Bourbon en 4 
met Louise de Coligny. 

Willem van Oranje probeerde 
van de Dillenburg een leger 
op te bouwen om tegen de 
Spanjaarden te vechten. Hij 

kreeg hulp van zijn vier 
broers: Jan, Lodewijk, Adolf 

en Hendrik. 

Frederik Hendrik werd in het 
sterfjaar van Willem van 

Oranje geboren. Hij volgde 
zijn halfbroer Maurits in 1625 

op als stadhouder. 

Alva was een Spaanse 
generaal en landvoogd van de 

Nederlanden aan het begin 
van de Opstand.  

Hij vervolgde met veel geweld 
de protestanten. Het waren 

ketters in zijn ogen. 

Margaretha van Parma was 
landvoogdes voor haar 

halfbroer, koning Filips II van 
Spanje. Zij werd opgevolgd 
door de hertog van Alva. 

Willem van Oranje werd in 
Brussel opgevoed door keizer 

Karel V.  

Toen de keizer in 1555 aftrad 
als heer van de Nederlanden 

leunde hij op de schouder van 
Willem van Oranje. 



 

De Pacificatie van Gent van 
1576 was een overeenkomst 
tussen de gewesten van de 

Nederlanden.  

De Spaanse troepen moesten 
de Nederlanden verlaten en 
Willem van Oranje werd de 

leider. 

In 1579 werd de Unie van 
Utrecht gesloten. 

Nederlandse gewesten als 
Holland, Zeeland en Utrecht 

besloten om samen te 
werken. Ze wilden zo de 
Spanjaarden verdrijven. 

Met het Plakkaat van 
Verlatinghe zetten de 

Nederlandse gewesten in 
1581 de Spaanse koning Filips 

II af als hun heerser. 

Het Wilhelmus was een 
geuzenlied. Het is niet zeker 

wie het geschreven heeft. 
Vaak wordt Marnix van Sint-

Aldegonde als auteur 
genoemd. 

  


