
- 1559 -- 1559 -
Filips II en Willem Filips II en Willem 

van Oranjevan Oranje

- 1562-- 1562-
Margaretha van Margaretha van 

parmaparma

- 1561 -- 1561 -
Kardinaal Kardinaal 
granvellegranvelle

- 1566 -- 1566 -
SmeekschriftSmeekschrift

van de van de 
lage adellage adel



- 1562 -- 1562 -
Margaretha van Parma is vanaf 1559 
landvoogdes van de Nederlanden. Zij 
regeert vanuit Brussel en consulteert 
daarvoor regelmatig de hoge Neder-

landse adel en Spaanse raadgevers in 
de Raad van State 

- 1559 -- 1559 -
Willem van Oranje is inmiddels tot lid 
van de Raad van State en stadhouder 
van Holland en Zeeland benoemd, als 

Philips naar Spanje vertrekt. Op dit 
schilderij uit 1832 maant Philips met 
zijn vinger de prins van Oranje, maar 
het is de vraag of dit ook daadwerke-

lijk zo gegaan is.

- 1566 -- 1566 -
Op 5 april 1566 biedt een groep Ne-
derlandse edelen een Smeekschrift 
aan de landvoogdes aan, waarin zij 

haar verzoeken om de strenge vervol-
ging van de Calvinisten te matigen.

- 1561 -- 1561 -
De hoge katholiek geestelijke Gran-
velle was de belangrijkste Spaanse 
raadgever van de landvoogdes en 
zeer trouw aan Philips II. Hij werd 

daardoor gehaat door de hoge Ne-
derlandse adel, die bij Philips gedaan 
kreeg hem uit de Nederlanden weg te 

halen. 



- 1566 -- 1566 -
HagenprekenHagenpreken

- 1566 -- 1566 -
beeldenstormbeeldenstorm

- 1567 -- 1567 -
Hertog van AlvaHertog van Alva

- 1567 -- 1567 -
antwerpenantwerpen



- 1566 -- 1566 -
Op diverse plekken in de

Nederlanden ontstond de praktijk
van illegale hagenpreken: een

Calvinistische preek in de
openlucht.

- 1566 -- 1566 -
In augustus 1566 breekt de

Beeldenstorm uit in Vlaanderen.
Door de gehele Nederlanden
worden beelden in kerken en

kloosters vernietigd.

- 1567 -- 1567 -
Willem van Oranje probeert de

oproerige Calvinisten in Antwerpen
tot bedaren te brengen. De Prins zit

gevangen in zijn web van
tegenstrijdige belangen: Moet hij
opkomen voor de Calvinisten of
voor het wettige gezag van de

landvoogdes?

Kijk goed: Waar zie je de prins van
Oranje en in welke positie bevindt

hij zich?

- 1567 -- 1567 -
In 1567 stuurt Philips II een nieuwe
landvoogd naar de Nederlanden om

de onrust te beteugelen. Alva
arriveert met een leger van 10.000



- 1567 -- 1567 -
slot dillenburgslot dillenburg

- 1567 -- 1567 -
raad van beroertenraad van beroerten

- 1568 -- 1568 -
slag bij heiligerleeslag bij heiligerlee

- 1568 -- 1568 -
grote marktgrote markt

brusselbrussel



- 1567 -- 1567 -
Alva komt in augustus 1567 aan in

de Nederlanden en richt een
speciale rechtbank op: De Raad

van Beroerten. Belangrijke
Nederlandse edelen, zoals de
graven van Egmond en Horne

werden opgepakt en hun
bezittingen worden in beslag

genomen. Dat laatste treft ook
Willem van Oranje.

Hoe werd blijkbaar de rechtbank
ook wel genoemd?

- 1567 -- 1567 -
De situatie wordt voor Willem van

Oranje onhoudbaar. Hij weigert een
nieuwe eed van trouw af te leggen 

aan de landsheer Filips II en vertrekt 
naar zijn familie op slot Dillenburg in

Nassau.

- 1568 -- 1568 -
In de eerste dagen van juni wordt in

serie de doodstraf voltrokken:
tientallen leden van het

Eedverbond, predikanten en
stadsbestuurders worden

terechtgesteld. Op 5 juni sterven de
graven van Egmond en Horne op

het schavot.

- 1568 -- 1568 -
Twee broers van Willem van

Oranje, Adolf en Lodewijk, verslaan
de Spaanse troepen bij Heiligerlee

in mei 1567. Alva slaat keihard
terug en verslaat zijn tegenstanders

in mei van datzelfde jaar bij
Groningen. Dit monument is

opgericht in 1868 ter herinnering
aan de gesneuvelde Adolf van

Nassau in de slag bij Heiligerlee.



- 1568 -- 1568 -
maastrichtmaastricht

- 1571 -- 1571 -
citadel van citadel van 
antwerpenantwerpen

- 1572 -- 1572 -
citadel van citadel van 
antwerpenantwerpen

- 1572 -- 1572 -
wilhelmuswilhelmus



- 1571 -- 1571 -
In 1568 was wat Alva betreft de rust

in Antwerpen hersteld en de
Spanjaarden bouwen er een

versterking (citadel) om de stad
blijvend onder controle te houden.

Daar liet Alva in 1571 een vijf meter
hoog bronzen standbeeld van

zichzelf plaatsen. Zelfs Philips II
vond dit toch te protserig: hij liet het

standbeeld in 1574 weer
verwijderen.

- 1568 -- 1568 -
In september en oktober 1568

probeert Willem van Oranje
tevergeefs om Alva een slag toe te
brengen bij Maastricht en Luik. Zijn
militaire campagne mislukt en door
geldgebrek moet hij de strijd daarna
staken. Zie je Maastricht liggen? En
waarom is het natuurlijk wat vreemd

om Filips II af te beelden als
tegenstander?

- 1572 -- 1572 -
Ergens tussen 1568 en 1572 komt

het Wilhelmus tot stand. In het eerste
couplet stelt Willem zich voor als
afkomstig uit Nassau, prins van
Oranje en trouwe dienaar van de
Koning van Spanje. In het zesde

couplet zegt hij de tirannie te willen
verdrijven. Welke tirannie? En wat

maakt dat van dit lied?

- 1572 -- 1572 -
In hun propaganda stelden de

opstandelingen het standbeeld aan
de kaak als een voorbeeld van

hubris, zelfverheerlijking en idolatrie.
In 1572 maakte Willem van Oranje er

een toespeling op en verscheen in
Amsterdam deze satirische prent.



- 1555 -- 1555 -
Willem van nassauWillem van nassau
prins van oranjeprins van oranje

- 1548 -- 1548 -
karel Vkarel V

- 1555 -- 1555 -
brusselbrussel

- 1560-- 1560-
filips IIfilips II



- 1548 -- 1548 -
Karel V was koning van Spanje,

Duits keizer en landsheer van de
Nederlanden.

- 1555 -- 1555 -
Willem was geboren in 1533 in
Nassau, werd in 1544 prins van

Oranje en is daarna opgevoed en
opgeleid aan het hof van de
landsheer Karel V in Brussel.

- 1560 -- 1560 -
Filips II volgt zijn vader op als

landsheer van de Nederlanden in
1555 en als koning van Spanje in
1556. Hij regeert vanuit Spanje en

geeft het bestuur in de Nederlanden
in handen van een landvoogd(es).

- 1555 -- 1555 -
Als Karel V in 1555 zijn macht als

landsheer van de Nederlanden
afstaat aan zijn zoon Philips II

(rechts van hem) leunt hij op Willem
van Oranje (links van hem). Op

deze schoolplaat uit de 20ste eeuw
wordt zo de vertrouwensband

tussen Karel en Willem benadrukt,
misschien iets overdreven, maar wel

degelijk op historische gegevens
gebaseerd.



- 1572 -- 1572 -
den brielden briel

- 1572 -- 1572 -
geuzenpenninggeuzenpenning

- 1572 -- 1572 -
rotterdamrotterdam

- 1572 -- 1572 -
alvaalva



- 1572 -- 1572 -
Snel na de inname van Den Briel

komt deze geuzenpenning in
omloop. Op de voorzijde zie je een
portret van Philips II en de tekst ‘En
tout fidelles au roy’, op de keerzijde
onder meer negen penningen (een
verwijzing naar de gehate belasting
van Alva: de tiende penning) en een
knijpbrilletje en ook weer dezelfde

tekst.

Verklaar het brilletje en de tekst

- 1572 -- 1572 -
Op 1 april 1572 nemen de

Watergeuzen ‘in naam van Oranje’
Den Briel in. Alva is verrast, maar

vastbesloten terug te slaan. Willem
van Oranje is ook verrast, waarom?
Op de voorgrond zie je Lumey, de

leider van de Watergeuzen.

Hoe komt hij op je over?

- 1572 -- 1572 -
De opstandelingen verspreiden een
serie prenten over het bewind van
Alva. Wie zit er op de stoel? Wie
liggen aan zijn voeten? Waarom

peuzelt hij een kind op? Wat is de
betekenis van het rare vliegende
wezentje dat in zijn oor blaast?

Welke boodschap heeft deze prent?
Zie je daarvoor nog meer bewijzen

op de prent?

Zie je daarvoor nog meer 
bewijzen op de prent?

- 1572 -- 1572 -
Op 9 april 1572 vallen er Spaanse

troepen onder leiding van
stadhouder Bossu via de Oostpoort

Rotterdam binnen. Op de Grote
Markt beschieten Spaanse soldaten

het standbeeld van Erasmus.

Waarom, denk je?



- 1572 -- 1572 -
gorcumgorcum

- 1572 -- 1572 -
dordrechtdordrecht

- 1572 -- 1572 -
dordrechtdordrecht

- 1572 -- 1572 -
militaire militaire 

campagnescampagnes



- 1572 -- 1572 -
Van 19 t/m 23 juli 1572 vindt in

Dordrecht een illegale vergadering
van de Staten van Holland plaats,
met vertegenwoordigers van een

aantal opstandige steden:
Dordrecht, Alkmaar, Edam,

Enkhuizen, Gorinchem, Gouda,
Haarlem, Hoorn, Leiden,

Medemblik. Monnickendam en
Oudewater. Ook Lumey is

aanwezig. Namens Willem van
Oranje leidt Philips van Marnix van

Sint-Aldegonde het overleg.

- 1572 -- 1572 -
Op 25 juni 1572 wordt Gorcum door

de Watergeuzen ingenomen. Zij
nemen 17 katholieke priesters

gevangen, martelen hen en nemen
hen mee naar Den Briel, waar zij door

ophanging sterven.

Waarom dit geweld?

- 1572 -- 1572 -
In welke regio’s zijn de opstandelin-

gen actief?

- 1572 -- 1572 -
Op de Eerste Vrije Statenvergadering
wordt besloten om Willem van Oranje
te herbenoemen tot stadhouder van

Holland en Zeeland, geld voor de
strijd te leveren, Lumey onder het

opperbevel van Willem van Oranje te
plaatsen en tot vrijheid van

godsdienst.

Waarom is de vergadering zelf en zijn
ook de besluiten een uiting van

opstand tegen het wettige gezag?



- 1572 -- 1572 -
spaanse spaanse 

strafexpeditiestrafexpeditie

- 1572 -- 1572 -
zutphenzutphen

- 1572 -- 1572 -
naardennaarden

- 1572 -- 1572 -
haarlemhaarlem



- 1572 -- 1572 -
ODe zoon van Alva, Don Frederik,

neemt op 16 november 1572
Zutphen in en richt een bloedbad

aan.
Hoe wordt dat op de prent

weergegeven?
Het bloedbad onder de bevolking

was een wraakactie voor de inname
van Zutphen eerder dat jaar, 10 juni
1572, door Willem van den Bergh,
de zwager van Willem van Oranje,

waarbij kerken en kloosters werden
verwoest, priesters vermoord en

nonnen verkracht.
Waarom dit geweld aan beide

zijden?

- 1572 -- 1572 -
In de zomer van 1572 lanceert

Willem van Oranje een gewaagd
aanvalsplan, waarbij hij onder meer
steunt op de troepen van de Franse
Hugenoten. Als belangrijke leiders

van de Hugenoten tijdens de
Batholomeusnacht op 23 en 24
augustus door de Franse koning

worden uitgeschakeld valt dit plan in
duigen en rukken de Spaanse

troepen vanuit Mons op.

- 1572 -- 1572 -
Op 3 december 1572 begint de
belegering van de stad Haarlem
door de Spanjaarden. Uiteindelijk

moet de stad zich na negen
maanden overgeven door een

gebrek aan voedsel voor de 25.000
inwoners. Kenau Simonsz

Hasselaer maakt zich bijzonder
verdienstelijk bij de reparatie van de

stadswallen die door Spaans
kanonvuur waren beschadigd. Later
wordt zij een legende, en wordt zij
zelfs aanvoerder van leger van 300

vrouwen.

- 1572 -- 1572 -
Naarden wordt omsingeld door

Spaanse troepen. Het stadsbestuur
geeft zich over onder voorwaarde

dat de bevolking zal worden
gespaard. Op 1 december voltrekt

zich desondanks een enorme
moord- en plunderpartij, waarbij

bijna de gehele bevolking van
Naarden gedood wordt. Tenslotte
wordt de stad in brand gestoken.

Welke effect heeft het bericht van
deze Spaanse furie in Naarden op

de opstandige Hollandse en
Zeeuwse steden?



- 1573 -- 1573 -
alkmaaralkmaar

- 1573 -- 1573 -
nieuwenieuwe

landvoogdlandvoogd

- 1574 -- 1574 -
leidenleiden

- 1576 -- 1576 -
nieuw spaans elannieuw spaans elan



- 1573 -- 1573 -
In 1573 wordt Alva als landvoogd

vervangen door Requesens, die wel
iets gematigder is, maar in

hoofdlijnen het beleid van zijn
voorganger voortzet. In maart 1576

overlijdt hij onverwacht.

- 1573 -- 1573 -
Van 21 augustus t/m 8 oktober 1573
belegeren de Spanjaarden Alkmaar,

maar nadat Willem van Oranje
opdracht geeft om de dijken rond de

stad door te steken geven zij het
beleg op en wordt Alkmaar ontzet.
Daarmee is Alkmaar de eerste stad
die de een Spaanse belegering weet

te weerstaan.

- 1576 -- 1576 -
In 1576 doet de Staten-Generaal

een vergeefse poging om voor de
Nederlanden tot vrede te komen

met de Pacificatie van Gent. Philips
II stuurt een nieuwe landvoogd, de

hertog van Parma, die vanuit de
Zuidelijke Nederlanden een

succesvolle militaire opmars begint.
In 1585 verovert hij Antwerpen.

- 1574 -- 1574 -
Na een maandenlange belegering
door de Spanjaarden wordt op 3

oktober 1574 Leiden ontzet door de
Watergeuzen. Duizenden

Leidenaren sterven door de honger
of de pest. Op voorstel van Willem
van Oranje wordt door de Staten
van Holland als dank aan Leiden

een universiteit gegeven.



- 1581-- 1581-
plakkaat vanplakkaat van

verlatingeverlatinge

- 1584 -- 1584 -
delftdelft

- 1585 -- 1585 -
antwerpenantwerpen

- 1594 -- 1594 -
coevordencoevorden



- 1584 -- 1584 -
De opstand bereikt een dieptepunt

als in Delft Willem van Oranje wordt
vermoord. Zijn zoon Maurits volgt
hem op als leider van de opstand.

- 1581 -- 1581 -
Het mislukken van de Pacificatie van
Gent en de opmars van Parma leiden

tot de aaneensluiting van de
Noordelijke gewesten in de Unie van
Utrecht in 1579. Willem van Oranje

wordt vogelvrij verklaard (1580) en de
Unie van Utrecht zet Filips II af als

landsheer: het Plakkaat van
Verlatinge.

- 1594 -- 1594 -
In 1588 stokt de opmars van

Parma. De Staten-Generaal nemen
de hoogste macht op zich: de

Republiek der Nederlanden
ontstaat. In de tien jaar erna weet
prins Maurits met een door hem

gedisciplineerd leger een groot deel
van het grondgebied van de

Noordelijke Nederlanden veilig te
stellen, zoals bij de inname van

Coevorden in 1594.

- 1585 -- 1585 -
In 1585 verovert de hertog van

Parma Antwerpen, op 27 augustus
houdt hij zijn feestelijke intocht. Als

gevolg daarvan sluiten de
Watergeuzen de monding van de

Schelde af en wordt de Antwerpse
haven onbereikbaar. Veel

kooplieden verplaatsen hun
activiteiten naar Amsterdam.



- 1557 -- 1557 -
BurenBuren

- 1568 -- 1568 -
LeuvenLeuven



- 1557 -- 1557 -
In 1551 trouwt Willem van Oranje met 
Anna van Egmond, gravin van Buren. 
Uit hun huwelijk worden drie kinderen 
geboren: Maria (overleden in 1554), 
Filips Willem en Maria (geboren in 
1556). Hier zien we hen verbeeld.

- 1568 -- 1568 -
In 1568 wordt Philips Willem, die

toen student was aan de universiteit
van Leuven, gevangen genomen en
naar Spanje gevoerd. Hij diende als
gijzelaar in Spaanse handen en zou
zijn vader Willem van Oranje nooit

meer terugzien. Wel erfde hij na 1584 
de titel prins van Oranje.


