
- 1572 -- 1572 -
zutphenzutphen

- 1533-1584 -- 1533-1584 -
willem van oranje willem van oranje 
en zijn vrouwenen zijn vrouwen

- 1564 -- 1564 -
toespraaktoespraak
Willem van Willem van 

oranjeoranje

- 1568 -- 1568 -
filips II en filips II en 

willemwillem
van oranjevan oranje

- 1572 -- 1572 -
zutphenzutphen



- 1533-1584 -- 1533-1584 -
Willem van Oranje is vier keer 

getrouwd geweest. Na zijn dood werd 
hij in 1584 opgevolgd door de 

landsadvocaat Van Oldenbarnevelt. 
Zijn zoon Maurits werd aanvoerder 

van het leger. Zijn moeder is Anna van 
Saksen, die we hier zien.

- 1572 -- 1572 -
In juni 1572 werd Zutphen ingenomen 
door de zwager van Willem van Oranje, 

Willem van den Bergh. De katholieke 
kerken en kloosters werden verwoest. 

Onschuldige monniken werden gedood 
en nonnen werden verkracht. Op 12 

november veroverde de opvolger van 
Alva, Don Frederik, de stad en nam 

wraak. Ruim 500 mensen zouden zijn 
vermoord. De Spanjaarden namen 

letterlijk wraak.
Hoe worden tegenwoordig 

oorlogsmisdadigers aangepakt?

- 1568 -- 1568 -
De Spaanse koning Filips II is hier 
afgebeeld tegenover Willem van 

Oranje. Beide mannen zijn afgebeeld 
in hun wapenrusting. Op de 

achtergrond zie je de legers van 
Oranje die over de Maas trekken. 

In de verte ligt Maastricht.

- 1564 -- 1564 -
Op oudejaarsavond 1564 hield Willem 

van Oranje een toespraak voor de 
Raad van State in Brussel. 

Wat hij vertelde 
was zo schokkend dat één van de 
luisteraars op weg naar huis een 
hartaanval kreeg. „Ik ben aan het 

katholieke geloof gehecht. Ik kan het 
niet goedkeuren dat vorsten over het 
geweten van hun onderdanen willen 
heersen. Ze mogen hun de vrijheid 

van geloof en godsdienst niet ontne-
men!”



- 1584 -- 1584 -
willem van oranjewillem van oranje

vermoordvermoord

- 2022 - - 2022 - 
muurschilderingmuurschildering

- 2022 -- 2022 -
een prinseeen prinse
van oranjevan oranje

- 2022 -- 2022 -
muts met hetmuts met het

wilhelmuswilhelmus



- 2022 -- 2022 -
Een muurschildering op een 

elektriciteitshuisje in Leiden aan de 
Willem de Zwijgerlaan. Links zie je 

Willem zoals hij erin 1580 ongeveer 
uitzag. Rechts zie je een uitspraak 

van 
hem: “Ik kan niet goedkeuren dat 

vorsten hun onderdanen het recht op 
geloof en religie ontnemen.”

- 1584 -- 1584 -
De fanatieke katholieke Balthasar 

Gerards reisde naar Delft. Daar woon-
de Willem van Oranje in het Prinsen-
hof. Balthasar verstopte zich daar op 
10 juli 1584 met twee pistolen achte 
een pilaar en wachtte de prins op. Hij 

trof Willem van Oranje met enkele 
dodelijke schoten. Willem stierf, zijn 

laatste woorden (in het Frans) zouden 
zijn geweest: “God, wees mijn ziel 

genadig… God, ontferm u over 
dit arme volk.”

- 2022 -- 2022 -
Bij schaatswedstrijden in Nederland 
werd deze muts gratis uitgedeeld. 
Op de oranje rand staat het eerste 
couplet van het Wilhelmus: “Wilhel-
mus van Nassouwe ben ik van Duit-
sen bloed den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood.

- 2022 -- 2022 -
Wedstrijden van het Nederlands 

voetbalelftal beginnen altijd met het 
Wilhelmus. Koning Willem-Alexander 
is ook prins van Oranje-Nassau. “Een 
Prinse van Oranje ben ik, vrij onver-

veerd, den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd”



- 1572 - - 1572 - 
watergeuzen nemen watergeuzen nemen 

den briel inden briel in

- 1566 - - 1566 - 
geuzenpenninggeuzenpenning

- 1572 - - 1572 - 
watergeuzen nemen watergeuzen nemen 

Den briel inDen briel in

- 1566 -- 1566 -
filips II en filips II en 

katholiekenkatholieken

- 1566-1597 - - 1566-1597 - 
spaanse spaanse 

overheersingoverheersing



- 1566 -- 1566 -
In 1566 protesteerden in Brussel zo’n 

200 Nederlandse edelen tegen de 
strenge maatregelen van de 

Spanjaarden. Zij werden uitgeschol-
den met de scheldnaam gueux. Dat 
is Frans voor bedelaars. Gueux werd 
‘geuzen’ in het Nederlands. Daarom 
droegen die Nederlandse edelen een 

geuzenpenning..

- 1572 -- 1572 -
Onder leiding van Lumey namen de
watergeuzen Den Briel in op 1 april 
1572. De bekende uitspraak hierbij 
is: “Op 1 april verloor Alva zijn bril” 

(eigenlijk: “Op 1 april verloor Alva Den 
Briel”) Een lied hierover begint met: “In 
naam van Oranje doe open de poort. 

De Watergeus ligt aan de wal.”

- 1566-1597 -- 1566-1597 -
Je ziet terechtstellingen en wreedhe-

den door de Spanjaarden in de 
Nederlanden.

Waarom heeft de tekenaar midden 
bovenaan de Spaanse koning Filips II 

getekend?

- 1566 -- 1566 -
In het midden zie je de katholieke 

Spaanse koning Filips II. Vier 
katholieken smeken Filips II om in te 

grijpen in de Nederlanden. Dit doen ze 
na de Beeldenstorm van 1566.



- 1572 -- 1572 -
moord op moord op 
fransefranse

protestantenprotestanten

- 1568 -- 1568 -
slag bij heiligerleeslag bij heiligerlee

- 1581 - - 1581 - 
plakkaatplakkaat

vanvan
verlatingeverlatinge

- 1570 -- 1570 -
de schaarde schaar
van alvavan alva



- 1568 -- 1568 -
Willem was veilig in zijn kasteel in 

Dillenburg in Duitsland. Vanuit 
Dillenburg stelde hij een leger samen 
om de Spanjaarden in de Nederlan-
den te bestrijden. Hij kreeg daarbij 
hulp van zijn vier broers. Zijn broer 
Adolf sneuvelde in 1568 bij de Slag 

van Heiligerlee. Deze slag was het be-
gin van de Opstand tegen de Spaanse 

overheersers.

- 1557 -- 1557 -
Op de prent zie je de moord op de 
Franse hugenoten (protestanten) 

tijdens de Bartholomeüsnacht van 
23 op 24 augustus 1572. Tussen de 
5000 en 30.000 hugenoten werden 

gedood. Ook later werden de hugeno-
ten in Frankrijk vervolgd. 

Waarom vluchtten veel hugenoten 
naar de Nederlanden?

- 1570 -- 1570 -
De Spaanse hertog van Alva heeft een 

grote schaar in zijn handen. 
Hoe kun je zien dat Alva de steun van 

de Spaanse koning kreeg?
De schaar gebruikte Alva: “om de 
inwoners van de Nederlanden te 

scheren en tot bedelaars te maken”.

- 1581 -- 1581 -
Het Plakkaat van Verlatinge werd op 

26 juli 1581 ondertekend door de 
provincies die in opstand waren tegen 
Spanje. Samen verklaarden zij dat de 

Spaanse koning niet langer koning 
van de Nederlanden was. 

Hoe zouden we tegenwoordig zo’n 
verklaring noemen?



- 1573 -- 1573 -
haarlem,haarlem,

kenaukenau

- 1572 -- 1572 -
naarden doornaarden door

de spanjaardende spanjaarden
veroverdveroverd

- 1579 - - 1579 - 
unie vanunie van
utrechtutrecht

- 1572-1573 -- 1572-1573 -
beleg vanbeleg van
haarlemhaarlem



- 1572 -- 1572 -
Op 1 december 1572 werden zo’n 800 

inwoners van Naarden door de 
Spanjaarden gedood. De stad had 

zich al aan de troepen overgegeven. 
Volgens de Spanjaarden schoten de 

burgers van Naarden op hen. Dat 
gebeurde tijdens de onderhandelin-

gen over de overgave van de stad. De 
Spanjaarden veroverden hierop de 
stad en doodden alle gewapende 

burgers. 
Hoe zouden we tegenwoordig deze 
acties van de Spanjaarden noemen?

- 1572-1573 -- 1572-1573 -
Op 4 juli 1572 koos Haarlem de kant 
van de opstandelingen. Na de moor-
den in Zutphen en Naarden ging Don 
Frederik op 3 december naar Haar-
lem. Hij was de zoon van Alva. Het 

beleg duurde zeven maanden. Op 13 
juli 1573 gaf Haarlem zich door de 

voedseltekorten over aan de 
Spanjaarden.

- 1579 -- 1579 -
Op 23 januari 1579 tekende een aan-

tal Nederlandse gewesten een 
overeenkomst: de Unie van Utrecht. In 

deze overeenkomst gingen de 
gewesten samenwerken om de 

Spanjaarden het land uit te jagen. Ook 
regelden ze enkele zaken op het 

gebied van het leger, belasting en 
godsdienst.

- 1572 -- 1572 -
Dit is een portret van Kenau 

Simonsdochter Hasselaer. Ze staat 
voor de Haarlemse wallen, de 

verdedigingsmuren. Volgens de 
tekenaar was ze een moedige heldin 
van 46 jaar. Tijdens het beleg was ze 
kapitein. Ze heeft met haar wapens 
en driehonderd vrouwen gevochten 

tegen de Spanjaarden. 
Waarom is het verhaal over Kenau zo 

bijzonder?



- 1566 -- 1566 -
beeldenstormbeeldenstorm

- 1572 -- 1572 -
dordrechtdordrecht

eerste vrijeeerste vrije
statenvergaderingstatenvergadering

- 1571 -- 1571 -
standbeeld van standbeeld van 

alva,alva,
antwerpenantwerpen

- 1572 - - 1572 - 
martelarenmartelaren

vanvan
gorcumgorcum



- 1572 -- 1572 -
Op 19 juli 1572 begon de Eerste Vrije 

Statenvergadering. De 
Statenvergadering was een vergade-
ring van steden en gewesten. Willem 
van Oranje werd tot stadhouder uitge-

roepen, hij kreeg geld voor zijn troe-
pen en de aanwezigen spraken over 
godsdienstvrijheid. Deze vergadering 
was een belangrijke eerste stap in de 
onafhankelijkheid van de Nederlan-

den.

- 1566 -- 1566 -
Je ziet hier de vernieling van de 

roomskatholieke Onze-Lieve-Vrouwe-
kathedraal in Antwerpen op 20 augus-

tus 1566. De tekening is gemaakt 
door Frans Hogenberg. 

Wat denk je: was deze tekenaar een 
protestant of een katholiek?

- 1571 -- 1571 -
Het standbeeld van de hertog van 

Alva werd door hemzelf opgericht in 
1571. Het stond op de binnenplaats 

van het kasteel in Antwerpen. 
Hoe vind je dat als iemand een 

standbeeld voor zichzelf opricht in de 
stad van de vijand?

- 1572 -- 1572 -
Op 26 juni 1572 werd de stad 

Gorinchem door de geuzen ingeno-
men. De bezetters werkten samen 

met Willem van Oranje. Ze beloofden 
de inwoners geloofsvrijheid. Toch 
werden negentien priesters gevan-
gengenomen en gefolterd. Op 9 juli 
1572 werden deze priesters bij Den 

Briel opgehangen in een schuur die bij 
een vernietigd klooster hoorde. 

Wat denk je dat Willem van Oranje 
hiervan vond?



- 1554 -- 1554 -
willem vanwillem van

oranjeoranje

- 1572 -- 1572 -
willem van oranjewillem van oranje

en vrijheid van en vrijheid van 
godsdienstgodsdienst

- 1572 -- 1572 -
alva vermoordt on-alva vermoordt on-
schuldige inwoners schuldige inwoners 

van devan de
nderlandennderlanden

- 1567 - - 1567 - 
alvaalva



- 1572 -- 1572 -
Het lijkt alsof Alva een baby gaat 

opeten. Wat wil de tekenaar hiermee 
laten zien? Alva liet de graven Egmont 

en Horne onthoofden. Ze waren het 
niet eens met de vervolging van de 
protestanten door de Spanjaarden.

- 1572 -- 1572 -
De Statenvergadering in Dordrecht 
benoemde Willem van Oranje als 

stadhouder. Tegelijkertijd bleven de 
Staten wel trouw aan de Spaanse 

koning Filips II. Van Willem van Oranje 
kregen protestanten en katholieken 
de vrijheid om eigen kerkdiensten te 

houden.

- 1568 -- 1568 -
De hertog van Alva werd door de 
Spaanse koning Filips II naar de 

Nederlanden gestuurd. Hij was een 
generaal en werd landvoogd in de 

Nederlanden. In de Nederlanden werd 
hij IJzeren Hertog genoemd. Hij trad 

bijvoorbeeld hard op tegen de 
protestanten. 

Waarom werd Alva in Spanje de Grote 
Hertog genoemd?

- 1554 -- 1554 -
Willem had onder de Spaanse ko-

ningen Karel V en Filips II belanrijke 
functies. Hij was legeraanvoerder en 
in 1559 werd hij stadhouder van Hol-
land, Zeeland en Utrecht. Filips II ging 
niet zo goed om met de edelen. Ook 
trad hij behoorlijk streng op tegen de 

protestanten. 
Waarom verslechterde hierdoor de 

band tussen Willem en Filips II?



- 1572 -- 1572 -
willem van der willem van der 

MarckMarck



- 1572 -- 1572 -
Van der Marck, heer van Lumey, was 
de aanvoerder van de watergeuzen. 
Op de achtergrond is de stad Den 

Briel te zien. 
Samen met zijn mannen veroverde 
Lumey deze stad op 1 april 1572. 

Lumey stond bekend als een wrede 
geuzenleider. Willem van Oranje 

ontsloeg Lumey hierom. 
Wat zegt dat over Willem van Oranje?


