Docentenversie

Tachtig jaar oorlog in de klas
Victorie in Alkmaar
Leeftijd:
Niveau:

16 – 18 jaar
VO bovenbouw

Vakgebied
Geschiedenis. Tijdvakken:
Ontdekker en hervormers (1500 – 1600)
Regenten en vorsten (1600 – 1700)
Kernbegrippen
Reformatie, Willem van Oranje, beleg van
Haarlem en Alkmaar
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de havo/vwo eindtermen:
- De protestantse reformatie die splitsing van de
christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had;
- Het streven van vorsten naar absolute macht;
- Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in
de stichting van een Nederlandse staat.
Verdieping
De serie ‘Tachtig jaar oorlog in de klas’ bestaat uit
de volgende acht afleveringen:
Beeldenstorm / Willem van Oranje en de
Geuzen/ Victorie in Alkmaar / De pacificatie van
Gent / De moord op Willem van Oranje / Prins
Maurits van Oranje / De strijd na het twaalfjarig
bestand / De vrede van Münster

Samengevat
Koning Filips II is de opstand in de Nederlanden zat.
Hij stuurt zijn leger, onder leiding van hertog van
Alva, naar het noorden om de opstand neer te
slaan. Veel Hollandse steden worden veroverd,
verwoest en geplunderd, maar Alkmaar houdt in
1573 stand. Het Spaanse leger trekt zich terug en
‘bij Alkmaar begint de victorie’.
Kijkvragen
1 Waarom stuurde Filips II een leger naar de
Nederlanden?
2 Uit hoeveel soldaten bestond het leger dat Filips II
naar Nederland zond?
3 Welke Nederlandse plaats werd als eerste
aangevallen?
4 Waarom besluit Haarlem om zich niet over te
geven?
5 Wat was er bijzonder aan het verzet van de
Haarlemmers?
6 Waardoor moesten de Haarlemmers zich
uiteindelijk overgeven?
7 Wie werden er gespaard en wie werden er
onthoofd?
8 Het één voor één onthoofden duurde te lang.
Waarop werd daarom overgegaan?
9 Met welke actie lukte het Willem van Oranje om
de Spanjaarden zich terug te laten trekken?

Antwoorden
1 Om de opstanden van de protestanten de kop in
te drukken.
2 Tienduizenden
3 Naarden
4 Omdat Naarden dat ook gedaan had en alsnog
geplunderd werd.
5 Dat ook de vrouwen meehielpen.
6 Omdat de toevoer van voedsel werd afgesneden
en er daardoor honger en uitputting ontstond.
7 De burgers bleven gespaard, de soldaten van
Willem van Oranje werden onthoofd.
8 De mannen werden ruggelings aan elkaar
gebonden en in de rivier het Spaarne gegooid.
9 Hij liet het gebied nabij Alkmaar waar de
Spaanse soldaten legerden, onder water lopen.
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Profielwerkstuk
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit
gebruiken voor je profielwerkstuk?
De thema’s ‘Tachtigjarige oorlog’ en ‘Gouden
Eeuw’ zijn te gebruiken als onderwerp voor je
profielwerkstuk voor de vakken Geschiedenis en
Maatschappijleer.

Samengevat
Koning Filips II is de opstand in de Nederlanden zat.
Hij stuurt zijn leger, onder leiding van hertog van
Alva, naar het noorden om de opstand neer te
slaan. Veel Hollandse steden worden veroverd,
verwoest en geplunderd, maar Alkmaar houdt in
1573 stand. Het Spaanse leger trekt zich terug en
‘bij Alkmaar begint de victorie’.
Kijkvragen
1 Waarom stuurde Filips II een leger naar de
Nederlanden?
2 Uit hoeveel soldaten bestond het leger dat Filips II
naar Nederland zond?
3 Welke Nederlandse plaats werd als eerste
aangevallen?
4 Waarom besluit Haarlem om zich niet over te
geven?
5 Wat was er bijzonder aan het verzet van de
Haarlemmers?
6 Waardoor moesten de Haarlemmers zich
uiteindelijk overgeven?
7 Wie werden er gespaard en wie werden er
onthoofd?
8 Het één voor één onthoofden duurde te lang.
Waarop werd daarom overgegaan?
9 Met welke actie lukte het Willem van Oranje om
de Spanjaarden zich terug te laten trekken?

Studiekeuze
Ben je benieuwd welke studies passen bij het
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het
volgende kunnen studeren:
HBO:
Leraar Geschiedenis
Cultureel erfgoed
European Studies
WO:
Geschiedenis
Lerarenopleiding geschiedenis en staatsinrichting
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