Docentenversie

Tachtig jaar oorlog in de klas
De strijd na het Twaalfjarig
bestand
Leeftijd:
Niveau:

16 – 18 jaar
VO bovenbouw

Vakgebied
Geschiedenis. Tijdvakken:
Ontdekker en hervormers (1500 – 1600)
Regenten en vorsten (1600 – 1700)
Kernbegrippen
Twaalfjarig bestand, Frederik Hendrik van Oranje
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
Kijk ook de andere afleveringen van de serie
‘Tachtig jaar oorlog in de klas’.
Antwoorden
1 Holland en Zeeland
2 Gelderland en Brabant
3 Dat hij Nederlands is
4 In 1627
5 Omdat hij eerst een verdedigingslinie rondom
de stad wilde graven.
6 Door het geld dat Piet Hein buitmaakt op de
Spaanse zilvervloot.
7 De Stedendwinger
8 Omdat de boerenbevolking zich moeilijk kon
beschermen.
9 (Bijvoorbeeld) de oorlog in Syrië, omdat daar
vooral de burgers slachtoffers worden van de
vechtende troepen.

Samengevat
Het Twaalfjarig bestand (1609 – 1621) is een pauze
in de oorlog van de Nederlanden tegen de Spaanse
overheerser. De vrede zorgt voor rust, maar
uiteindelijk laait de strijd weer op. Niet in Holland,
maar in het zuiden en oosten van de republiek.
Kijkvragen
1 Welke twee provincies in de Nederlanden hebben
na het Twaalfjarig bestand weinig last meer van de
oorlog?
2 In welke twee provincies krijgt de bevolking het
meest te verduren?
3 Wat is er opvallend aan de commandant van het
Spaanse leger?
4 In welk jaar komen de neven Hendrik van den
Bergh en Frederik Hendrik van Oranje voor het eerst
tegenover elkaar te staan op het slagveld?
5 Waarom sloeg Frederik Hendrik pas vier dagen na
aankomst bij Grol zijn kampement op?
6 Hoe komt Frederik Hendrik aan genoeg geld om
de oorlog voort te zetten?
7 Wat wordt de bijnaam van Frederik Hendrik?
8 Waarom zie je op het platteland in het zuiden van
Nederland nog veel schansen terug?
9 Met welke actuele oorlog zou je een verband
kunnen leggen en waarom?
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Leerlingenversie

Tachtig jaar oorlog in de klas
De strijd na het Twaalfjarig
bestand
Leeftijd:
Niveau:

16 – 18 jaar
VO bovenbouw

Vakgebied
Geschiedenis. Tijdvakken:
Ontdekker en hervormers (1500 – 1600)
Regenten en vorsten (1600 – 1700)
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
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
Het Twaalfjarig bestand (1609 – 1621) is een pauze
in de oorlog van de Nederlanden tegen de Spaanse
overheerser. De vrede zorgt voor rust, maar
uiteindelijk laait de strijd weer op. Niet in Holland,
maar in het zuiden en oosten van de republiek.
Kijkvragen
1 Welke twee provincies in de Nederlanden hebben
na het Twaalfjarig bestand weinig last meer van de
oorlog?
2 In welke twee provincies krijgt de bevolking het
meest te verduren?
3 Wat is er opvallend aan de commandant van het
Spaanse leger?
4 In welk jaar komen de neven Hendrik van den
Bergh en Frederik Hendrik van Oranje voor het eerst
tegenover elkaar te staan op het slagveld?
5 Waarom sloeg Frederik Hendrik pas vier dagen na
aankomst bij Grol zijn kampement op?
6 Hoe komt Frederik Hendrik aan genoeg geld om
de oorlog voort te zetten?
7 Wat wordt de bijnaam van Frederik Hendrik?
8 Waarom zie je op het platteland in het zuiden van
Nederland nog veel schansen terug?
9 Met welke actuele oorlog zou je een verband
kunnen leggen en waarom?

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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