Docentenversie

Tachtig jaar oorlog in de klas
De vrede van Münster
Leeftijd:
Niveau:

16 – 18 jaar
VO bovenbouw

Vakgebied
Geschiedenis. Tijdvakken:
Ontdekker en hervormers (1500 – 1600)
Regenten en vorsten (1600 – 1700)
Kernbegrippen
Tachtigjarige oorlog, Vrede van Münster
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.

Samengevat
In 1648 is het na tachtig jaar oorlog met Spanje
genoeg geweest. De meeste mensen in de
Nederlanden willen een vredesverdrag, maar hierin
moet wel de onafhankelijkheid van de Nederlanden
worden bevestigd en dat gebeurt.
Kijkvragen
1 Waarom wordt het steeds moeilijker voor
Frederik Hendrik van Oranje om de oorlog tegen de
Spanjaarden voort te zetten?
2 Waar moet het geld voor de oorlogen vandaan
komen?
3 Wat bedoelt men met ‘polderen’?
4 Hoe noem je degene die aan het hoofd van de
Republiek staat?
5 Wat is het standpunt van het gewest Holland over
het wel of niet beëindigen van de oorlog?
6 Wat houdt een oligarchie in?

Verdieping
Kijk ook de andere afleveringen van de serie
‘Tachtig jaar oorlog in de klas’.
Antwoorden
1 Omdat het steeds moeilijker wordt om er geld
voor te vinden.
2 Van de Staten-Generaal.
3 Het zoeken naar compromissen.
4 De stadhouder.
5 Het gewest Holland is verdeeld en heeft dus niet
één standpunt (wat het lastig maakt voor de
Staten-Generaal om een besluit te nemen).
6 Dat de macht in handen is van een kleine groep
van mensen die behoren tot een bevoorrechte
klasse of stand.
7 Omdat voor beide landen Frankrijk een steeds
grotere dreiging wordt. En omdat beide landen
financieel en moreel uitgeput zijn.
8 Omdat daar officieel de onafhankelijkheid van
Nederland werd bevestigd.
9 Het Stadhuis/Paleis op de Dam in Amsterdam.
10 Niet. Hij is het jaar voor de vrede van Münster
gestorven.

7 Noem twee redenen waarom de Republiek der
Nederlanden en Spanje uiteindelijk besluiten om
vrede te sluiten.
8 Waarom zou je kunnen zeggen dat de vrede van
Münster de geboorte van Nederland is?
9 Welk monument werd ter overwinning gebouwd?
10 Hoe reageert Frederik Hendrik van Oranje op de
overwinning?
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Leerlingenversie

Tachtig jaar oorlog in de klas
De vrede van Münster
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

Samengevat
In 1648 is het na tachtig jaar oorlog met Spanje
genoeg geweest. De meeste mensen in de
Nederlanden willen een vredesverdrag, maar hierin
moet wel de onafhankelijkheid van de Nederlanden
worden bevestigd en dat gebeurt.
Kijkvragen
1 Waarom wordt het steeds moeilijker voor
Frederik Hendrik van Oranje om de oorlog tegen de
Spanjaarden voort te zetten?
2 Waar moet het geld voor de oorlogen vandaan
komen?
3 Wat bedoelt men met ‘polderen’?
4 Hoe noem je degene die aan het hoofd van de
Republiek staat?
5 Wat is het standpunt van het gewest Holland over
het wel of niet beëindigen van de oorlog?
6 Wat houdt een oligarchie in?

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.
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

7 Noem twee redenen waarom de Republiek der
Nederlanden en Spanje uiteindelijk besluiten om
vrede te sluiten.
8 Waarom zou je kunnen zeggen dat de vrede van
Münster de geboorte van Nederland is?
9 Welk monument werd ter overwinning gebouwd?
10 Hoe reageert Frederik Hendrik van Oranje op de
overwinning?

© NTR 2018

