
  
 
  

Tachtig jaar oorlog in de klas  
Beeldenstorm 
 

Leeftijd: 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis. Tijdvakken:  
Ontdekker en hervormers (1500 – 1600)  
Regenten en vorsten (1600 – 1700) 
 
Kernbegrippen 
Katholicisme, protestantisme, reformatie, 
beeldenstorm 
 
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 
 
Antwoorden 
 
1 Filips II 
2 Het katholicisme  
3 Dat er in katholieke kerken beelden werden 
vereerd 
4 Ketters 
5 Om de bevolking angst in te boezemen  
6 Zijn halfzus Margaretha van Parma en de edelen 
Willem van Oranje, Graaf van Egmont en Graaf 
Horne. 
7 Afschaffen van de inquisitie en het opschorten 
van alle ketterijwetgeving 
8 Geuzen 
9 1566 
10 Omdat zij dachten dat ze niet gestraft zouden 
worden 
 

 
Samengevat 
Tijdens de Beeldenstorm in 1566 worden door 
protestanten in verschillende steden in de 
Nederlanden, godsdienstige beelden in katholieke 
kerken verwoest. Het is een protest tegen de 
overdadige kerk en de wrede Spaanse overheerser. 
De beeldenstorm leidt tot de Tachtigjarige Oorlog. 
 
Kijkvragen 
 
1 Hoe heette de vorst van het Spaanse rijk? 
2 Welk geloof werd er door de meerderheid van de 
bevolking aangehangen? 
3 Wat was het grootste bezwaar dat de 
protestanten hadden tegen het katholicisme? 
 
4 Hoe werden de mensen genoemd die zich volgens 
Filips II niet aan de katholieke regels hielden? 
5 Waarom liet hij deze mensen in het openbaar 
vervolgen met zulke gruwelijke straffen? 
 

 
 
6 Wie had Filips II in Nederland aangesteld om de 
rust te bewaren en de godsdienst te bewaken? 
7 Wat verzochten de edelen in hun smeekschrift? 
8 De lage edelen werden uitgemaakt voor gueux 
(bedelaars). Hoe gingen zij zich naar aanleiding 
daarvan noemen? 
 
9 In welk jaar begon de beeldenstorm? 
10 Waarom vluchtten van Egmont en Horne niet 
voor de hertog van Alva? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-beeldenstorm/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-willem-van-oranje-en-de-geuzen/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-willem-van-oranje-en-de-geuzen/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-victorie-in-alkmaar/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-de-pacificatie-van-gent/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-de-pacificatie-van-gent/#q=
https://schooltv.nl/video/de-moord-op-willem-van-oranje-in-1584-doodgeschoten-door-balthasar-gerards/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-prins-maurits-van-oranje/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-prins-maurits-van-oranje/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-de-strijd-na-het-twaalfjarig-bestand/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-de-strijd-na-het-twaalfjarig-bestand/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-de-vrede-van-muenster/#q=


  
 
 
 
 
 
 
 

Tachtig jaar oorlog in de klas  
Beeldenstorm 
 

 
Leeftijd: 16 – 18 jaar 
Niveau:  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.  
 
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 
 

 
Samengevat 
Tijdens de Beeldenstorm in 1566 worden door 
protestanten in verschillende steden in de 
Nederlanden, godsdienstige beelden in katholieke 
kerken verwoest. Het is een protest tegen de 
overdadige kerk en de wrede Spaanse overheerser. 
De beeldenstorm leidt tot de Tachtigjarige Oorlog. 
 
Kijkvragen 
 
1 Hoe heette de vorst van het Spaanse rijk? 
2 Welk geloof werd er door de meerderheid van de 
bevolking aangehangen? 
3 Wat was het grootste bezwaar dat de 
protestanten hadden tegen het katholicisme? 
 
4 Hoe werden de mensen genoemd die zich volgens 
Filips II niet aan de katholieke regels hielden? 
5 Waarom liet hij deze mensen in het openbaar 
vervolgen met zulke gruwelijke straffen? 
 

 
 
6 Wie had Filips II in Nederland aangesteld om de 
rust te bewaren en de godsdienst te bewaken? 
7 Wat verzochten de edelen in hun smeekschrift? 
8 De lage edelen werden uitgemaakt voor gueux 
(bedelaars). Hoe gingen zij zich naar aanleiding 
daarvan noemen? 
 
9 In welk jaar begon de beeldenstorm? 
10 Waarom vluchtten van Egmont en Horne niet 
voor de hertog van Alva? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-beeldenstorm/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-willem-van-oranje-en-de-geuzen/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-victorie-in-alkmaar/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-de-pacificatie-van-gent/#q=
https://schooltv.nl/video/de-moord-op-willem-van-oranje-in-1584-doodgeschoten-door-balthasar-gerards/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-prins-maurits-van-oranje/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-de-strijd-na-het-twaalfjarig-bestand/#q=
https://schooltv.nl/video/80-jaar-oorlog-in-de-klas-de-vrede-van-muenster/#q=

