
  
 
  

Tachtig jaar oorlog in de klas  
De pacificatie van Gent 
 

Leeftijd: 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis. Tijdvakken:  
Ontdekker en hervormers (1500 – 1600)  
Regenten en vorsten (1600 – 1700) 
 
Kernbegrippen 
Pacificatie van Gent, moord op Willem 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 Omdat zij niet krijgen uitbetaald en dus op zoek 
gaan naar geld en eten. 
2 Omdat daar juist veel katholieken wonen, die 
aan de kant van de Spaanse koning stonden. 
3 Dat de Spaanse soldaten de bevolking van 
Antwerpen beroven, vermoorden en de vrouwen 
verkrachten.  
4 Omdat de protestanten én de katholieken vanaf 
dat moment samen tegen de Spaanse koning 
vechten. 
5 Omdat zij als enige stad nog steeds katholiek en 
koningsgezind was. 
6 Omdat hij voor vrijheid van godsdienst is. 
7 Omdat protestantse opstandelingen het 
stadsbestuur afzetten.  
8 Omdat ze hun banen, bezittingen en sociale 
contacten kwijtraken. Door contact met 
lotgenoten verharden hun standpunten.  
9 Hij doet zich voor als Franse protestant.  
10 Hij ziet hem als ketter omdat hij de katholieke 
kerk is afgevallen.  

 
Samengevat 
In 1576 vecht het Spaanse leger al acht jaar lang 
met wisselend succes tegen de opstandelingen in de 
Nederlanden. Antwerpen wordt geplunderd door 
de ‘Spaanse furie’ en de Zuidelijke staten sluiten 
een verbond met het noorden, de pacificatie van 
Gent. Katholieke en protestanten werken nu samen 
tegen de Spaanse overheerser. 
 
Kijkvragen 
 
1 Waarom beginnen de Spaanse soldaten te 
plunderen? 
2 Waarom zijn de gebieden die ze plunderen niet 
slim gekozen? 
3 Wat houdt de ‘Spaanse furie’ in? 
 
4 Waarom is de ‘pacificatie van Gent’ een belangrijk 
moment? 
5 Waarom werd Amsterdam aangevallen? 
6 Willem van Oranje besluit na inname van de stad 
dat Amsterdam katholiek mocht blijven. Waarom 
wil hij dat? 
7 Toch gebeurt dat niet. Waarom niet? 
 
8 Waarom radicaliseren de gevluchte katholieken? 
9 Hoe lukt het Balthasar Gerards om zo dicht bij de 
prins te komen? 
10 Wat is Balthasars motief om Willem van Oranje 
te vermoorden? 
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Tachtig jaar oorlog in de klas  
De pacificatie van Gent 
 
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 staatstichting 
 

 
Samengevat 
In 1576 vecht het Spaanse leger al acht jaar lang 
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