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Steunvragen Tachtig jarige oorlog 

1. Wanneer begon de 80-jarige oorlog? In 1568 
2. Wat was de aanleiding? In 1568 vielen de broers van 

Willem van Oranje met een leger de Spanjaarden aan 
in Groningen. 

3. Wat bedoelen ze met de Beeldenstorm in 1566? In 1566 
bestormden protestanten katholieke kerken en kloosters 
en sloegen alles kapot. Ze waren ontevreden, omdat ze 
verbrand werden, alleen omdat ze op een andere 
manier de Christelijke godsdienst wilden belijden. 

4. Wat deden de Spanjaarden toen? Ze stelden de Raad 
van Beroerte (Bloedraad) in om de relschoppers te 
veroordelen en te verbranden. 

5. Wat deden veel mensen? Ze vluchtten naar Holland, om de Spaanse troepen te 
ontlopen.  

6. Wat bedoelen ze met het smeekschrift? Veel Hollandse edelen boden een brief aan 
Margaretha van Parma aan, waarin ze ‘smeekten’ om de straffen minder streng te 
maken. 

7. Hielp dit? Nee, de raadgever (Granvelle) zei zelfs tegen Margaretha: Se ne sont que 
des gueux! Het zijn maar bedelaars. Later Geuzen! Ook werden de edelen Egmont en 
Hoorne onthoofd. 

8. Wat waren geuzen? Gevluchte vissers en handelaars, die met hun schepen op zee 
Spaanse schepen gingen kapen. 

9. Wat gebeurde er in 1572 in Brielle? De watergeuzen bezetten Brielle op 1 april en 
joegen aanvallende Spanjaarden weer terug. 

10. Waarom kwamen ze naar Brielle? Dat was toeval, omdat ze door een storm 
teruggedreven waren. Ze waren op weg naar Duitsland. 
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11. Wat gebeurde hierna? Vlissingen en Veere werden een paar dagen later ook door de 
Watergeuzen bezet. Ook veel andere steden kwamen in opstand tegen de Spanjaarden. 

12. Vond Alva (Spaanse legeraanvoerder) dit goed?? Nee, hij veroverde enkele steden en 
ging erg tegen de bevolking tekeer (Haarlem!) Alkmaar en Leiden wisten vol te 
houden dank zij de Geuzen, die alles onder water zetten. Ze werden zelfs 
teruggedreven tot onder de grote rivieren. 

13. 12-jarig bestand, wat is dat? In 1609 werd een soort tijdelijke vrede met Spanje 
gesloten. Deze duurde tot 1621. 
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14. Hoe ging het toen met ‘Nederland’? Heel goed, er werd veel handel gevoerd: zelfs met 

Spanje!!!! In die tijd werd ook het leger versterkt en de vloot uitgebreid. 
15. Hoe is Willem van Oranje aan zijn einde gekomen? Omdat hij door Filips II in de ban 

was gedaan werden er verschillende moordaanslagen gepleegd. 1e in 
Antwerpenèdader door zijn zoons met 80 messteken omgebracht. 2e in Delft door 
Balthasar Gerardsèmet 2 pistoolschoten doodgeschoten. 

16. Wie nam kwam er na Willem aan de macht? Zijn zoon Maurits werd 
opperbevelhebber van het leger en de vloot. Johan van Oldenbarneveld werd 
raadspensionarisèsoort premier. 

17. Wat gebeurde er met Johan van Oldenbarneveld? Hij werd onthoofd, na een kerkruzie, 
waarbij hij de andere partij koos dan Maurits. Hij werd van verraad beschuldigd. 

18. 1600: slag bij Nieuwpoort??? Johan van Oldenbarneveld had Maurits naar België 
gestuurd, om de Duinkerker kapers uit te roeien. Hij werd bij Nieuwpoort 
aangevallenè gewonnen, maar verzwakt. Keerde terug. 

19. Hoe ging het na het bestand? Heel goed, er werd in Brabant en Zeeuws Vlaanderen en 
in Limburg en Luxemburg veel grondgebied veroverd op de Spanjaarden. 

20. Hadden ze hier genoeg geld voor? Ja, Piet Heijn had de zilvervloot van de 
Spanjaarden bij Zuid Amerika gekaapt. Holland was opeens rijk genoeg. 

21. Wie was na Oldenbarneveld de nieuwe raadspensionaris? (Premier) Johan de Wit was 
de voorzitter van de regering geworden. 

22. Wie kwam er na Maurits? Zijn broer Frederik Hendrik (de stedendwinger)werd de 
nieuwe legeraanvoerder. 

23. Waar haalde hij samen met zijn broer veel kennis vandaan? Uit oude Romeinse 
geschriften!! Loopgraven maken; ondermijnen van muren en wallen.  

24. Welke verovering doet aan oude geschriften denken? Breda werd met een 
binnengelaten turfschip vol soldaten veroverd. Net als met het paard van Troje! 

25. Wie heeft de mariniers bedacht? Johan de Wit en zijn broer Jan hebben bedacht om 
goed getrainde soldaten aan boord van oorlogsschepen te brengen, die vanaf het 
schip, maar ook vanaf de wal konden vechten: jongens van Jan de Wità de Jantjes. 

26. Wat bedoelen ze met de Spaanse Armada? Spanje stuurde een grote vloot met 
oorlogsschepen vol soldaten om Engeland en Holland te verslaan. 

27. Welke Hollandse admiraal was in die tijd beroemd? Maarten Harpertszoon Tromp en 
Witte de With waren heel goed als baas van de vloot. Ook Piet Heijn heeft de vloot 
flink sterker gemaakt. 

28. Wanneer eindigde de oorlog met Spanje? In 1648 werd er in Münster vrede gesloten 
met Spanje. Tegelijk eindigde ook de 30-jarige oorlog in Duitsland. 

29. Waarom wilde Zeeland eerst geen vrede? Ze verdiende lekker veel geld met het 
veroveren van Spaanse schepen. 

30. Welke wereldberoemde zeeheld was om die tijd baas van de vloot? Michiel de Ruyter. 
Hij heeft met de vloot veel tegen de Engelsen en de Fransen gevochten.  
 

 
 
   
 


