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prehistorie oudheid

3000 v. Chr. 2500 v. Chr. 2000 v. Chr. 1500 v. Chr.



Het begin van de 
Tachtigjarige Oorlog

Het bevrijdingsplan van 1568

De Slag bij Heiligerlee
Willem van Oranje maakte samen met zijn broer Lodewijk 
vanuit de Dillenburg een plan om ons land te bevrijden van 
de Spaanse overheersing. Op een paar plaatsen moesten 
hun legers de Nederlanden binnenvallen. Ze hoopten dat de 
bevolking dan de kant van Willem van Oranje zou kiezen. Zo 
trok Lodewijk met zijn soldaten in 1568 het Groninger land 
binnen. Alva stuurde de Groningse stadhouder Aremberg naar 
dit leger. Lodewijk van Nassau won deze Slag bij Heiligerlee. 
Maar graaf Adolf, een andere broer van Willem van Oranje, 
sneuvelde op het slagveld.

Monument van de Slag bij Heiligerlee
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middeleeuwen vroeg moderne tijdoudheid

1000 v Chr. 500 1000 1500 2000

moderne tijd

De familie Vos zit aan de eettafel. ‘Waarom heet een aprilmop 
eigenlijk een aprílmop?’ vraagt Jos tussen twee happen door. ‘Dat 
weet ik wel, ‘zegt Mirthe, ’dat komt van “Op één april, verloor Alva 
zijn bril”. Zijn bril betekent: Den Briel’. ‘Nee, dat kan niet,’ zegt Jos, 
‘dat is geen grap, dat is echt gebeurd!’ Al snel is iedereen hardop aan 
het verzinnen. ‘Voorlopig is het geen april, Jos. En als je zo praat, is je 
bord in april nog niet leeg,’ besluit moeder het gesprek.

Watergeuzen veroveren Den Briel

Ontdekkers en Hervormers
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De Slag bij Jemmingen
Alva had niet op een nederlaag gerekend. Daarom 
wilde hij zelf naar het noorden. Hij liet eerst de 
gevangen graven Egmond en Horne op de Grote 
Markt in Brussel onthoofden. Nu kon hij rustig 
vertrekken. Niemand durfde nog in opstand te komen. 
Alva kon met zijn geoefende Spaanse soldaten het 
geuzenleger bij Jemmingen gemakkelijk verslaan. Het 
lukte Lodewijk zwemmend te ontsnappen. De eerste 
inval was mislukt.
Toch durfde Willem van Oranje daarna met een zelf 
betaald huurleger Brabant binnen te vallen. Hij trok 
met 30.000 soldaten over de Maas. Alva ontweek een 
veldslag, terwijl de steden voor Willem hun poorten 
gesloten hielden. Omdat de prins geen geld meer 
had, plunderde en roofde zijn leger het Brabantse 
land. Ook de tweede inval was mislukt.

De graven Egmond en Horne werden in 1568 op de Grote Markt in Brussel 
onthoofd 

De prins trekt over de Maas, 1568

IJzeren 
Spaanse 
helm

Bronzen Spaanse helm
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De watergeuzen
Veel Nederlanders waren gevlucht voor de inquisitie 
en de Bloedraad. Sommigen zwalkten op zee. Deze 
watergeuzen kregen kaperbrieven van Prins Willem 
van Oranje. Ze mochten Spaanse schepen aanvallen 
en veroveren. Koopvaardijschepen uit andere landen 
waren ook niet veilig voor deze kapers.
In maart 1572 lag een geuzenvloot in de Engelse 
haven Dover. De Engelse koningin stuurde Lumey 
van der Marck met zijn vloot echter terug naar zee. 
Zo verschenen de geuzen voor Den Briel.

Den Briel voor de Prins
Op 1 april 1572 namen de watergeuzen de stad in. 
Na plundering van kloosters en huizen wilden zij 
weer vertrekken. Op aandringen van geuzenkapitein 
Van Treslong werd de stad behouden. Den Briel was 
voor de Prins!

De watergeus voor Den Briel

Het Coppelstockraam in de kerk waarop de inname van Den Briel te zien is 

De tiende penning
Alva wilde drie soorten belastingen invoeren:
• De tiende penning: 10% belasting op alle 

verkochte goederen in winkels en markten;
• De twintigste penning: 5% belasting op de 

verkoop van huizen en stallen;
• De honderdste penning: 1% eenmalige 

belasting op alle woningen.
Het belastinggeld wilde Alva gebruiken 
om de Spaanse soldaten te betalen en 
verdedigingswerken te bouwen.
Het verzet tegen deze tiende penning was zo 
groot, dat deze belasting nooit is ingevoerd.



Zesentwintig steden verklaarden zich eveneens voor 
de prins. Daaronder waren belangrijke steden als 
Vlissingen, Haarlem, Gouda en Dordrecht. De Staten 
van Holland riepen Willem van Oranje terug en 
erkenden hem als hun stadhouder. 

Hugenoten
De Franse protestanten 
werden hugenoten genoemd. 
Ze kwamen in opstand 
tegen de vervolgingen 
door hun rooms-katholieke 
koning. Er brak een bloedige 
burgeroorlog uit. Admiraal 
De Coligny en Hendrik van 
Navarre waren de leiders van 
de hugenoten. 

De bloedbruiloft
In augustus 1572 trouwde in het roomse Parijs Hendrik 
van Navarre met de zuster van de Franse koning. 
Veel protestantse edellieden waren aanwezig bij dit 
huwelijk. Deze bruiloft moest een einde maken aan 
de burgeroorlog. De nacht na de bruiloft begonnen 
de torenklokken te luiden. Dat was het sein voor een 
grote moordpartij. Men doodde eerst de voorname 
hugenoten. Ook admiraal De Coligny werd vermoord. 
Daarna kwamen andere hugenoten aan de beurt. Er 
volgde een golf van terreur in heel Frankrijk. 
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Raam in Franse gevange-
niscel, waar hugenoten 
opgesloten zaten

Een verrassende wending
In 1668 schreef ds. Abraham van de Velde over 
de inname van Den Briel:
‘Onze God wilde de hoogmoed van de vijanden 
dempen en de landen verlossen; en dit bewerkte 
Hij tegen de raad van de allerwijste, want zelfs 
de prins was niet ingenomen met hetgeen door 
graaf Van der Marck gedaan was’.

De Parijse bloedbruiloft

Standbeeld 
van prins 
Willem van 
Oranje in 
Den Haag

Rochus Meeuwiszoon hakt de sluis open

De Bartholomeüsnacht



De wraaktocht
In de herfst van 1572 stuurde Alva zijn zoon Don 
Frederik met een leger naar de opstandige steden. 
De wraaktocht begon in het zuiden. Mechelen werd 
geplunderd. Daarna werden Zutphen en Naarden 
uitgemoord. 

Haarlem ingenomen
Na de val van Naarden kwam Haarlem aan de beurt. 
De stad werd dapper verdedigd. Zelfs vrouwen en 

kinderen hielpen onder 
aanvoering van Kenau 
Simonsdochter Hasselaer 
mee. Na een beleg van 
meer dan een half jaar gaf 
de stad zich in 1573 over. De 
geuzen uit Haarlem werden 
door de Spanjaarden 
opgehangen of onthoofd. 
Het Spaanse leger had door 
kou en honger ook flinke 
verliezen geleden.

Van Almaar begint de victorie
Don Frederik trok naar Alkmaar. Door de natte zomer 
stond het water hoog in sloten en grachten. De prins 
gebood sluizen te openen en dijken door te steken. 
Daardoor kwam het land onder water te staan. De 
Spanjaarden waren gedwongen het beleg op te breken.
Alva had zijn opdracht niet kunnen volbrengen. Dat 
zag koning Filips II ook in. Hij riep Alva terug. De ijzeren 
hertog vertrok in alle stilte.
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Monument in Parijs voor de hugenotenleider Gaspard de Coligny

De Amsterdamse Poort in Haarlem

De Bartholomeüsnacht
De moord op de hugenoten begon in de 
nacht van 23 op 24 augustus 1572. Omdat 
het voor de roomse kerk op 24 augustus 
Sint Bartholomeüsdag is, wordt de Parijse 
bloedbruiloft ook wel de Bartholomeüsnacht 
genoemd.

Alsulcken vasten verbont
Door de inname van Haarlem waren het noorden 
en zuiden van Holland gescheiden. Prins Willem 
van Oranje schreef na deze tegenslag in een 
brief: ... ’eer wy oyt deese saecke ende de 
beschermenisse der christenen ende andere 
verdruckten in desen Landen aengevanghen 
hebben, wij metten alderoppersten Potentaet 
der Potentaeten alsulcken vasten verbont 
hebben ghemaeckt’. 
De Prins betrouwde op Gods geweldige en 
machtige Hand die het land zal bevrijden. 

Alva neemt wraak


