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Thema 8.1 Les 3
Tachtig jaar drama

14

TachTig jaar 
oorLog
De rooms-katholieke kerk had 
in de tijd van de ontdekkers en 
hervormers nog steeds veel macht. 
Je kon je zonden soms ‘afkopen’ 
met een aflaat. De paus werd 
hierdoor erg rijk. Veel mensen 
waren hier boos over. Zo boos 
dat ze eisten dat er iets zou 
veranderen in de kerk. Er ontstond 
een nieuwe kerk, de protestantse. 
De Nederlanden waren in die tijd 
een onderdeel van het Spaanse 
rijk, waar de Spaanse koning 
Filips II de baas was. Hij weigerde 
om een ander geloof toe te laten 
dan dat van hemzelf: katholiek. 
Ook moesten de Nederlanders 
belasting (geld) aan hem betalen. 
Veel mensen in de Nederlanden 
waren daar boos over. Ze wilden 
de Spaanse koning niet meer. Ze 
wilden hun eigen geloof kiezen, 
minder betalen aan Spanje en de 
adel wilde meer te zeggen hebben. 
Er kwam een Tachtigjarige Oorlog 
tussen Spanje en Nederland. In 
1588 werden de Nederlanden 
een republiek. In 1648 sloot de 
republiek vrede met Spanje. 1515

Spanning met    de Spanjaarden
Tussen 1568 en 1648 werd de Tachtigjarige  
Oorlog uitgevochten in Nederland. Wie  
vochten er met elkaar en waarom eigenlijk?  
De belangrijkste feiten op een rij!

HoE zag NEdErlaNd Er uiT?
De Nederlanden waren gewesten die samen-
werkten. De koning van Spanje, Karel V,  was  
hier de baas. Spanje was het machtigste land  
van Europa.

WiE spEEldEN EEN bElaNgriJkE rol?
Koning Filips II: hij was de zoon van Karel V en 
erfde veel land, onder andere de Nederlanden. 
Filips was streng katholiek. Hij wilde dat alle 
mensen in zijn rijk katholiek waren. Hij zag  
het als zijn taak de protestanten in zijn rijk  
te bestrijden.
In Nederland kreeg Filips te maken met Willem  
van Oranje. Eerst konden die twee het goed  
met elkaar vinden. Willem had als kind een 
opleiding gehad aan het hof van Karel V, de  
vader van Filips. Filips benoemde hem tot 
stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht.  
Zo werd Willem van Oranje één van de 
belangrijkste mannen van de Nederlanden.

Waarom kWam Er oorlog?
De Tachtigjarige Oorlog ging voor een deel  
om godsdienst. Filips bleef de protestanten  
keihard aanpakken. Maar er speelden ook  
andere zaken mee. Zo vonden steeds meer  
mensen dat ze veel te veel belasting moesten 
betalen aan de Spanjaarden. Ook wilde de 
Nederlandse adel meer te zeggen hebben.  
Filips II wilde veel alleen beslissen. De Neder-
landers kwamen in opstand, Willem van  
Oranje had de leiding. Zo begon in 1568  
de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje.

HoE WErd Er gEvocHTEN TiJdENs  
dE TacHTigJarigE oorlog?
De eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog  
werd er weinig gevochten. In 1572 veranderde  
dat. Een heleboel steden kwamen toen in op- 
stand. De Spanjaarden sloegen hard terug en 
belegerden een aantal steden. Zij omsingelden  
een stad, beschoten die en zorgden ervoor  
dat niemand erin of uit kon. Zo’n beleg kon 
maandenlang duren. Als de voorraden in de 
stad op waren en de mensen verhongerden, 
gaven ze zich over. In steden als Zutphen, 
Naarden en Haarlem vermoordden de Span- 
jaarden na de inname honderden burgers.  
Naast belegeringen van steden werden er  
soms ook veldslagen gevoerd.

HoE EiNdigdE dEzE oorlog?
Ook lang nadat Willem van Oranje en Filips II  
dood waren, ging de strijd in Nederland door. Maar 
oorlogvoeren kost veel geld en veroorzaakt veel ellende. 
Ook is het slecht voor de economie. Op een gegeven 
moment was iedereen het zat. De Spaanse koning 
erkende de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
in 1648 als vrije staat. De oorlog was eindelijk voorbij. 

 Met weinig moeite werd Den Briel op  
 1 april 1572 veroverd op de Spanjaarden. 

 Koning Filips l l 

 Willem van Oranje 

 Beleg van Groenlo, 9 november 1606 


