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Cursus Tachtigjarige Oorlog, 1568 – 1648 

 

Inleiding  

De verdiepingscursus “Tachtigjarige Oorlog, 1568-1648” 

behandelt de periode in zeven thema’s en geeft bij elk thema 

enkele verdiepende bronnen weer. De thema’s gaan over de 

achtergronden, de hoofdpersonen van en groeperingen in de 

oorlog, de oorlogvoering en belegeringen. De bronnen zijn door 

de tijdgenoot geschreven brieven, rapporten of delen van 

rekeningen die een bijzondere inkijk geven in het gebeuren, de 

achtergronden en de complexiteit van de oorlog in zowel zijn 

tijdkader als in zijn geografische kader. Daar de bronnen 

handgeschreven zijn in de zo typische taal en lettertypes uit zijn 

tijd, zal het worden omgezet in een leesbaar geheel. Daarbij 

wordt ook duidelijk uit welke bronnencollecties (archieven) dit 

materiaal komt en waarom het daar wordt bewaard. Alle 

thema’s met bronnen zijn toegespitst op Zeeuws-Vlaanderen. 

De cursus bestaat uit zeven avonden, elk van twee uur, waarbij 

het eerste deel bestaat uit powerpoint-presentaties en het 

tweede deel uit het behandelen van het bronnenmateriaal.  

Deelnemende cursisten houden aan de cursus de 

powerpoints en het bronnenmateriaal over, zodat er een map 

met bronnen Tachtigjarige Oorlog wordt aangelegd. Het in de 

les te bespreken bronnenmateriaal wordt vooraf 

doorgestuurd.  

Van de deelnemers wordt enige kennis verondersteld van de 

algemene gebeurtenissen tijdens die oorlog, zoals beschreven 

in menig handboek en voor Zeeuws-Vlaanderen in mijn boek 

dat in 2017 is verschenen. Waar dit ontbreekt, wordt er in 

voorzien door het uitdelen van enkele handouts die een 

onderdeel vormen van de documentatiemap van elke 

deelnemer. 

 

Doelstellingen 

De cursus over de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) beoogt het volgende: 

• Kennis van en inzicht in de twee voornaamste achtergronden van het conflict: economie en godsdienst. 
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• Kennis van en inzicht in denkbeelden van de voornaamste hoofdrolspelers: Oranje, Philips II, Gentse Calvinisten, 

Watergeuzen en enkele landvoogden. 

• Kennis van en inzicht in de oorlogsstrategie: belegering van vestingen, oorlogsinundaties en vlootbewegingen op 

de Westerschelde. 

• Kennis van en inzicht in de opbouw en het functioneren van de forten en hun linies. 

• Kennis van en inzicht in de gevolgen van de Tachtigjarige Oorlog. 

• Kennis van enkele belangrijke archieven met bronnenmateriaal van de oorlog. 

• Opbouw van een eigen bronnendocumentatie van de oorlog. 

  

Verdere inhoud cursus 

1. De achtergronden  

In les 1 wordt aandacht besteed aan de verschillende motieven van de onderscheiden bevolkingsgroepen, waarbij  

nader wordt ingegaan op de economische en godsdienstige oorzaken van de oorlog. Hoe stond het er voor met de 

zoutnering, de turfgraverij (moernering), de landbouw en de visserij in ons gebied? Hoe groot was de invloed van het 

Lutheranisme/Calvinisme in ons gebied en waarom was er een beeldenstorm in het oosten en niet in het westen van 

Zeeuws-Vlaanderen?  

Als bronnenmateriaal worden geschriften besproken die op de economische sectoren betrekking hebben en op de invloed 

en bestrijding van de nieuwe religie, zoals plakkaten tegen Luthersen en Calvinisten.  

Tevens wordt een chronologie van de oorlog (algemeen) en op Zeeuws-Vlaanderen (bijzonder) uitgedeeld. 

2. De hoofdrolspelers 

Willem van Oranje, Maurits en Frederik Hendrik van de Staatse zijde worden besproken, evenals Hohenlo, Solms en 

Groeneveld. Van Spaanse zijde zijn dat Karel V, Philips II en de landvoogden Alva, Requesens en Parma. Daarbij gaat het 

om vragen als:  wie waren zij? Wat waren hun beweegredenen voor hun optreden? En… hoe succesvol was dit?  

Als bronnenmateriaal worden enkele persoonlijke brieven besproken waarin hun gedachtegoed doorklinkt, genomen uit 

o.a. de correspondentie van Willem van Oranje en Philips II.  

3. Watergeuzen en Gentse Calvinistische Republiek 

Wat voor lieden sloten zich bij de Watergeuzen (rebellen of opstandelingen) aan en hoe werden ze geleid. Welke doelen 

hebben ze bereikt? Welke rol speelden de Watergeuzen in Noord-Vlaanderen, 1572-1576? 

De Calvinistische Republiek  Gent ontstond in 1577 en verdween in 1584. Hoe is deze ontstaan en wie maakten daar 

deel vanuit en hebben deze geleid? Wat waren de doelen van deze calvinisten en wat was hun werkwijze? 

Als bronnenmateriaal worden betreffende de Watergeuzen enkele brieven van hun leiders besproken en enkele 

verslagen van hun acties in Noord-Vlaanderen. Van de Gentse calvinisten worden de denkbeelden van hun leiders in 

enkele documenten besproken en enkele reacties op hun acties.  

4. Militaire inundaties 
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Tijdens de oorlog zijn er op grote schaal gebieden onder water gezet. Er wordt ingegaan op de inundaties in het oosten 

die tussen 1583 en 1586 plaatsvonden en die in 1583 en 1621 in het westen van ons gebied. Welke doelen werden er 

nagestreefd? Hoe gebeurde zo’n inundatie en we voerde die uit? Welke verschillen zijn er met de Oude en Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en inundaties elders? 

Als bronnenmateriaal worden instructies tot doorsteken gebruikt en rapporten van de gevolgen van een inundatie. 

Tevens wordt kaartmateriaal nader besproken. 

5. De versterkingen en de forten 

De Tachtigjarige Oorlog is het keerpunt in de verdediging van steden en tevens het begin van de aanleg van forten. Hoe 

werden deze aangelegd, door wie en hoe werden ze verder onderhouden? Hoe werden forten ingericht en waarom zo? 

De organisatie van de forten in ons gebied valt onder Gent en Brugge, waarbij voor het oosten Hulst en Sas van Gent 

knooppunten waren en in het westen Brugge en Sluis. Er wordt verder ingegaan op de wijze waarop de forten van alles 

werden voorzien, uiteenlopend van bezetting, voedsel en drank, munitie en ander materieel. Wie zorgde voor een en 

ander en waar kwam dit vandaan? 

Als bronnenmateriaal wordt gebruik gemaakt van diverse bestekken van forten, lijsten van soldaten, munitie en proviand 

en brieven van bevelhebbers van Staatse en Spaanse zijde.  

6. Verovering van steden 

De Tachtigjarige Oorlog was vooral een oorlog van belegeringen van steden en vestingen. Veldslagen vormden een hoge 

uitzondering. Welke tactiek werd aangewend en welke middelen werden ingezet om steden te bedwingen en hoe kon 

dit worden belet? Daarbij wordt ingegaan op de inzet van soldaten en materiaal en het soort wapentuig dat werd 

gebruikt. Als voorbeelden worden besproken de belegeringen van Hulst, 1591, 1596 en 1645, de belegeringen van Sluis 

1587 en 1604, de verovering van Philippine in 1633 en de belegering van Sas van Gent in 1644.  

Als bronnenmateriaal wordt gebruik gemaakt van diverse verslagen van de voortgang van de belegering en/of het verzet 

daartegen van Staatse en/of Spaanse zijde en lijsten van beschikbaar of ingezet materieel. Tevens worden 

capitulatieverdragen besproken. 

7. De Tachtigjarige Oorlog en de veranderingen 

In deze les wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie 1568 en die in 1648 op de volgende vlakken: landschap 

(laat-middeleeuws – modern), godsdienst (verschil Calvinisme-Katholicisme), bevolking (oorspronkelijk – nieuw), 

economie en bestuur. 

Ter afsluiting van de cursus wordt aangegeven waar zich de bronnen van de Tachtigjarige Oorlog bevinden, waarom 

daar en hoe die te bestuderen zijn. 

Als bronnenmateriaal wordt gebruik gemaakt van kaartmateriaal, de Acte van Committimus (1588), wetsvernieuwing 

1567/68 (Vier Ambachten) en bezendingsrapporten Staten-Generaal. 
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Docent 

De cursus, initiatief van Cultuurhistorie en Landschapsontwikkeling De 

Kraker,  wordt gegeven door Dr. Adrie M.J. de Kraker, historicus en 

geograaf. Hij doet sinds 1978 onderzoek naar landschapsontwikkeling en 

geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen. Hij publi- ceerde daarover veel 

boeken en artikelen, zoals “Over den Vier Ambachten” (1993), Malen in 

moeilijke tijden (1995), Landschap uit balans (1997), Westerschelde, water 

zonder weerga (2002), Veen-Vis-Zout (2007), e.a. In 2017 verscheen van 

hem Landschap en bewoning van Zeeuws-Vlaanderen. Hij is verder 

gespecialiseerd in de geschiedenis van de waterstaat, cultuurlandschappen 

van Nederland en klimaatgeschiedenis. Hij was van 2003 tot 2015 

werkzaam aan de VU, waar hij de geschiedenis van de Nederlandse 

cultuurlandschappen heeft gedoceerd. Hij is sinds 2013 voorzitter van de 

Stuurgroep 1992 (Heemkringen binnen De Vier Ambachten).  

 

Voorwaarden voor deelname m.b.t. kennisniveau: 

De cursus is bestemd voor belangstellenden, leden van heemkringen, vrijwilligers van musea en gidsen die rondleidingen 

verzorgen in Zeeuws-Vlaanderen of daarbuiten. 

Enige kennis van de hoofdgebeurtenissen van de oorlog is van belang. Om daarin te voorzien worden enkele 

chronologische overzichten van de oorlog in het algemeen en in het bijzonder van Zeeuws-Vlaanderen beschikbaar 

gesteld. 

Regelmatig lezen van artikelen in heemkundige tijdschriften (Oudheidkundige Kring “De Vier Ambachten” en 

Heemkring West Zeeuws-Vlaanderen) en Zeeuwse historische tijdschriften (Zeeland, Archief Zeeuws Genootschap, 

Zeeuws Tijdschrift) geeft deelnemers een voorsprong. 

 

Andere voorwaarden: 

Cursisten kunnen beschikken over de powerpoints, de teksten van de lessen en de literatuurverwijzingen betreffende de 

afzonderlijke thema’s. 

De kosten van deelname bedragen Euro 194,50. Hiervoor krijgen deelnemers 7 lessen van 2 uur.  

Betaling van het cursusgeld vindt plaats tussen 2 en 15 januari 2020 t.n.v. A.M.J. de Kraker, Reuzenhoek 1, 4543 NB 

Zaamslag onder vermelding ‘Deelname Cursus Tachtigjarige Oorlog’ 

IBAN  NL 78 RABO 0362 3653 34 

 

Cursisten die besluiten na de eerste les de cursus niet meer te volgen, krijgen de helft van het cursusgeld terug. Wie later 

uitstapt ontvangt geen teruggave. Per locatie kunnen circa 20 cursisten deelnemen.  

 

Aanmelding cursus met deadline: 

U kunt zich als deelnemer aanmelden per e-mail, die tevens uw deelname bevestigt. U kunt zich aanmelden tot 4 januari  

2020. 
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Locaties cursus: 

Hulst: Hotel-Restaurant “Het Bonte Hert”, adres. Markt 132, 4561 EB Hulst (0114-313668). Tijd: 19.30  - 21.30 uur 

Biervliet: Dorpshuis, Hoogstraat 2  (06-301342). Tijd: 19.30 – 21.30 uur 

Terneuzen: Lodewijk College, locatie Zeldenrustlaan 2, 4535 GZ (0115-694029).  Tijd: 19.30 – 21.30 uur. 

 

weeknr. datum locatie lesnr. en inhoud van de les 

2. ma 6 jan. Terneuzen 1. De achtergronden 

2. di  7 jan. Hulst 1. De achtergronden 

2. do  9 jan. Biervliet 1. De achtergronden 

        

3. ma 13 jan. Terneuzen 2. De hoofdrolspelers 

3. di 14 jan. Hulst 2. De hoofdrolspelers 

3. do 16 jan. Biervliet 2. De hoofdrolspelers 

        

4. ma 20 jan. Terneuzen 3. De Watergeuzen en de Gentse calvinisten 

4. di 21 jan. Hulst 3. De Watergeuzen en de Gentse calvinisten 

4. do 23 jan. Biervliet 3. De Watergeuzen en de Gentse calvinisten 

        

5. ma 27 jan. Terneuzen 4. De militaire inundaties 

5. di 26 jan. Hulst 4. De militaire inundaties 

5. do 30 jan. Biervliet 4. De militaire inundaties 

        

6. ma 3 febr. Terneuzen 5. De versterkingen en de forten 

6. di 4 febr. Hulst 5. De versterkingen en de forten 

6. do 6 febr. Biervliet 5. De versterkingen en de forten 

        

7. ma 10 febr. Terneuzen 6. De verovering van steden 

7. di 11 febr. Hulst 6. De verovering van steden 

7. do 13 febr. Biervliet 6. De verovering van steden 

        

8. ma 17 febr. Terneuzen 7. De Tachtigjarige Oorlog en de veranderingen 

8. di 18 febr. Hulst 7. De Tachtigjarige Oorlog en de veranderingen 

8. do 20 febr. Biervliet 7. De Tachtigjarige Oorlog en de veranderingen 
 


