
Lesbrief  

1600 Slag bij Nieuwpoort 
 

 
 

Wat leuk dat je komt kijken naar de voorstelling 1600 Slag bij Nieuwpoort van 

theatergroep Aluin. Deze lesbrief is bedoeld als introductie op de voorstelling. 

Het bevat een aantal opdrachten die tijdens een les behandeld kunnen 

worden. Het geeft jou en je klas een idee over het onderwerp en wat jullie er 

zelf mee kunnen. Heel veel plezier!  

 

 

 

 

 

 

 



Voor de voorstelling  

Het verhaal  

1600 Slag bij Nieuwpoort is een theatervoorstelling, gebaseerd op de 

geschiedenis van Nederland. Het speelt zich af in de Tachtigjarige Oorlog. 

Deze oorlog werd destijds De Vaderlandse oorlog genoemd, omdat ze toen 

natuurlijk nog niet wisten dat hij 80 jaar zou gaan duren. 1600 Slag bij 

Nieuwpoort is dan ook het eerste deel van een trilogie die De Vaderlandse 

Oorlog heet.  

 

Als de voorstelling begint is het dus oorlog. Nederland tegen Spanje. 

Vanwege het geloof. Spanje is katholiek en wil dat heel Nederland katholiek 

wordt, maar Nederland is (deels) protestant en veel te eigenwijs om katholiek 

te worden. In deze tijd werd Nederland (onder leiding van Willem van Oranje 

een plaats waar een tolerant klimaat heerst. Dit betekent dat iedereen zijn 

eigen geloof mag hebben.  

 

Vanaf 1586- achttien jaar na het begin van de Tachtigjarige Oorlog - werd Johan 

van Oldenbarnevelt (1547-1619) Raadspensionaris van de Staten van Holland en 

daarmee de hoogste ambtenaar van het belangrijkste gewest van de Republiek 

der Verenigde Nederlanden. Eigenlijk een soort minister president. Meer dan twintig 

jaar werkte hij in deze functie nauw samen met de twintig jaar jongere stadhouder 

Maurits. Eerst ging dat goed en trad Van Oldenbarnevelt op als een soort mentor 

van de jonge stadhouder die in de strijd tegen de Spanjaarden grote kwaliteiten 

als legeraanvoerder ontwikkelde. Dar begint de voorstelling 1600 Slag bij 

Nieuwpoort. Maurits en Van Oldenbarnevelt zijn dikke vrienden en oogsten steeds 

succes. Dan wil Van Oldenbarnevelt iets heel spannends doen. Hij wil de hele kust 

bij België (Oostende hoorde toen nog bij Nederland) waar veel Spanjaarden 

gelegerd zijn verlossen van de Spanjaarden en zorgen dat die daar weggaan. 

Maurits vindt dit geen goed idee, veel te gevaarlijk. Met behulp van de zeven 

provinciën zet Oldenbarnevelt door en de Slag bij Nieuwpoort wordt gevoerd.  



Hoe dit precies gaat en of Maurits en Van Oldenbarnevelt daarna nog zulke 

goede vrienden zijn, zie je allemaal in de voorstelling. Uiteindelijk loopt het niet 

goed af met die twee, maar dat is allemaal pas te zien in deel twee en deel drie 

van De Vaderlandse oorlog. 

 
(afbeelding: van 0 tot nu, Tachtigjarige Oorlog) 

 

Hoofdrolspelers 

Nederland is nog geen koninkrijk, maar een republiek net als Amerika in deze 

tijd. En net zoals Amerika verdeeld is in verschillende staten, zo was 

Nederland verdeelt in 7 provinciën. Holland, Groningen, Friesland, Gelre, 

Zeeland, Utrecht, Overijssel, in het theaterstuk zullen de leiders van deze 

provincies optreden onder hun provincienamen. 

Maurits van Nassau is de zoon van Willem van Oranje, hij is legerleider en 

daarmee ook een beetje de baas van Nederland.  

Johan van Oldenbarnevelt. Hij is raadspensionaris, dat is een soort minister 

president. Hij is ook de voorzitter van de zeven provinciën. Samen met Maurits 

en de provinciën beslist hij over het land.  

Margaretha is de geliefde van Maurits. Zij is katholiek en Maurits is protestant. 

Ze leven samen, maar zijn niet getrouwd.  

Jan De bediende van Van Oldenbarnevelt. 

Nog veel meer personages, soldaten, bedienden, adellijke dames komen 

langs in het stuk. 

 

Opdracht 

Wat weet jij over de tachtigjarige oorlog? 



Maak groepjes van vijf. Neem een heel groot papier. Iedereen schrijft met 

stift op, wat hij of zij weet van de tachtigjarige oorlog. Termen, personages 

etc. Maak bij alles wat je erover weet een afbeelding. Maak daarna met 

elkaar een stripafbeelding, waarin alles verwerkt wordt wat je erover weet. 

Elk groepje presenteert zijn afbeelding aan de klas. 

 

Tot slot 

Je gaat straks met je klas een voorstelling bezoeken. Een theatervoorstelling is 

iets anders dan een bioscoopbezoek. De acteurs op het toneel zijn bij jullie in 

dezelfde ruimte. Dat betekent dat je niet met elkaar moet praten, je haalt de 

acteur dan uit zijn of haar concentratie.  

Heel veel plezier bij de voorstelling! 

	


