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Les brief Oversteek van de Maas door Willem van Oranje bij Obbicht 

  op 6 oktober 1568 

 
 

Introductie 

 

In het kader van het tijdperk “Ontdekkers en hervormers” wordt in deze lesbrief aandacht 

besteed aan het kenmerkende aspect “de Opstand in de Nederlanden en het ontstaan van een 

onafhankelijke Nederlandse staat.” 

De beginsituatie is van dien aard dat de leerlingen al in eerdere lessen op de hoogte zijn 

gebracht van de opstand van de Nederlanden in algemene zin. 

In de onderstaande les – wanneer u aan alle onderdelen aandacht wilt schenken meerdere 

lessen - wordt dan de rol van Willem van Oranje op het grondgebied dat we nu kennen als 

Limburg nader toegelicht. 

Mocht u zich willen beperken tot het behandelen van de oversteek, dan is vooral onderdeel C 

voor u van belang. 

 

A  -  Begin van de les 
 

Doel: 

- leerlingen betrekken bij het onderwerp 

- leerlingen duidelijk maken dat al in de eerste fase van de opstand delen van Limburg 

bij de Opstand betrokken raakten 

 

Door de volgende zaken aan de orde te stellen hopen we dat te bereiken.  

Laat vervolgens onderstaande afbeeldingen zien via powerpoint. 

 

Dia 2 

 

 

 

Dia 3 

 

 

 

 

 

Na de afgelopen wereldkampioenschappen voetbal zullen de onderstaande “Oranjespelers” 

met informatie over hun wel, en minder wee, wel aanspreken.  

 

Dia 4 

 

 

 

Dia 5 

 

 

( Voor een compleet overzicht: zie bijlage:“salaris spelers Oranje 2010”) 
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Mocht u nog dieper op het Oranjegevoel willen ingaan, dan kunt u de volgende dia gebruiken. 

 

Dia 6 

 

 

 

Conclusies van het bovenstaande, die met de leerlingen kunnen worden besproken: 

 

Dia 7 

 

 

 

 

Mocht er meer interesse bestaan voor het uitdiepen van het begrip Oranjegevoel, dan kan dit 

met de volgende stellingen gebeuren: 

 

Dia 8 

 

 

B  -  Vervolg les Aandacht voor de persoon Willem van Oranje 

 

Dit kan op twee manieren: 

- leerlingen gaan aan de computer zitten en zoeken informatie over Willem van Oranje 

op de site ( www.entoen.nu ), waar in het kort aandacht wordt geschonken aan het 

leven van Willem van Oranje. 

- U geeft zelf een korte schets van het leven van Willem van Oranje, waarin uiteraard de 

wording tot “Oranje” duidelijk naar voren komt 

 

Dia 9 

 

 

 

 

Dia 10 

 

 

 

C  - De oversteek van de Maas van Willem van Oranje met zijn leger bij Obbicht 

 naar Stokkem in de nacht van 5 op 6 oktober 1568 

 

Tekst I  

 

Willem van Oranje (1533 – 1584) 

 

In de nacht van 5 op 6 oktober 1568 liggen de meeste bewoners van Obbicht te slapen, als ze 

rond middernacht wakker worden door een steeds maar toenemend lawaai. Wanneer ze gaan 

kijken wat er aan de hand is, zien ze iets, dat ze hun leven lang als de meest spectaculaire 

gebeurtenis in hun leven zullen beschouwen. 
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Een leger onder leiding van prins Willem van Oranje, bestaande uit ongeveer 23.000 

voetknechten en 9000 ruiters, trekt door het dorp naar de oevers van de Maas. Daar 

aangekomen gaan veel ruiters de rivier in om met hun paarden de stroom van de Maas te 

breken. Achter hun trekken vendels voetknechten door de rivier naar de overkant. Vervolgens 

wordt van beide oevers een brug gebouwd om alle andere soldaten en het veldgeschut droog 

naar de overkant te brengen. Dit alles gaat zo goed en snel dat ’s morgens vroeg rond een uur 

of acht het hele leger voor de poorten van het dorp Stokkem aan de andere kant van de Maas 

staat. 

 

Hoe komt Willem van Oranje met zijn leger in die tijd in Obbicht terecht? 
 

Omdat Willem ruzie had gekregen met Filips II, heer der Nederlanden en koning van Spanje, 

over het geloof (geloofsvrijheid) en het bestuur had Willem zich met zijn gezin in Dillenburg 

(Duitsland) gevestigd. Van daar uit probeerde hij met legers de Nederlanders zover te krijgen 

dat ze zich gingen verzetten tegen de Spaanse heerschappij.  

In april 1568 trekt een geuzenleger richting Roermond en probeert deze stad in te nemen. Een 

Spaans leger slaagt erin om dit geuzenleger bij Rheindalen, 25 km ten oosten van Roermond 

te verslaan. Alva, in die tijd landvoogd der Nederlanden, wil alle opstanden neerslaan en laat 

in Brussel enkele leiders onthoofden. Hiertoe hoorden ook twee broers, Gijsbert en Dirk van 

Bronckhorst-Batenburg. Hun broer Karel was heer van Obbicht en het is te begrijpen dat de 

inwoners van Obbicht bang zijn voor eventuele gevolgen. Dorpsbewoners, die werken op het 

kasteel, vertellen dat Karel zich heeft aangesloten bij het leger van de Prins van Oranje in 

Duitsland. 

In september 1568 valt Willem van Oranje met zijn leger het gebied, dat wij nu kennen als 

Limburg, binnen en zijn hoofdkwartier wordt kasteel Wittem. Hij wilde Maas oversteken, het 

liefst in Luik of Maastricht, maar Alva heeft in de gaten wat Willem wil en heeft zijn leger bij 

Maastricht in stelling gebracht. Hij wil verhinderen dat Oranje daar de Maas oversteekt. Het 

stadsbestuur van Luik weigert bovendien mee te werken aan de plannen van Willem van 

Oranje. Dus blijft hem niets anders over dan uit te kijken naar een andere plaats om aan de 

overkant van de Maas te komen. Omdat Karel van Bronckhorst als heer van Obbicht zich in 

het leger van Oranje bevindt, wijst deze hem op de mogelijkheid om meer in het noorden bij 

Obbicht de Maas over te steken. Dit lukt dan ook in de nacht van 5 op 6 oktober. 

 

Aan de overkant van de Maas houdt Stokkem de poorten gesloten en wordt Alva op de hoogte 

gesteld van de oversteek. Willem van Oranje gunt zijn troepen enkele dagen rust alvorens 

verder te trekken. Dit betekent wel dat de dorpen rond Stokkem te lijden hebben van de 

plundertochten van het soldatenvolk. 

De veldtocht van Willem van Oranje mislukt uiteindelijk. Vooral door geldgebrek, een 

zwakke strategie en het uitblijven van de steun van de bevolking moet Oranje zich tenslotte 

terugtrekken naar Duitsland, waar hij in 1569 het leger moet ontbinden.   

 

Dia 11 

   

Ongeveer op de plaats waar Willem van Oranje de Maas overstak is op 1 juli 1999 door 

kroonprins Willem- Alexander een monument ingehuldigd ter ere van deze overtocht. 

 

( Bron: J. Knoors, Willem van Oranje steekt bij Obbicht de Maas over, in: De kleine 

geschiedenis van Limburg in 25 dagen) 
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Tekst II 

Dia 12 

 Alva en  Willem van Oranje en het Lanakerveld  

Een zeer spectaculaire rol heeft het Lanakerveld in het begin van de Tachtigjarige oorlog 

gespeeld. Op 5 october 1568 was Willem van Oranje met 14.000 voetknechten en 7.000 

ruiters bij Stokkem onverwachts de Maas overgestoken. Daarop gaf hij zijn vermoeide 

troepen twee dagen rust en rukte vervolgens  langs de oude Romeinse heirweg naar 

Maastricht op. Alva, die wat betreft het aantal soldaten in de minderheid was, had echter op 

zeven oktober zijn hoofdkwartier van Pietersheim  naar de hoeve Caberg verplaatst en legerde 

zijn troepen met Maastricht in de rug op het Lanakerveld, daarbij strategisch gebruik makend 

van de helling van het Zouwdal. Toen de prins naar Eigenbilzen trok, versterkte hij ook de 

Dousberg en Veldwezelt. Op 9 october stonden Willem van Oranje en Alva tegenover elkaar 

op de Dousberg. Nu durfde de prins van Oranje de slag niet meer aan. Alva’s tactiek had 

daarmee succes gehad. Alva vreesde namelijk bij een nederlaag in één klap de hele 

Nederlanden kwijt te zijn en wilde daarom de slag ontwijken. Als Willem van Oranje na zijn 

oversteek direct doorgezet had en op het Lanakerveld slag had geleverd had hij een goede 

kans Alva te verslaan. “Doorzicht en doortastendheid hadden Alva kunnen verrassen in de 

velden tussen Caberg en Veldwezelt rond de Zouw” concludeert de geschiedschrijver René 

Thewissen. De slag op het Lanakerveld had grote consequenties voor het verdere verloop van 

de geschiedenis van de Nederlanden kunnen hebben.  

Deze gebeurtenis maakte zo’n indruk op de tijdgenoten, dat hij in het Wilhelmus, dat tussen 

1568 en 1572 is geschreven terecht kwam (regel 81-88):   

Als een Prins op gheseten  

Met mijner Heyres cracht  

Van den Tyran vermeten  

Heb ick den Slach verwacht  

Die bij Maestricht begraven  

Bevreesde mijn ghewelt,  

Mijn Ruyters sach men draven  

Seer moedich door dat Velt.  

Het veld, waar de schrijver van ons volkslied naar verwijst, is geen ander dan het 

Lanakerveld. Maastricht en het Lanakerveld behoren daarmee tot de weinige geografische 

namen die met een plaats in het volkslied zijn vereerd. Wel was het nog beter geweest als de 

ruiters van de prins twee dagen eerder ‘seer moedich door dat velt’ hadden gedraafd. 

Literatuur 

- Mosmuller, J.M.H., "De veldtocht van Willem van Oranje 1568-1569", Historische en 

Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, (1995) 44-67. 

- Thewissen, René, "Alva en de Prins", Wiosello, 1 (1986) 

- http://home.tiscali.nl/grensschap/Oorlog/willem_van_oranje_1568.htm 
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Mogelijke opdrachten 

 

1) Geef in eigen woorden kort aan wat er gebeurt in tekst I en tekst II 

 

2) Welke begrippen ken je niet? Zoek deze op. 

 

3) Welke verschillen zijn er wat betreft de legers? 

 

4) Kun je de verschillen uit vraag 3 ook verklaren? 

 

5) Welke verkeerde inschatting maakte Willem van Oranje in het Lanakerveld? 

 

6) Bekijk dia 12. Waar ligt Limburg in de 16
de

 eeuw? Probeer aan te geven tot welke 

gebieden toenmalig Limburg behoorde. 

 

 

Dia 13 
 

 

 

 

Behalve de reeds vermelde literatuur is ook gebruik gemaakt van 

onderstaande bronnen. 

 

Dia 14 

 

 

Bonusvraag: wanneer en waar begon de opstand der Nederlanden? 

 

Hier kunt u kort ingaan op de Slag bij Rheindahlen en de slag bij Heiligerlee. 

Ook hier komt een Limburgs aspect van de geschiedenis naar voren. 

Zie hiervoor ook de bijgevoegde dia’s. 

 

Dia 15   

 

 

Dia 16 

 

 

 

 

Dia 17   Dillenburg 
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P.S. Aardigheidje! 

 

Op 15 oktober werd een korte reportage uitgezonden na het nieuws van 18.00 uur over 

de laatste rechtstreekse afstammelinge van Willem van Oranje. 

De reportage is te zien op www.eenvandaag.nl  

 

Tekst: 

 

'Wilhelmus van Nassau': de eerste woorden van ons volkslied. Wie met die Wilhelmus 

bedoeld wordt, weten de meesten wel, maar de familie Nassau ligt verder bij ons vandaan, 

755 jaar om precies te zijn. Deze Duitse familie is de oorsprong van ons koningshuis en 

momenteel is daarvan nog maar één familielid in leven. 

 

EenVandaag gaat poolshoogte nemen in Wiesbaden en spreekt met de laatste Duitse Nassau 

die onze koninklijke familie rijk is. 

 

Geschiedenis 

Het Huis Oranje-Nassau komt voort uit het Huis Nassau, een familie uit Duitsland. Stamvader 

van het Huis Nassau was Walram van Laurenburg (ca. 1146-1198), de eerste graaf van 

Nassau. Zijn zoon Hendrik II van Nassau de Rijke (ca. 1180-ca. 1250) was gehuwd met 

Machteld van Gelre en kreeg een aantal zonen, waarvan Walram (ca. 1220-ca. 1276) en Otto 

(vermoedelijk gestorven in 1289) de bezittingen van hun vader erfden en die later verdeelden. 

Het Huis van Oranje-Nassau stamt historisch gezien af van Otto, de Ottoonse linie van het 

Huis Nassau. 

 

Het Huis Oranje-Nassau begon in 1544, toen Willem I, graaf van Nassau-Dillenburg (1533-

1584), beter bekend als Willem van Oranje of Willem de Zwijger, het Zuid-Franse 

vorstendom Orange erfde van zijn neef René van Chalon (officieel René graaf van Nassau en 

prins van Chalon-Oranje), de zoon van Willems oom Hendrik III. 

 

Met het overlijden van koning Willem III in 1890 stierf de Ottoonse linie van het Huis Nassau 

in mannelijke lijn uit. Het Nederlandse koningschap ging over op de vrouwelijke lijn via 

Wilhelmina, de dochter van koning Willem III en zijn tweede vrouw, Emma van Waldeck-

Pyrmont. 

 

 

   -------0000000cb0000000------- 







(uit museum Simon van Gijn – Dordrecht)



Wesley Sneijder – Inter Milaan – 1984

Jaar: € 4.900.000,00

Maand: € 408.333,00

Auto: Mini Cooper S Cabrio

Nigel de Jong - Manchester City - 1984

Jaar: € 8.100.000,00

Maand: € 675.000,00

Auto: Porsche Cayenne Techart

Arjen Robben - FC Bayern – 1984

Jaar: € 7.000.000,00

Maand: € 583.333,00

Auto: Audi S8



Demy de Zeeuw - FC Ajax – 1983

Jaar: € 1.100.000,00

Maand: € 91.666,00

Auto: Mercedes E500 coupé

Mark van Bommel - Bayern München – 1977

Jaar: € 4.250.000,00

Maand: € 354.166,00

Auto: Audi S8

Bert van Marwijk - Bondsoach – 1952

Jaar: € 1.850.628,00

Maand: € 154.219,00

Auto: VW Touareg







Noem één of meer voorbeelden van beide hier 
boven genoemde uitspraken.



Rijksmuseum Amsterdam
Willem I (1533-1584), prins van 
Oranje, genaamd Willem de 

Zwijger
Jaartal
ca. 1579

Kunstenaar
Adriaen Thomas Key

Techniek
Olieverf op paneel

Afmetingen
48 x 35 cm



Het portret toont Willem van Oranje (1533-1584) als 'vader des  
vaderlands'. Het portret weerspiegelt zijn nieuwe positie. 

Hij is afgebeeld als burger, niet als militair. 

De opstandelingenleider is staatsman geworden. 

De Antwerpenaar Key was een van de belangrijkste portretschilders 
van zijn tijd. Hoogstwaarschijnlijk heeft Willem van Oranje voor Key 
geposeerd. Hij woonde in Antwerpen toen Key het portret 
schilderde. 



Ongeveer op de plaats waar Willem van Oranje de Maas overstak
is op 1 juli 1999 door kroonprins Willem- Alexander
een monument ingehuldigd ter ere van deze overtocht.







- De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen;  dag 7 
(6 oktober 1568) Willem van Oranje steekt bij Obbicht de  
Maas over

- www.histotheek.nl: Tijd ontdekkers en hervormers
(artikelen en m.n. “Nederland en het begin van de Opstand -
Verleden van Nederland: film, ca. 50 minuten)

- www.grensschap.eu/Bibliotheek/Veldtocht/ Excursie  (In het 
spoor van Willem van Oranje. Een ‘veldtocht’ langs de Grens-
Maas op zoek naar haar invloed op het protestantisme

--www.entoen.nu (Karel V, Beeldenstorm, Willem van Oranje)
-- http://members.home.nl/m.tettero/Geuzen/Villers.htm(over de  

slag bij Rheindalen)







Dillenburg

( Bron: http://members.home.nl/m.tettero/Geuzen/Villers.htm )


