STAP 2

Begrippen

Maarten Luther
Een Duitse priester. Hij
bedacht wetten om de
kerk te verbeteren. Hij
protesteerde vooral tegen
de aflaten en de rijkdom
van de paus.

Johannes Calvijn
Calvijn protesteerde
net als Luther tegen
de katholieke kerk. Hij
was heel populair in
Nederland.

protestanten
De aanhangers van Luther
en Calvijn. Protestanten
protesteerden tegen de
paus en de rijkdom van de
katholieke kerk. Ze wilden
hun eigen kerk.
aflaat
Een soort brief die door
de kerk aan de mensen
werd verkocht. Als je
een aflaat kocht, dan
werden je slechte daden
je vergeven. Hoe groter je
zonden, hoe duurder de
aflaat.

Erasmus
Nederlandse geleerde.
Hij vond dat de roomskatholieke kerk was
afgedwaald van het ware
geloof. Hij wilde dat
iedereen zélf de Bijbel zou
lezen.

Karel V
Keizer Karel V was de
baas in de Nederlanden,
Spanje, Oostenrijk,
Tsjechië en delen van
Italië. Hij benoemde
stadhouders om de
gewesten te besturen.

Beeldenstorm
In een zomer bestormden
protestanten kerken en
kloosters. Ze sloegen alle
beelden kapot, uit protest
tegen de rijke katholieke
kerk.

Filips II
De zoon van Karel V. Hij
stuurde een landvoogd
om de Nederlanden te
besturen. Hij vervolgde
de protestanten en
verhoogde de belastingen.
De mensen vonden hem
veel te streng.

geuzen
Protestantse vluchtelingen
die als zeerovers leefden.
Eigenlijk is het woord een
scheldwoord.

Willem van Oranje
De belangrijkste
stadhouder van de
gewesten. Willem van
Oranje was protestant
en een
vijand
van
Filips II.

Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden
Een republiek is een land
dat verschillende mensen
samen besturen. De Zeven
noordelijke gewesten
bestuurden samen de
Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden.
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