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3 De Verenigde Provinciën en de Zuidelijke Nederlanden gaan hun eigen weg op
Enkele verschillen tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden zijn reeds in de vorige
oefeningen duidelijk geworden. We zetten ze op een rijtje.
a Vul de tabel aan.
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b De Vrede van Münster had
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september 1585
ANTWERPEN – De val van Antwerpen heeft geleid tot een grote uittocht van Vlamingen en Brabanders. De dag na
de val, vertrokken reeds 800 protestantse en joodse families richting de Noordelijke Nederlanden.
Niet alleen rijke handelaars en kooplieden vertrekken, ook studenten en textielarbeiders kiezen voor een leven
in ballingschap. De belangrijkste reden hiervoor is de beslissing van Alexander Farnese dat alle inwoners het
katholieke geloof moeten uitdragen. Inwoners die dit weigeren, dienen hun spullen te verkopen en de stad te
verlaten. Het is niet duidelijk of geloof de enige reden is voor vertrek. Economische motieven spelen ongetwijfeld
ook een rol in dit verhaal.
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