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1568

In het jaar 1568 kon geen enkele inwoner van de toenmalige
Nederlanden zich voorstellen dat het land zich aan de vooravond
bevond van een conflict dat decennia zou gaan voortduren, zelfs
zo lang dat de geschiedenis er de naam van ‘Tachtigjarige Oorlog’
aan heeft gegeven. In het kleine boekje dat u nu in handen hebt,
willen we proberen om het gevoel te laten herleven dat mensen
destijds hebben ondergaan toen zij geconfronteerd werden met
de gebeurtenissen van dat jaar.

HET BEGIN VAN DE TACHTIGJARIGE OORLOG

In ieder land heeft de geschiedschrijving zich geheel anders
ontwikkeld. Een geschiedenisboek in Spanje vertelt het verleden
op een andere manier dan een boek in België of Nederland. In
dit boekje combineren we het nieuws uit Spanje met nieuws uit
de Lage Landen. Onder dat laatste begrip verstaan we de zeventien gewesten van de Habsburgse vorsten in de zestiende eeuw,
gelegen in het huidige Nederland, België, Luxemburg en een deel
van Noord-Frankrijk.

Hij richt zich in zijn onderzoek op de contacten tussen
de Nederlanden en Spanje in de zestiende eeuw. Hij is de
auteur van Kapitein Julián. De Spaanse held van de Nederlandse Opstand.
Bernardo J. García García is verbonden aan de Universidad Complutense van Madrid en wetenschappelijk
commissaris van de Stichting Karel van Antwerpen in
Madrid. Hij is gespecialiseerd in de politieke en culturele
geschiedenis van de Spaanse monarchie in de zestiende en
zeventiende eeuw, in het bijzonder met betrekking tot de
Lage Landen.
Liesbeth Geevers is onderzoeker aan de Universiteit van
Lund (Zweden). Ze doet onderzoek naar de monarchie
van de Spaans-Habsburgse dynastie en schreef een boek
over de rol die Oranje, Egmont en Horn speelden binnen
dit omvangrijke rijk.
Yolanda Rodríguez Pérez is verbonden aan de Universi-

teit van Amsterdam. Haar onderzoek concentreert zich op
de culturele relaties tussen Spanje en Nederland vanaf de
vroegmoderne tijd. Zij is de auteur van De Tachtigjarige
oorlog in Spaanse Ogen.

1568

De geschiedenis doet zich aan de mensen die het meemaken
niet voor als een perfect relaas met conclusies en logische verbanden, maar als een waterval van allerhande soorten nieuws
en informatie. Zo kunnen we beter begrijpen wat het betekent
om in tijden van oorlog te leven. Zonder de situatie in 1568 te
willen vergelijken met de toestand in huidige oorlogsgebieden,
kunnen we constateren dat het beide tijden zijn vol onzekerheid,
met honger en angst, vol geweld en fanatisme, van wanhoop en
verbanning, van trauma’s en van vele dodelijke slachtoffers.

het begin
van de tachtigjarige oorlog

Raymond Fagel is verbonden aan de Universiteit Leiden.

Raymond Fagel • Yolanda Rodríguez Pérez • Bernardo J. García García
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In de laatste vier maanden van 2018 wijdt het Instituto Cervantes te Utrecht een belangrijk deel van
zijn cultureel programma aan de herdenking van het begin van de Tachtigjarige Oorlog, 450
jaar geleden. In samenwerking met gerenommeerde instellingen als het Rijksmuseum en de
Universiteiten van Leiden en Amsterdam, vinden er congressen plaats, worden er cursussen gegeven,
theaterstukken opgevoerd en exposities georganiseerd, die gezamenlijk het belang onderstrepen
van de gebeurtenissen die aan de oorsprong liggen van de Nederlandse nationale identiteit.
Dit boek, dat een belangrijk onderdeel is van dit programma, is het resultaat van het vele
werk van de drie auteurs Raymond Fagel, Yolanda Rodríguez Pérez en Bernardo J. García García,
die het idee hebben ontwikkeld. Zij werkten gezamenlijk aan de inhoud van het boek en hebben
het mogelijk gemaakt. Het idee was om samen te werken met de Stichting Karel van Antwerpen
aan iets waar zij goed in zijn, namelijk het publiceren van boeken over een onderwerp binnen
hun specialisatiegebied. Het doel is om die gezamenlijke geschiedenis tussen Nederland en
Spanje te vieren en met een frisse blik de gebeurtenissen te aanschouwen die in 1568 tot de uitbarsting van een lange strijd leidden, waardoor de hegemonie van de Spaanse Monarchie werd
betwist en die eindigde met de onafhankelijkheid van de Republiek van de Verenigde Nederlanden en de verdeling van de territoria.
Waarom is het van belang om het begin van een oorlog, van welke oorlog dan ook, bovendien van een oorlog die 450 jaar geleden losbarstte, te herdenken? Het is een legitieme vraag die
niet gemakkelijk te beantwoorden is, tenminste niet op het eerste gezicht. De wetenschap dat er
eeuwen zijn verstreken, verplicht ons te reflecteren over de historische context waarin het conflict
ontstond en die voor altijd het lot van Europa zou bepalen.
Deze voor alle betrokkenen lange en traumatische oorlog waaruit een nieuw natie oprees,
heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op onze culturele, religieuze en politieke identiteit. Dit
heeft uiteindelijk op doorslaggevende wijze de vorming van de eigenaardigheden van Spanjaarden en Nederlanders beïnvloed, tot op de dag van vandaag.
Het is zeker niet eenvoudig om zowel in Spanje als in Nederland onze nationale realiteit te
begrijpen zonder rekening te houden met wat die confrontatie betekende. Zo veel lijden heeft
ons zeker van elkaar gescheiden, maar paradoxaal genoeg heeft het er ook in belangrijke mate
toe bijgedragen dat we ons voor altijd hebben verenigd. Spanjaarden en Nederlanders zijn met
elkaar verbonden door bloedbanden die tot aan het heden ons gemeenschappelijk cultureel erfgoed verrijken en een solide basis vormen voor begrip en toenadering in onze betrekkingen.
Er is geen wederzijdse onwetendheid of onverschilligheid mogelijk tussen degenen onder
ons die afstammen van de mannen en vrouwen die een hoofdrol speelden in dat conflict. Laten
we dit erkennen en er elkaar tijdens deze vreedzame herdenking dankbaar voor zijn.

pilar tena
Directeur
Instituto Cervantes te Utrecht
Juli 2018
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In de geschiedenis van de mensheid komen we een aantal zeer bewogen jaren tegen die we kunnen
kenschetsen aan de hand van het grote belang van de dramatische gebeurtenissen die in dat jaar
hebben plaatsgevonden. 1568 is zonder enige twijfel een dergelijk jaar. Gedurende de twaalf intense
en doorleefde maanden vinden we in Europa opstanden en burgeroorlogen in de Nederlanden,
Schotland, Frankrijk en Spanje. De koninklijke autoriteit wordt in twijfel getrokken en de wettelijke orde van politieke gemeenschappen komt in gevaar. Al deze conflicten zijn echter uitzonderlijk hevig door de gruwelijke religieuze conflicten die katholieken tegenover protestanten
plaatsen, en oude christenen tegenover nieuwe.
Door samen te werken bij de totstandkoming van deze publicatie wil de Stichting Karel van
Antwerpen zich aansluiten bij het interessante programma van het Instituto Cervantes te Utrecht
rond de herdenking van het feit dat 450 jaar geleden ‘de Tachtgjarige Oorlog ‘ (1568-1648 ) is begonnen, in Spanje beter bekend als ‘de Oorlogen in de Lage Landen’. Dit conflict heeft grote gevolgen
gehad voor de tussen Spanje en de Lage Landen gedeelde geschiedenis. De Stichting heeft in de
loop der tijd al regelmatig aandacht besteed aan deze gebeurtenissen door middel van congressen,
cursussen en publicaties, maar vooral door twee tentoonstellingen met een grote uitstraling: El final
de la Guerra de Flandes (1621-1648). 350 aniversario de la Paz de Münster (1998), georganiseerd in
samenwerking met de Nederlandse ambassade, en Tiempo de Paces 1609-2009. La Pax Hispanica y
la Tregua de los Doce Años, samen met de Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.
Dit werk is opgebouwd als een overzicht van de voornaamste en meest bekende gebeurtenissen
die in dit bewuste jaar hebben plaatsgevonden, samengesteld door Raymond Fagel in samenwerking met Yolanda Rodríguez Pérez en Bernardo J. García García, met edities in het Spaans
en het Nederlands en voorzien van vele afbeeldingen. Er zijn daarnaast drie toegevoegde dossiers
(waaraan ook door Liesbeth Geevers is gewerkt) waarin enkele gebeurtenissen worden toegelicht
die bijzonder grote politieke en culturele gevolgen hebben gehad en die veel inkt hebben doen
vloeien. Er bestaat hierover ook een grote rijkdom aan afbeeldingen, literaire werken en muziekstukken: de executie van de graven Egmont en Horn op de Grote Markt van Brussel, de dood
van kroonprins Don Carlos en het uitbreken van de tweede (en belangrijkste) opstand van de
Granadijnse moriscos in de Alpujarras.
Deze publicatie is verbonden aan twee onderzoeksprojecten van de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en een project van het Ministerie van Wetenschappen,
Innovatie en Universiteiten van Spanje waar de Stichting aan deelneemt.
Wij zijn zeer verheugd dat we kunnen bijdragen aan dit uiterst waardevolle initiatief van het
Instituto Cervantes te Utrecht en op blijvende wijze onze eigen doelstellingen kunnen nastreven,
namelijk de verspreiding van de gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis van de Spaanse
wereld en de territoria die samen de oude zeventien gewesten van de Lage Landen vormden
(het huidige België, Luxemburg, Nederland, het noordoosten van Frankrijk en het noordwesten
van Duitsland).

elena alonso casillas
Directeur
Stichting Karel van Antwerpen
Juli 2018
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Inleiding

In het jaar 1568 kon geen enkele inwoner van de toenmalige
Nederlanden zich voorstellen dat het land zich aan de vooravond
bevond van een conflict dat decennia zou gaan voortduren, zelfs
zo lang dat de geschiedenis er de naam van ‘Tachtigjarige Oorlog’
aan heeft gegeven. In het kleine boekje dat u nu in handen hebt,
willen we proberen om het gevoel te laten herleven dat mensen
destijds hebben ondergaan toen zij geconfronteerd werden met
de gebeurtenissen van dat jaar. We laten de gebeurtenissen zich
op natuurlijke wijze ontvouwen, van maand tot maand en van dag
tot dag, alsof het een eindejaarsuitzending op de televisie betreft
waarin de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
de revue passeren. De lezer weet nog niet meteen met zekerheid
welke gebeurtenissen uiteindelijk in de geschiedenisboeken terecht
zullen komen en welke achteraf gezien vergeten zullen gaan
worden. De geschiedenis doet zich aan de mensen die het
meemaken niet voor als een perfect relaas met conclusies en
logische verbanden, maar als een waterval van allerhande soorten
nieuws en informatie.
In ieder land heeft de geschiedschrijving zich vervolgens
heel anders ontwikkeld. Een geschiedenisboek in Spanje vertelt
het verleden op een geheel andere manier dan een boek in België
of Nederland. In dit boekje combineren we het nieuws uit Spanje
met nieuws uit de Lage Landen. Onder dat laatste begrip verstaan
we de zeventien gewesten van de Habsburgse vorsten in de zestiende eeuw, gelegen in het huidige Nederland, België, Luxemburg
en een deel van Noord-Frankrijk. Op deze manier krijgen we een
gemengd aanbod van berichten, ervan uitgaande dat de inwoners
van beide gebieden op de hoogte waren van elkaars nieuws. Zo
ontstaat er een fictief nieuwsbulletin van het jaar 1568 waarin
berichten over de oorlog in de Lage Landen worden afgewisseld
met nieuws uit Spanje en met informatie over het ‘privéleven’
van de belangrijkste hoofdrolspelers in het conflict. In 1568 ontving koning Filips II nieuws uit alle delen van de wereld, terwijl in
dat zelfde jaar ook zijn oudste zoon en erfgenaam Don Carlos door
hem wordt opgesloten in zijn kamers en daar vervolgens zal sterven onder nimmer geheel opgehelderde omstandigheden.
Alle informatie en alle berichten in dit boek lijken op het
eerste gezicht objectieve beschrijvingen van de gebeurtenissen,

maar het zijn feitelijk altijd subjectieve waarnemingen. Dat
gebeurt al bij het selecteren van de gebeurtenissen. We hebben
geprobeerd om een grote verscheidenheid aan berichten over
veel verschillende onderwerpen op te nemen, maar daarachter
zit altijd onze eigen subjectieve keuze. Het idee om auteurs uit
Nederland en Spanje bij elkaar te brengen zorgt er voor dat de
keuze wellicht iets objectiever lijkt voor de lezer. De subjectiviteit
zit echter al in de termen die gebruikt worden. Zijn de watergeuzen
nu piraten of kapers? Noemen we de protestanten ketters of leggen we de nadruk op de halsstarrigheid van de katholieke
kerk? Is Filips II een tiran, Willem van Oranje een rebel? We
hebben geprobeerd om een beetje met de termen te spelen
zonder een duidelijke keuze te maken en zonder gebonden te
zijn aan een eenduidige uitleg van de gebeurtenissen.
Alleen al de omschrijving van het conflict als een opstand,
een burgeroorlog of een bevrijdingsoorlog bepaalt het perspectief
waarmee we naar het verleden kijken. De gewoonte in Nederland
om het conflict de Tachtigjarige Oorlog te noemen is verbonden
met een specifieke visie op de geschiedenis. Het gebruik van die
term legt nadruk op het idee dat er een direct verband bestaan
heeft tussen de vrede in 1648 en de gebeurtenissen vanaf 1568.
Het creëert zo een directe lijn tussen de Republiek van de Zeven
Provinciën en de opstandige helden van 1568. Er was echter tachtig
jaar voorbij gegaan en de historische context was ondertussen
volledig veranderd. Willem van Oranje heeft bijvoorbeeld nooit
een republiek met een calvinistische inslag willen creëren en
hij droomde evenmin van een breuk tussen het noorden en het
zuiden van de Lage Landen. De huidige generatie historici spreekt
liever van ‘de Opstand IN de Nederlanden’ in plaats van het
eveneens veel gebruikte ‘Nederlandse Opstand’, om zo het karakter
van een burgeroorlog aan te geven. Voor het brede publiek blijft
het conflict echter bekend staan als de Tachtigjarige Oorlog. In
Spanje is het conflict voornamelijk als de Nederlandse (Vlaamse)
Oorlog in de boeken terecht gekomen, de Guerra de Flandes.
Iedereen die over de geschiedenis van de Lage Landen in de
zestiende eeuw schrijft, heeft een probleem om de juiste geografische
begrippen te gebruiken. De Spanjaarden gebruikten destijds dus
Flandes en Flamencos om alle territoria van de Habsburgse vorsten
9
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in het noorden en hun onderdanen te omschrijven. Voor de huidige
inwoners van Nederland en België wijst Flandes echter slechts op een
beperkt deel van die Lage Landen, namelijk het Nederlandstalige
deel van België, terwijl het voor zestiende-eeuwse Nederlanders
alleen ging om het graafschap Vlaanderen. In dit boek hebben we
geprobeerd om voor de verzameling kleine staatjes, hertogdommen,
graafschappen, etc., zoveel mogelijk de term Lage Landen te
gebruiken. Destijds veel gebruikte termen als Nederland of Nederlanden verwijzen voor de moderne inwoners weer teveel naar de
huidige Nederlandse staat. Het probleem is echter dat er bij Lage
Landen geen bijvoeglijk naamwoord te vinden is en ook geen
specifieke benaming bestaat voor de bewoners. Het is moeilijk
hier een perfecte oplossing voor te bedenken en een auteur uit
België zou het ongetwijfeld weer anders doen.
Er bestonden in 1568 al geschreven nieuwsbulletins, die
meestal avisi werden genoemd, handgeschreven maar toch al
met een Europese verspreiding. Zo verscheen er in Rome iedere
week een nieuwsbrief met nieuws over de gebeurtenissen in Italië,
maar daarin kwamen ook berichten terecht uit bijvoorbeeld
Spanje of het keizerlijke hof in Wenen. Op deze manier kon de
Europese elite zich probleemloos op de hoogte stellen van wat
er gebeurde in Constantinopel of in Zweden, en las men berichten over de situatie in Hongarije waar in september van dat
jaar de zaken ‘non stanno ancora troppo sicure’. Leden van de
rijke handelsfamilie Fugger in Augsburg ontvingen zo nieuws in
het Duits, Frans, Italiaans en Spaans. In de door hen verzamelde
Fuggerzeitungen vinden we veel berichten over de gebeurtenissen
in de Lage Landen, vaak zelfs vergezeld van originele documenten
in kopievorm.
Het oudste nieuwsbericht over 1568 in de collectie van de
Fuggers betreft juist de beschuldigingen van Filips II tegen Willem
van Oranje, maar bevat eveneens de verdediging van dezelfde
prins. We komen er geschriften tegen van de hertog van Alva
(in het Spaans) en teksten van de zijde van Willem van Oranje
(in het Frans). Over de executie van de graven van Egmont en
Horn zijn er zowel teksten in het Duits als een verdediging van
de beslissing tot executie door de hertog van Alva. Regelmatig
treffen we in de berichten uit Rome korte teksten over Alva of
10

over de aanwezigheid van Willem van Oranje in Duitsland of
Frankrijk. Zo is er een zeer interessante lijst te vinden met alle
troepen die Oranje tot zijn beschikking heeft, compleet met de
namen van de kapiteins en het aantal manschappen. We lezen
over de slag bij Heiligerlee in een verslag in het Italiaans en er
bestaat een vergelijkbare tekst over de slag bij Jemmingen in het
Duits. We kunnen zo met zekerheid stellen dat de oorlog in de
Lage Landen tot de voornaamste onderwerpen in de Europese
berichtgeving behoorde, tot in Rome toe. Daar ontving men
bijvoorbeeld ook een Spaanstalige besch-rijving over de slag bij
Geldenaken en in die zelfde taal kunnen we een ooggetuigenverslag lezen over de opstand van de moriscos in Granada. Een
rijke koopman uit Augsburg kreeg dat in 1568 allemaal op zijn
leestafel.
Om te vermijden dat dit boek alleen maar een opsomming
van feiten en gebeurtenissen zou worden, hebben we het verrijkt
met afbeeldingen, zowel uit de tijd zelf als van later datum.
Daarnaast zijn er enkele fragmenten opgenomen van kronieken,
brieven en literaire werken. Na de korte omschrijving van de
gebeurtenis wordt veelal ingegaan op de historische context en
de faam die sommige geschiedenissen later zouden verwerven,
zoals in het geval van de executie van de graven van Egmont en
Horn en de dood van Don Carlos. We hopen dat de Tachtigjarige
Oorlog op deze manier weer tot leven gebracht wordt en de lezer
beseft wat er allemaal gebeurde in 1568. Zo gaat de oorlog weer
meer lijken op de conflicten van de 21ste eeuw waarover we in
de media op de hoogte worden gehouden, van maand tot maand,
en van dag tot dag. Alleen op deze manier is het mogelijk om
de gebeurtenissen van 450 jaar geleden te kunnen vergelijken
met die van de actualiteit. Terugkeren naar het jaar 1568 biedt
ons de mogelijkheid om die tijd te herleven zoals die zich destijds
heeft voorgedaan en zo beter te begrijpen wat het betekent om in
tijden van oorlog te leven. Zonder de huidige situatie in Syrië te
willen vergelijken met de toestand in 1568, kunnen we constateren
dat het beide tijden zijn vol onzekerheid, met honger en angst,
vol geweld en fanatisme, van wanhoop en verbanning, van
trauma’s en van vele dodelijke slachtoffers.
Geachte lezer, we zijn aangekomen in 1568! Het is januari.
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In Gent valt in de nacht van 24 op 25 januari wel dertig centimeter sneeuw. Er zijn onvriendelijke sneeuwballengevechten tussen
Spaanse troepen en Nederlanders (Van Engelen 1998).
[Vorige pagina. Anoniem Nederlands, Allegorie van de maand januari met de triomf van Janus (Museo del Prado)]
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6

protestantse overwinning

Bij Cognat (Auvergne-Rhône-Alpes) vindt een veldslag plaats tussen
katholieke en protestantse troepen. De katholieken worden uiteindelijk
op de vlucht gejaagd. De strijd in de Nederlanden in 1568 is nauw
verbonden met de godsdienstoorlogen in Frankrijk.

Hugenootse
piraten.

9

Slag bij Cognat in de Auvergne, Frans Hogenberg, ca. 1568-1571
(Rijksmuseum).

protestantse staatsgreep in la rochelle

Na een succesvolle protestantse staatsgreep in de Franse havenstad La Rochelle
sluit de stad zich aan bij de Hugenoten. Vanaf dat moment kunnen ook Nederlandse watergeuzen en Engelse protestanten gebruik gaan maken van deze belangrijke haven in hun strijd tegen het bestuur van Filips II. Het wordt een
belangrijke uitvalsbasis voor kapers en zeerovers.

11 feestelijke doop op de dillenburg
Op de Dillenburg wordt Maurits van Nassau luthers gedoopt.
Maurits was op 14 november op de Dillenburg geboren als de zoon
van prins Willem van Oranje en Anna van Saksen. De prins had de
Nederlanden in april 1567 verlaten na de aankondiging van de komst
van de hertog van Alva, uit angst voor mogelijke maatregelen tegen zijn
persoon. Zijn beleid als stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, en
als gouverneur van Antwerpen, was namelijk in de voorafgaande jaren
uitermate tweeslachtig geweest. Hij had sympathie voor de protestantse
zaak, maar hij durfde het niet aan om te breken met de koning. Die
was er echter terecht van overtuigd dat Oranje zich tegen zijn religieuze
politiek had gekeerd. Als stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht
werd Oranje opgevolgd door Maximiliaan van Hénin-Liétard, de graaf
van Boussu.
Willem van Oranje was zelf op 24 april 1533 ook op de Dillenburg
geboren als zoon van Willem de Rijke van Nassau en Juliana van
Stolberg. Juliana, vanaf haar jeugd luthers opgevoed, zou tot 1580
blijven leven en in haar beide huwelijken in totaal zeventien kinderen
krijgen. Bij de dood van zijn neef René van Chalôn in 1544 werd
Willem benoemd tot diens erfgenaam en verkreeg hij zowel het prinsdom

Maurits van Nassau, Däniel van den Queborn, 1578-1579
(Het Koninklijk Huisarchief).
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Orange als de omvangrijke Nederlandse bezittingen van de
Nassau-familie. Karel V haalde de jonge Willem vervolgens
naar Brussel om daar verder opgevoed en opgeleid te
worden. De Nassau’s waren namelijk een familie van trouwe
dienaren van de Bourgondisch-Habsburgse vorsten. Het lag
in de lijn der verwachting dat Willem deze traditie zou
voortzetten onder Karel V en Filips II. Het zou anders
lopen.
Dillenburg, in Georg Braun en Frans
Hogenberg, Civitatis orbis terrarum,
Köln, 1572-1617.

12 brute moord op vlaamse priesters
In het dorp Reningelst in West-Vlaanderen worden om elf uur in de
avond drie geestelijken door protestantse bosgeuzen vermoord.
Dankzij de getuigenverklaring van de aanwezige pastoor van Dranouter
weten we dat de bosgeuzen na het vernielen van de kerk deze drie
geestelijken na de nodige pesterijen ter dood veroordeelden door een
zelf opgerichte rechtbank. Na vreselijke martelingen werden ze onthoofd.
Ze leven in de geschiedenis voort als de martelaren van Reningelst.
Dit was maar één van de vele uitbarstingen van geweld in deze
periode. Op 7 januari was de kerk in Lestrem bij Stegers vernield en
de pastoor mishandeld. Op 13 januari werden in Ieper zes geuzen

opgehangen. Op 26 januari volgde de moord op
twee priesters in Hondschoote, terwijl een derde
werd ontmand. Het Vlaamse West-kwartier was
naast Doornik en Valenciennes een voornaam
centrum van het calvinisme in de Nederlanden.
In dit grote ‘industriegebied’ tussen Hondschote
en Rijsel, lagen belangrijke plaatsen als Belle
(Bailleul) en Armentières. Het ging in deze
streek vooral om de lakennijverheid. Daardoor
bestonden er goede contacten met het nabijgelegen Engeland waar veel wol vandaan kwam.
In Engeland ontstonden zodoende al snel een
aantal Nederlandse vluchtelingengemeenschappen.
Verder waren er goede contacten met de grote
handelsstad Antwerpen.
De Beeldenstorm barstte op 10 augustus 1566
los in precies deze streek. Meer dan honderd kerken
werden toen aangevallen door knokploegen en de
kroniek-schrijver Marcus van Vaernewyck spreekt
van een georganiseerde actie door een groep van
drieduizend man onder leiding van een twintigtal
edelen. Tussen november 1567 en februari 1568
laaide het geweld in deze streek opnieuw op.
Kroniekschrijver Van Vaernewyck vond de inwoners
van het Vlaamse Westkwartier maar een stel
vechtersbazen (Van den Akker, ‘Martelaren van
Reningelst’; Decavele 2004).

De beeldenstorm door de geuzen,
anoniem, 1566 (Rijksmuseum).

14 het begin van de tachtigjarige oorlog
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Zeeslag tussen Spanjaarden en Turken,
Cornelis de Wael, 17e eeuw (Museo del Prado).

15 bestrijding van de piraten
Don Juan wordt benoemd tot de nieuwe kapitein-generaal van de
Middellandse Zeevloot van Filips II. Het was zijn taak om de vele
piraten op de Middellandse Zee te bestrijden.

Don Juan van Oostenrijk, Alonso Sánchez
Coello, 1567 (Real Monasterio de las Descalzas
Reales de Madrid, Patrimonio Nacional).

Deze natuurlijke zoon van keizer Karel V en Barbara Blomberg uit Regensburg
was geboren op 24 februari 1547. Bij zijn benoeming was hij dus slechts
21 jaar oud. Don Juan is in het geheim opgevoed in Spanje onder de naam
Jerónimo en pas na de dood van Karel V in 1558 kwam Filips II door een
bijlage bij het testament van zijn vader te weten dat hij nog een halfbroer
had. Later studeerde Don Juan samen met Don Carlos en zijn oom Alexander
Farnese aan de universiteit van Alcalá de Henares.
Door de glorieuze overwinning bij de zeeslag van Lepanto op 7 oktober
1571 tegen de vloot van de Osmanen werd opperbevelhebber Don Juan
een militaire held. Het was de grootste overwinning op zee die Filips II ooit
heeft behaald. In 1576 werd Don Juan benoemd tot nieuwe landvoogd in
de Nederlanden. Hij overleed echter al in 1578 en werd opgevolgd door
Alexander Farnese, de zoon van Karel V’s natuurlijke dochter Margaretha
en hertog Ottavio Farnese van Parma.
Na zijn dood werd Don Juans lichaam eerst op mogelijk vergif onderzocht.
Daarna werd het in stukken gezaagd zodat de romp overbleef met het
1568. JANUARI 15
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hoofd. Met drie postpaarden werd het in kisten naar Spanje
gebracht en omdat Filips II zijn halfbroer graag terugzag zoals
hij bij leven was geweest, werd het lichaam weer in elkaar gezet

met ijzerdraad. Hij kreeg kleren aan die werden opgevuld met
watten en steunend op zijn generaalsstok kon hij zelfs weer
blijven staan (Río 2003).

commotie rond don carlos aan het
18 spaanse
hof
Iets voor middernacht wordt de Spaanse kroonprins Don Carlos op last van
zijn vader Filips II opgesloten in zijn vertrekken.
De koning was samen met een kleine groep raadsheren en dienaren naar de kamers
van zijn zoon gegaan. Twee dienaren hadden hamers en spijkers bij zich om de ramen
en deuren dicht te spijkeren. De koning pakte bij binnenkomst meteen het zwaard
van Don Carlos en gaf dat aan een dienaar en ook zijn kleine haakbus met twee kogels
werd afgepakt. Alle ijzeren voorwerpen en alle documenten werden meegenomen. De
in beslag genomen papieren zouden nooit meer teruggevonden worden. Voortaan

zouden zes jonge edelen Don Carlos bij
toerbeurt moeten bewaken, waarbij er
steeds twee tegelijkertijd bij de prins
dienden te blijven. Hij mocht niemand
spreken of schrijven. Later werd de prins
verplaatst naar een uithoek van het paleis
waar alleen een gat in het dak van zijn
kamer voor enig licht zorgde (Bruquetas
en Lobo 2016).
Don Carlos was op 8 juli 1545 geboren als zoon van de toenmalige prins
Filips en prinses Maria van Portugal.
Zijn zeventienjarige moeder stierf vier
dagen na zijn geboorte in het kraambed
aan een hevige bloeding. Filips was
zodoende slechts achttien jaar oud toen hij
tegelijkertijd voor het eerst vader en
weduwnaar werd. Op 24 juli 1568 zou Don
Carlos in zijn kamer komen te overlijden,
vlak na zijn in gevangenschap doorgebrachte drieëntwintigste verjaardag.
Zie hiervoor het speciaal dossier bij de
maand juli.

Prins Don Carlos, Alonso
Sánchez Coello, 1555-1559
(Museo del Prado).

16 het begin van de tachtigjarige oorlog
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troonsbestijging
20 inplechtige
portugal

hoge edelen voor de raad
24 van
beroerten gedaagd

De nieuwe koning Sebastiaan I van Portugal neemt plaats op de
troon. Hij was een zoon van prinses Johanna, de zuster van
de Spaanse koning Filips II. Sebastiaan sneuvelt uiteindelijk
in 1578 bij een veldslag in Noord-Afrika. Na zijn dood
claimen verschillende personen dat zij de koning waren
die de strijd toch had overleefd. Dit bijzondere verschijnsel
wordt Sebastianismo genoemd. In 1580 werd Filips II de
nieuwe koning van Portugal nadat hij zijn rechten op de
troon had afgedwongen met behulp van een leger onder
leiding van de hertog van Alva. Tot de opstand in 1640
vielen Spanje en Portugal vervolgens onder dezelfde vorst.

De uit de Nederlanden vertrokken edelen Willem van Oranje,
Lodewijk van Nassau, graaf Hendrik van Brederode, graaf
van Culemborg Floris van Pallandt, graaf van Hoogstraten
Antoon van Lalaing en graaf Willem van den Bergh, worden
gesommeerd om voor de Raad van Beroerten in Brussel
te verschijnen. Deze bijzondere rechtbank was opgericht
door de hertog van Alva, Fernando Álvarez de Toledo, sinds
1567 de landvoogd van koning Filips II in de Nederlanden.

24 vuur verteert meesterwerk
In de nacht van 24 op 25 januari is de bliksem ingeslagen in de
toren van de abdijkerk in Middelburg. Het grote altaarstuk
van Jan Gossaert van Mabuse is daarbij verloren gegaan
(Van Engelen 1998).

Altaarstuk, Jan
Gossaert van
Mabuse (Fundação
Calouste
Gulbenkian).

Sebastiaan I
van Portugal,
Cristóbal de
Morales, 1572
(Museo del Prado).
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28 komst koning uitgesteld
Filips II verstuurt een brief waarin hij voor het eerst
duidelijk maakt dat hij dat jaar niet naar de Nederlanden
zal komen.

Filips II, door Jan Cornelisz. Vermeyen, 1555 (Rijksmuseum).

18 het begin van de tachtigjarige oorlog

Dat was het originele plan geweest van de koning. Eerst
moest de hertog van Alva schoon schip maken in de Nederlanden en de schuldigen van de onrusten bestraffen. Daarna
zou Filips II zelf naar de Nederlanden komen om zijn onderdanen ruimhartig genade te schenken. In de kladversie van
deze brief van 28 januari was de zin ‘ik denk dat ik deze
zomer naar de Nederlanden zal gaan’, vervangen door ‘ik
ga dit jaar niet naar de Nederlanden’. Geoffrey Parker, de
voornaamste biograaf van de koning, heeft dit prachtige detail
uit de archieven weten op te duiken. Vooral de problemen
rond Don Carlos zullen voor het uitstel hebben gezorgd.
De in 1527 geboren Filips II had als prins en troonopvolger van 1548 tot 1550 door de Nederlanden gereisd. Hij
was toen vooral in het zuiden geweest, maar had ook
Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Kampen en Zwolle bezocht.
Hij ontmoette destijds voor het eerst de hoge edelen uit
de Nederlanden, waaronder graaf Lamoraal van Egmont
en de jonge prins van Oranje. In de periode tussen 1555
en 1559 verbleef Filips opnieuw in de Nederlanden en
woonde er op 25 oktober 1555 in Brussel de abdicatie bij
van zijn vader Karel V. Bij deze gelegenheid ondersteunde
Willem van Oranje de oude keizer. Daarna werd Filips zelf
ingehuldigd als de nieuwe vorst van de Nederlanden. Bij
zijn vertrek naar Spanje in 1559 beloofde hij weer spoedig
terug te keren. Dat het daar uiteindelijk nooit meer van is
gekomen, is wijsheid achteraf. Er bestaat geen reden om
aan te nemen dat de reisplannen in 1567-1568 niet serieus
zijn geweest. De schepen lagen immers al klaar. Het uitstel
en latere afstel van de Nederlandse reis is misschien wel
de grootste fout geweest in de politiek van Filips II ten
opzichte van zijn Nederlandse onderdanen (Parker 2014).

1568_I_Neerlandes.qxp_Maquetación 1 5/9/18 13:24 Página 19

Ejemplar de cortesía © Instituto Cervantes y Fundación Carlos de Amberes.
Todos los derechos reservados.

februari

1568_I_Neerlandes.qxp_Maquetación 1 3/9/18 11:25 Página 20

Ejemplar de cortesía © Instituto Cervantes y Fundación Carlos de Amberes.
Todos los derechos reservados.

de arrestatie van filips
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Het is een koude winter in Brussel met veel sneeuw (Van Engelen 1998).
[Vorige pagina. Anoniem Nederlands, Allegorie van de maand februari met de triomf van Neptunus en het dierenriemteken Vissen (Museo del Prado)]
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nieuwe eilanden ontdekt

De Spaanse zeevaarder Álvaro de Mendaña de
Neira landt voor het eerst op de Salomonseilanden
in de Stille Oceaan. De eilandengroep dankt zijn
naam aan het feit dat men enige tijd dacht (of
hoopte) dat koning Salomon het goud voor zijn
tempel in Jeruzalem hier vandaan had gehaald.
Hier kon Filips II zijn legers dus uiteindelijk niet
van betalen.

9

de bouw van
de antwerpse citadel

Wereldkaart, Amsterdam, 1612, met de recente ontdekkingen van Pedro Fernández de Quirós
over de locatie van het onbekende Terra Australis (Australië),
Nieuw-Guinea en de Salomonseilanden.

De Italiaanse militaire gouverneur van Antwerpen schrijft aan koning Filips II dat men
hard aan de citadel werkt.
Vervolgens begon men in maart aan de muren en
in augustus hoopte men daar helemaal klaar mee
te zijn. De beroemde militaire ingenieur Francesco
Pacciotto had de eerste bouwtekeningen gemaakt,
maar hij keerde in januari 1568 terug naar Italië
en ondanks vele verzoeken van Alva om terug te
keren, gaf hij daar geen gehoor aan. Uiteindelijk
koos men voor een vijfhoekig fort dat aan de rand
van de stad kwam te liggen. Op 4 november 1576
zouden vanuit dit fort de koninklijke troepen de
stad aanvallen. Bij de gevechten en plunderingen
kwamen mogelijk duizenden mensen om het leven.
De Antwerpenaren gaven deze gebeurtenis al snel
de benaming ‘Spaanse furie’.
De bouw van het Antwerpse fort behoorde bij een
al voor de komst van Alva begonnen strategie om
steden te voorzien van zogenaamde dwangburchten.
In 1567 wilde Alva in ieder geval burchten bouwen
in Maastricht, Amsterdam, Den Bosch en Vlissingen. Na de slag bij Heiligerlee (zie 23 mei) wilde
de hertog ook een versterking bouwen bij Delfzijl,
maar de Groningers wisten Alva ervan te overtuigen dat deze burcht beter in hun eigen stad
kon komen. Alva heeft eigenlijk alleen maar het
Antwerpse fort gerealiseerd.

Er bestonden ook oudere dwangburchten die reeds in de tijd van
Karel V waren gebouwd, zoals die van Gent en Utrecht. Deze werden
tijdens de Nederlandse Opstand gebruikt door de koninklijke troepen.
In Nederland kennen we allemaal het verhaal over de afbraak van
het fort Vredenburg in Utrecht onder leiding van Trijn Leemput. Onder
het winkelcentrum Hoog Catherijne zijn nog resten van dit fort te
vinden (Van den Heuvel 1991).

Citadel van Antwerpen, ca. 1570, anoniem, 1580-1620 (Het allegorische beeld van de hertog
van Alva dat in het midden van de citadel was geplaatst, is weggewerkt) (Rijksmuseum).
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invasie verijdeld in
vlaanderen

In Vlaanderen vindt ook de mislukte invasie van
Hannecamp plaats.
We vinden zijn verhaal in het Geuzenboek van de Belgische
schrijver Louis Paul Boon. De protestantse Hendrik de Nédonchel, heer van Hannecamp, had contacten met de Hugenoten
in Frankrijk en met de Nederlandse vluchtelingengemeenten
in Engeland. Met hun hulp probeerde hij het graafschap
Vlaanderen in handen te krijgen. Het eerste doelwit van de
samenzwering was de stad Poperinge. Hannecamp werd echter
op tijd gegrepen en de vloot met zeker vijftienhonderd medestanders uit vooral Sandwich en Norwich moest onverrichterzake terugkeren naar Engeland.
De grote vluchtelingenkolonies van ‘Zandwijk’ en ‘Noordwijk’ in Engeland vormden een grote bedreiging voor de
rust in de Nederlandse kuststreek. Zij waren georganiseerd
in protestantse kerken, ‘stranger churches’, die een actieve rol
speelden bij de gewapende strijd in de Nederlanden. De
meeste protestantse predikanten waren eveneens afkomstig
uit de Nederlandse gemeenschap in Engeland. In 1571
woonden er vierduizend Nederlanders in Norwich en de
stad hoopte met deze immigranten de eigen lakennijverheid

St. Pieterskerk, Sandwich (Engeland).

te stimuleren. Het waren dus tegelijkertijd religieuze vluchtelingen
en economische migranten. In Sandwich waren er begin jaren
zeventig ongeveer tweeduizend Nederlandse vluchtelingen die
er mogelijk ongeveer de helft van de bevolking uitmaakten.
De belangrijkste historicus van het protestantisme in de
Vlaamse Westhoek spreekt zelfs van ‘terrorisme en een ‘guerillaoorlog’ in de jaren 1567-1568. Alva vond het een stel ‘uit
deze staten gevluchte schurken’, die allemaal opgehangen
zouden moeten worden (Backhouse 1972 en Ebben et al.
2013).

14 ontvoering in leuven
De hertog van Alva laat de jonge Filips Willem van Nassau
oppakken in Leuven. Filips Willem, geboren op 19 december
1554, was de oudste zoon van Willem van Oranje en zijn
eerste vrouw Anna van Egmont, gravin van Buren.
De nog piepjonge student moest met een klein gevolg (twee
kamerdienaars, twee pages, één kok, één hofmeester) naar
Spanje vertrekken om daar verder opgevoed te worden.
Natuurlijk was het vooral een manier om zijn naar Duitsland
vertrokken vader te straffen voor diens daden. Op 19 januari
had Alva al aan de koning geschreven over zijn plan om de
zonen van Egmont en Oranje naar Spanje te sturen, ‘om ze
op te voeden in een klooster waar hun gedachten nog geen
centimeter van de grond zouden komen’. Op 10 februari wilde
hij ook de kinderen van Hoogstraten naar Spanje sturen,
terwijl hij op 1 maart juist weer liet weten dat hij de oudste
zoon van Egmont nog te jong vond voor deze onderneming.
22 het begin van de tachtigjarige oorlog

Filips Willem,
Prins van Oranje,
door, Pieter van
der Borcht (I),
ca. 1572-1608
(Rijksmuseum).
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Op 29 februari vertrok Filips Willem vanuit Middelburg
naar Spanje. Daar zou hij studeren aan de universiteit van
Alcalá de Henares. In 1578 verhuisde Filips Willem naar het
kasteel van het Castiliaanse stadje Arévalo, waar hij tot 1595
zou verblijven. Toen mocht hij eindelijk terugkeren naar de
Nederlanden, als de ‘Prins van Oranje’. Hij hield er hof in
zijn residentie in Diest. Filips Willem zou pas in 1618 overlijden. Zijn halfbroer Maurits van Nassau was na zijn dood
zijn voornaamste erfgenaam en kreeg toen pas de titel ‘Prins
van Oranje’. De beroemde Nederlandse hispanist Johan
Brouwer heeft een mooi boekje over Filips Willem geschreven
dat hij in november 1940 publiceerde. Het is een werk van
historische fictie, zogenaamd geschreven op basis van het
onbekende manuscript van de Spaanse gouverneur van Filips
Willem (Hermans 1997 en Brouwer 1940).

Hendrik van
Brederode, anoniem
(RKD - Nederlands
Instituut voor
Kunstgeschiedenis,
Den Haag).

de grote geus overleden. wie
15 wordt
de nieuwe leider?
Graaf Hendrik van Brederode, die in de geschiedenis later
bekend is geworden als de Grote Geus, overlijdt.
Samen met Lodewijk van Nassau had Brederode in 1566
het smeekschrift der edelen aan landvoogdes Margaretha
van Parma overhandigd. Zij pleitten voor matiging van de
strenge maatregelen tegen de protestanten. Hendrik wilde al
in hetzelfde jaar vanuit zijn heerlijkheid Vianen de strijd aangaan tegen het vorstelijk gezag. Daarna vluchtte hij naar het
hertogdom Kleef waar hij in het huis van Joost van Schouwenburger kwam te overlijden, nog maar zevenendertig jaar
oud. De meeste historici zijn het er over eens dat pas na

zijn dood Willem van Oranje de leiding van de opstand
tegen Filips II openlijk op zich ging nemen. Zijn dood
speelt een dermate grote rol in het grote verhaal van de
Opstand dat er meerdere gravures van dit dramatische moment
bestaan. In de gelijknamige roman van Johan Fabricius uit
1963 zakte de Grote Geus met zijn paard door het ijs. Brederode was een edelman die zich bediende van grove taal
en veel dronk, maar in de eerste fase van de Opstand was
hij dus de belangrijkste motor van het openlijke verzet
tegen de vorst.
De vestingstad Vianen was een vrije heerlijkheid waar
de heer over veel eigen rechten beschikte en dus relatief los
stond van de Habsburgse landsheer. Al in 1558 waren protestanten er welkom. In 1566 werden de beelden er uit de
kerk gehaald. Er verschenen in die jaren veel opruiende
pamfletten in Vianen, zoals bij de bekende drukker drukker
Albert Christiaensz. In 1567 namen de koninklijke troepen
de stad in (Visser 1972).
Hendrik van Brederode op zijn
sterfbed, door Karel Jacob de
Huyser, naar Isaac van Haastert,
1795-1796 (Rijksmuseum).
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17 vrede in het oosten
De Osmaanse sultan Selim II, zoon en opvolger van Suleiman de Grote en van Roxelana, en Maximiliaan II, keizer van
het Roomse Rijk, sluiten het verdrag van Adrianopolis. Het
vormde het begin van een lange periode van vrede tussen
de Oostenrijkse Habsburgers en de Osmanen.
Kroonprins Maximiliaan volgde in 1564 zijn vader Ferdinand I op
als keizer van het Roomse Rijk. Hij was een neef van Filips II.
Hoewel hij in Wenen was geboren, had hij tussen 1544 en 1552
lange tijd in Spanje doorgebracht als plaatsvervanger van zijn afwezige oom Karel V. In 1548 trouwde hij met Karels in Spanje geboren en getogen dochter Maria. Met haar bleef Filips II altijd een
zeer goed contact houden. Bij zijn huwelijk met zijn nichtje Anna
van Oostenrijk in 1570 zou zijn zuster Maria overigens tegelijkertijd zijn schoonmoeder worden. Het toont de zeer nauwe banden tussen Madrid en Wenen, en tussen de beide takken van het
Habsburgse huis. In de jaren zeventig zou daar echter verandering
in komen en was samenwerking tussen Wenen en Madrid niet altijd meer vanzelfsprekend. Voor het verloop van de Tachtigjarige
Oorlog was de relatie tussen de Spaanse en de Oostenrijkse Habsburgers van groot belang. Zonder hun steun konden de Spaanse
koningen bijvoorbeeld uiterst moeizaam aan Duitse huurlingen
komen.
Tijdens de regeringsperiode van Selim II, ook wel bekend
onder de bijnaam ‘de dronkaard’ zou een gezamenlijke christelijke vloot de Osmanen vernietigend verslaan bij de slag bij Lepanto op 7 oktober 1571. Filips’ halfbroer Don Juan was destijds
de bevelhebber van deze vloot.

23 chartres belegerd
De Frans protestantse aanvoerder Lodewijk van Bourbon, prins
van Condé, belegert de stad Chartres met een groot leger. De
mislukte aanval op Chartres wordt vervolgens herdacht met
een katholiek overwinningslied waarvan de melodie later bewust
zou worden overgenomen door de protestantse makers van het
Wilhelmus. De prins sneuvelde in 1569 tijdens een veldslag.

24 het begin van de tachtigjarige oorlog

Kaart van het Turkse Rijk
in de Atlas van Abraham
Ortelius, 1570.

Keizer Maximiliaan II
van Habsburg, Nicolas
de Neufchâtel, 1569
(Kunsthistorisches
Museum).

Manuscript met het
Wilhelmus, codex die
toebehoorde aan Filips
van Marnix, heer van SintAldegonde (Koninklijke
Bibliotheek van België).
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openbaar protest willem van oranje
arrestaties in de nederlanden

executie van wederdopers in antwerpen

3

11

17

23

hervorming van de kapittels

vrede van longjumeau

Maart is deels onbestendig, maar kent ook mooie dagen. In Gent is er echter op 18 maart nog een sneeuwstorm (Van Engelen 1998).
[Vorige pagina. Anoniem Nederlands, Allegorie van de maand maart met de triomf van Minerva en het dierenriemteken Ram (Museo del Prado)]
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3 oranje
weerlegt beschuldigingen
Willem van Oranje reageert tegen de beschuldigingen door de koning met een openbaar protest dat hij overal in Antwerpen en Brussel aan de deuren laat bevestigen.

3 golf van arrestaties
De hertog van Alva laat overal in de Nederlanden mensen
oppakken. Het gaat om ongeveer vijfhonderd personen.
Ze moeten verschijnen voor de Raad van Beroerten, de
rechtbank die vrijwel meteen na Alva’s aankomst was
ingesteld.
Het was de taak van deze rechtbank om alle betrokkenen bij de
onrusten van 1566 en 1567 te bestraffen. Hoewel het vaak om
protestanten ging, waren het in feite politieke processen onder
toezicht van juristen en niet van geestelijken. De aangeklaagden
werden beschuldigd van hoogverraad. De Spaanse Inquisitie is
nooit in de Nederlanden ingevoerd, hoewel we dit idee wel in
de propaganda van de opstandelingen kunnen terugvinden.
Tot het vertrek van de hertog van Alva eind 1573 voltrok de
raad in totaal 1037 doodvonnissen en sprak 11.130 verbeurdverklaringen uit. Na zijn vertrek werden er geen doodvonnissen
meer uitgevoerd. Dat zijn andere cijfers dan de vijftigduizend
dodelijke slachtoffers die Willem van Oranje noemde en de honderdduizend van Hugo de Groot. De voornaamste vertrouwensman van Alva in de raad was de Spanjaard Juan de Vargas, maar
verder maakten vooral Nederlanders deel uit van deze rechtbank
die door de tegenstanders ook wel de Bloedraad is genoemd.
Alva was overigens zelf zeer ontevreden over deze raad die volgens hem vooral bezig was om de waarheid voor hem te verbergen. Uiteindelijk werden zowel Vargas als Alva na terugkeer in
Spanje door de koning gearresteerd uit onvrede over hun functioneren. Vargas had in de Nederlanden een zeer slechte naam
en omgekeerd had hij weinig vertrouwen in de Nederlanders.
Hij sprak geen Nederlands of Frans, zodat een ander lid van de
raad, de in de Nederlanden geboren Luis del Río, vaak als tolk
fungeerde (Janssens 1989 en Van der Lem 2014).

Zitting van de Spaanse bloedraad
onder het presidentschap van de
hertog van Alva, Simon Frisius,
1613-1615 (Rijksmuseum).

Fernando Álvarez de Toledo,
derde hertog van Alva, Anthonis
Mor (Fundación Casa Ducal de
Alba, Palacio de Liria).
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11

hervorming van de kapittels

De hertog van Alva bepaalt dat de bisschoppen moeten
overgaan tot ‘hervorming en visitatie’ van de kapittels. Zij
bleven de nieuwe bisdommenindeling in de Nederlanden
tegenwerken waartoe in 1559 was besloten.
Tot 1559 vielen de Nederlandse bisdommen onder de aartsbisdommen van Keulen en Reims en stond een groot deel
van de Habsburgse Nederlanden onder het kerkelijk gezag
van het onafhankelijke prinsbisdom Luik. Nu gingen de
Nederlanden een eigen kerkprovincie vormen met drie
aartsbisdommen, die van Kamerijk, Mechelen en Utrecht.
De in totaal veertien nieuwe bisschoppen en aartsbisschoppen
dienden voortaan daadwerkelijk aanwezig te zijn in hun
diocees en veel aandacht te hebben voor de kwaliteit van de
kerkelijke zorg. Dit staat in schril contrast met de voorafgaande situatie waarin bisschoppelijke zetels aan adellijke
kinderen vergeven konden worden als een soort beloning
voor de familie. Voor de Nederlandse hoge adel was dit
geen prettig vooruitzicht. De adel vreesde verder voor een
grote rol van de nieuwe bisschoppen in de gewestelijke
statenvergaderingen. Zou Filips II hierdoor niet teveel invloed
gaan krijgen? Bovendien werd Antoine Perrenot, bekend als
kardinaal Granvelle en de voornaamste burocraat in Brussel en
tegenspeler van de hoge edelen, door de koning benoemd
tot aartsbisschop van Mechelen. Daardoor kwam deze ambtenaar feitelijk boven de hoge adel te staan. Deze zaken
speelden allemaal nog toen Alva in 1567 naar de Nederlanden kwam. De hertog zorgde ervoor dat de nieuwe
bisschoppen daadwerkelijk aan de slag konden, maar zeker
binnen de kapittels bleef er veel weerstand bestaan tegen
koninklijke inmenging in hun zaken, de aantasting van hun
privileges en de invoering van de nieuwe decreten van het
Concilie van Trente. De katholieke kerk in de Nederlanden
stond zodoende niet als vanzelfsprekend achter het bestuur
van de hertog van Alva. De door de hoge adel gehate Granvelle
was echter al in 1564 op verzoek van de hoge adel door
Filips II uit de Nederlanden verwijderd (Van der Lem 2014).

28 het begin van de tachtigjarige oorlog

Antoine Perrenot, Kardinaal
van Granvelle, anoniem,
1565 (Rijksmuseum).
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Jacob Dirksz. met zijn
beide zonen te
Antwerpen naar de
brandstapel gevoerd,
Jan Luyken, 1683-1685
(Rijksmuseum).

Pieter Pietersz. Bekjen
predikt aan acht
personen in een
roeibootje op de
Amstel, Jan Luyken,
1691-1693

17

wederdopers
zwaar vervolgd

Jacob Dirksz. uit Wageningen en zijn twee zonen
in Antwerpen worden ter dood gebracht op de
brandstapel.
Hun dood is beschreven in de vele martelaarsboeken van de wederdopers (of anabaptisten). Bij
het lopen naar de executieplaats kwam een jongere
zoon van Jacob op hem afgelopen en omhelsde
hem. Men trok de jongen bruut los van zijn
vader en gooide hem tussen de menigte. Jacob
sprak vervolgens zijn zonen toe: ‘hoe is het mijn
lieve zonen?’ en die antwoordden onverschrokken
met ‘alles goed lieve vader’. Er bestaan veel van
dergelijke verhalen over doperse martelaren.
1568. MAART 29
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De politieke overwinning van de calvinisten heeft er
voor gezorgd dat er in Nederland relatief weinig aandacht
is voor de vervolging van de anabaptisten in de zestiende
eeuw. Veel anabaptisten verlieten de Nederlanden en trokken
naar het Roomse Rijk. Het feit dat zij de volwassendoop
propageerden en dus de kinderdoop niet aanvaardden, en
bovendien huiverig stonden tegenover kerkelijke organisaties,
dogma’s en rituelen, maakte hen niet geliefd bij de autoriteiten.
Wederdopers werden al zeer streng vervolgd in de tijd van
Karel V. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de bestrijding
van Jan van Leiden en zijn Münsters koninkrijk. Vlaamse
dopers vluchtten naar Friesland, waar zij in conflict kwamen
met hun Friese geloofsgenoten. Dit leidde precies in 1568
tot een afsplitsing in twee stromingen, die van de Friezen
en de Vlamingen (Groenveld, Jacobszoon en Verheus 1981).

van de tweede franse
23 einde
godsdienstoorlog
Catherina de’ Medici sluit het verdrag van Longjumeau met
de Hugenoten waardoor de vijandelijkheden in Frankrijk
bijna een half jaar zouden stilvallen. Niemand geloofde
echter dat dit verdrag voor duurzame vrede zou zorgen.
Catherina de’ Medici, weduwe,
François Clouet, ca. 1580
(Walters Art Museum).

30 het begin van de tachtigjarige oorlog
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ontsnappingen en executies
mislukte belegering
van roermond
slag bij dahlem

11

1

18

gevechten in florida

23

willem van oranje geeft zijn
verantwoording uit

benoeming nieuwe
onderkoning op sicilië

Na 10 april is het weer zacht en droog (Van Engelen 1998).
[Vorige pagina. Anoniem Nederlands, Allegorie van de maand april met de triomf van Venus en het dierenriemteken Stier (Museo del Prado)]
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1

hugenoten ontsnapt; executies
van protestanten

Begin april bevrijdt een groep mensen twee Hugenoten uit de
gevangenis van Ronse. De cipier wordt daarbij gedood, zijn
vrouw raakt gewond. In dezelfde week vinden er executies van
protestanten plaats in ondermeer Mechelen, Brussel en Gent.

Francesco Fernando d’Avalos,
in Domenicus Custus, Atrium
heroicum caesarum, regum…
imaginibus illustr. (Augsburg,
M. Manger en J. Praetorius,
1600-1602).

11 nieuwe onderkoning op sicilië
Filips II benoemt Francesco Ferdinando d’Avalos d’Aquino,
markies del Vasto, tot nieuwe onderkoning van Sicilië. Deze
Italiaanse edelman overleed in 1571.

Willem I, prins van Oranje,
Adriaen Thomasz. Key,
ca. 1579 (Rijksmuseum).

ontketend
18 propaganda-oorlog
Willem van Oranje geeft zijn Justificatie of Verantwoordinghe uit.
Hij schreef het op verzoek van de Duitse landgraaf Willem van
Hessen. Het was gericht aan de vorsten van het Roomse Rijk.
Als geboren Duitser keek hij in deze periode namelijk vooral
naar zijn eigen vaderland voor hulp. Oranje omschreef destijds
de Nederlanden als een land ‘dien wy byna so vele schuldich
zyn als onse eyghen vaderlande’. De voornaamste auteur van
de Verantwoordinghe is vermoedelijk de Antwerpse pensionaris
Jacob van Wesenbeke. Het stuk is bedoeld als weerlegging van
de aanklachten tegen Oranje. Hoewel er gepleit wordt voor het
vertrek van de aanwezige Spaanse soldaten uit de Nederlanden,
is de toon vooral juridisch van aard, en weinig direct anti-Spaans.
Kardinaal Granvelle is de grote boosdoener. Wel verdedigt
Oranje zich tegen de aanklacht uit de dagvaarding dat hij de
bevolking wijs had gemaakt dat Filips II de Spaanse Inquisitie
had willen invoeren.
Willem van Oranje maakte vanaf deze tijd steeds vaker
gebruik van de drukpers om zijn kant van het conflict te verdedigen. Behalve Van Wesenbeke schreven ook de predikant
Adrianus Saravia en Filips van Marnix van Sint-Aldegonde in
deze jaren veel teksten voor Oranje. Hij besloot in dit jaar om
niet direct tegen de koning te schrijven, maar zijn pijlen te richten
op de Spaanse landvoogd Alva en zijn Spaanse soldaten die hij
beschuldigde van de vreselijkste misdaden. Deze vorm van

propaganda vond zijn hoogtepunt in de Apologie van 1581
waarin alle Spanjaarden als hoogst onbetrouwbaar werden
neergezet (Duke 2003).
1568. APRIL 33
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belegering van
23 mislukte
roermond
Tot 23 april belegert een troepenmacht in dienst van Willem
van Oranje de stad Roermond. Dit leger bestond voornamelijk uit drie regimenten Duits voetvolk, versterkt met een
klein aantal Waalse en Franse troepen. Het is misschien
wel de minst bekende belegering uit een reeks die Roermond
heeft moeten doorstaan gedurende de Tachtigjarige Oorlog,
maar de aanvallers kregen geen enkele steun van binnenuit
en het beleg mislukte (Swart 2006).

overwinning bij
23 glorieuze
dahlem
Het koninklijke ontzettingsleger voor Roermond raakt
slaags met de troepen van Oranje die al snel op de vlucht
slaan. Dit is de geschiedenisboeken ingegaan als de slag bij
Dahlem (Rheindahlen).
De aanvoerder van Oranje’s leger, Jan van Montigny, de heer
van Villers, werd tijdens de slag gevangen genomen. Hij
zou op 2 juni in Brussel worden geëxecuteerd. Volgens de
nieuwe militaire geschiedenis van Nederland heeft een leger
van veertienhonderd man onder leiding van Sancho de Londoño het invasieleger van Oranje van vijf à zesduizend man
vernietigend verslagen waarbij 1500 à 2000 soldaten om het
leven kwamen ‘terwijl de rest in paniek een goed heenkomen
zocht’. Het koninklijke leger verloor tusen de honderd en
tweehonderd man. In de beschrijving van Londoño is het
eerst de ruiterij van Sancho Dávila die de vijand op de
vlucht jaagt en veel doden maakt. De overgebleven rebellen
worden vervolgens aangevallen door de infanterie.
Sancho de Londoño was commandant (maestre de campo)
van het tercio van Lombardije, een Spaans infanterieregiment
dat in 1567 met Alva uit Italië was gekomen. Hij was een
ervaren militair en de auteur van een tractaat over militaire
theorie, el discurso sobre la forma de reduzir la disciplina militar,
voor het eerst in Brussel uitgegeven in 1589, maar al op 8
april 1568 in Lier afgerond als manuscript, enkele weken voor
de veldslag. Door ziekte kon hij niet actief leiding geven aan
de troepen bij Dahlem. Met Kerst 1568 maakte hij zijn
testament op. Hij stierf uiteindelijk in mei 1569 in Severenborn bij Maastricht, waarna hij werd bijgezet in de SintServaas (Groen 2013 en García Hernán 2004).
34 het begin van de tachtigjarige oorlog

Slag bij Dahlem, Frans Hogenberg, 1568-1570 (Rijksmuseum).

23 oorlog in florida
Een Franse legermacht van 150 man onder leiding van
Dominique de Gourgues valt het Spaanse fort San Mateo in
Florida aan. Alle Spaanse verdedigers worden geëxecuteerd.
Het was het vervolg van een bloedige strijd tussen Spaanse
en Franse troepen over de beheersing van de kust van
Florida, die zeer belangrijk was voor de controle over de scheepvaart tussen Amerika en Europa. Het feit dat de Franse
onderneming vanaf het begin in 1562 grotendeels in handen
was van Hugenoten zal zeker hebben bijgedragen aan de
felheid waarmee het conflict in Florida werd uitgevochten.

Aanval van
Dominique de
Gourges op het
Fort van San
Mateo, in
Theodoor de
Bry, Grand
Voyages
(Frankfurt-amMain,
1590-1634).
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gevangenname mary stuart
werkzaamheden aan
het dak van het pardo

slag bij
heiligerlee

executies

processie in utrecht

16 17 18

22 23

26

28 29

aankomst benito arias montano in antwerpen

calvinist levend verbrand
onthulling
herdenkingszuil in brussel
confiscatie
van de tuin
der lusten

Op 30 mei onweert en hagelt het boven Gent. Het is ook slecht weer in Antwerpen (Van Engelen 1998).
[Vorige pagina. Anoniem Nederlands, Allegorie van de maand mei met de triomf van Apollo en het dierenriemteken Tweelingen (Museo del Prado)]
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door de straten van
16 processie
utrecht
Op 16 mei gaat er een processie door de straten van
Utrecht om steun te geven aan Filips II. Er vinden ook
processies plaats na overwinningen van het koninklijke
leger. Alleen al in Utrecht waren er in 1568 processies op 16
mei, 31 juli, 25 september, 16 oktober en 4 december. Processies vormden een belangrijke manier om openlijk steun aan
de vorst te betuigen (Bogaers, www.levendverledennu.nl).

nieuwe bijbelvertaling in
17 een
antwerpen
De Spaanse geleerde Benito Arias Montano komt aan in
Antwerpen om daar gedurende zeven jaar te werken aan
een meertalige bijbelvertaling die bij de bekende drukkerij
van Christoffel Plantijn verschijnt. Montano dient als adviseur
voor de hertog van Alva, maar is eveneens bevriend met
veel humanisten in de Nederlanden, zoals Plantijn, Lipsius,
Ortelius, Mercator, Junius en Scaliger.
Mary Stuart,
koningin van
de Schotten,
anoniem (Blairs
Museum).

koningin
18 schotse
in engelse cel
De Schotse koningin Mary Stuart wordt na haar ontsnapping
uit Schotland, in Engeland gevangen gezet en opgesloten in
Carlisle Castle. Zij zou tot haar executie op bevel van koningin
Elizabeth I in 1587 in Engeland gevangen blijven zitten.
Arias Montano,
Philips Galle,
naar Frans
Pourbus (I),
1572
(Rijksmuseum).

22 calvinist levend verbrand
Volgens onze bronnen wordt op 22 mei in Brussel een
Gentse calvinist levend verbrand, met zijn mond dichtgesnoerd,
zodat hij niet kon spreken.
1568. MEI 37

Gui
con
auto
(Na
Hay
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Slag bij Heiligerlee, Frans Hogenberg, 1568-1570 (Rijksmuseum).

23 verpletterende nederlaag arenberg tegen lodewijk van nassau
In de Ommelanden van Groningen vindt de slag bij Heiligerlee plaats.

Het was het eerste succes van de troepen van de opstandige
Willem van Oranje tegen de koninklijke legers. Nederlandse
geschiedschrijvers hebben deze veldslag daarom uitgeroepen
tot het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Een Spaanse koopman uit Antwerpen beschreef op 18 juni 1568 aan een collega
koopman in de Castiliaanse marktstad Medina del Campo de
veldslag als volgt:
In een gevecht met de vijand dat de afgelopen dagen heeft
plaatsgevonden in Friesland is men er door het foute bevel van
38 het begin van de tachtigjarige oorlog

de graaf van Arenberg, de generaal van onze manschappen, en
door enkele Spaanse kapiteins die verlangden om zonder orde
de strijd aan te gaan, niet in geslaagd om de overwinning op de
vijanden te behalen. Die waren met 8.000 of 9.000 man en van
onze kant wilden alleen 1.000 Spanjaarden vechten, afkomstig
uit het tercio van Sardinië, onder bevel van commandant Don
Gonzalo de Bracamonte. Die heeft zelf geen schuld aan de nederlaag,
want hij diende Arenberg te gehoorzamen en die streed die dag
meer als een geestdriftige ridder dan als een generaal. Arenberg
stierf tijdens het gevecht, waarbij hij wel Adolf, de broer van
de prins van Oranje, wist te doden. Ook sneuvelden er drie

1568_I_Neerlandes.qxp_Maquetación 1 3/9/18 11:27 Página 39

Ejemplar de cortesía © Instituto Cervantes y Fundación Carlos de Amberes.
Todos los derechos reservados.

Spaanse kapiteins: Don Francisco Osorio, Juan Páez en Periche de Cabrera, en zeven luitenanten. In totaal stierven er
300 Spanjaarden, maar ze verloren geen enkel vaandel, want
de luitenanten hadden de vaandels aan hun dienaren gegeven
die zich er mee hadden terug getrokken. De nederlaag was
meer een verlies van reputatie dan van mensen, want er
stierven tweemaal zoveel vijanden. Binnen twee uur nadat
dit gebeurde, verscheen de graaf van Megen met zijn cavalerie
en infanterie, en als de onzen daarop hadden gewacht, dan
hadden ze de overwinning kunnen behalen zonder ook maar
één man te verliezen (Vázquez de Prada 1961).

Soldaat Nicolás de Escobar van vijfentwintig jaar oud en
afkomstig uit Valladolid nam deel aan de slag bij Heiligerlee
en van hem bezitten we een getuigeverklaring waarin hij
de dood van zijn medesoldaat Gregorio Páez beschrijft:
Hij kende Gregorio uit de stad Valladolid waar ze met elkaar omgingen en daarna kwamen ze elkaar weer tegen als
soldaten in een tercio. Dit was het tercio van commandant
Don Gonzalo Bracamonte dat deelnam aan de eerste campagne
in Friesland met de graaf van Arenberg, waar bij een zekere
ontmoeting die ze met de vijand hadden een deel van het
tercio verloren ging en waar hun generaal, de al genoemde

graaf van Arenberg, werd gedood, maar ook vele anderen
zoals hun kapitein Don Álvaro Osorio en de genoemde Gregorio Páez. Deze getuige zag dat Gregorio werd aangevallen
door vier lutheranen met hellebaarden of lanzen. Hij zag
hem op de grond storten onder de klappen die ze hem gaven.
Dit weet deze getuige omdat hij zoals gezegd soldaat was
in hetzelfde tercio. Toen de vijanden hen aanvielen liepen ze
samen in een groep haakbusschutters. Na de doorbraak van
hun linie trok het grootste gedeelte van het genoemde tercio
zich terug. Deze getuige en Gregorio Páez liepen samen en
omdat dit land vol zit met sloten ging deze getuige voorop
en de genoemde Gregorio Páez liep achter hem aan. Toen
deze getuige een sloot over was gesprongen, draaide hij zijn
hoofd om, om te zien of Gregorio er ook goed overheen was
gekomen. Toen zag hij hoe de vier of vijf genoemde vijanden
hem aanvielen totdat hij dood op de grond neerviel. Daarom
weet deze getuige heel zeker dat hij daar is gestorven [...] en
hij weet dat meer dan 350 soldaten bij deze ontmoeting
werden gedood. Hij weet ook dat alles wat Gregorio bij zich
had had aan kleding en geld, als hij al wat bezat, verloren is
gegaan toen ze hem doodden, samen met de wapens die hij
droeg, zoals bij alle anderen die daar verloren zijn gegaan
(Rojo Vega 2010, 47).

nederlandse
26 een
toren in spanje
Men begint met het werk aan het dak
van de nieuwe toren van het paleis in
El Pardo, in de directe nabijheid van
Madrid. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door Nederlandse timmerlieden die daarbij gebruik maken van
leisteen.

Gezicht op het paleis en de tuinen van El Pardo, in Les Passetemps van Jean Lhermite (KB Brussel).

Het was één van de eerste keren dat dit
uit de Nederlanden ingevoerde materiaal
in Spanje bij de bouw werd gebruikt.
Aan dit paleis dat in 1568 werd voltooid
werkten ook Nederlande schilders.
Vanaf 1563 was er zelfs een Nederlandse concierge, Juan Gil, die toezicht
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hield op het gebouw. Er bestaat een verhaal waarbij de koning
met zijn familie bij het paleis van El Pardo kijkt naar het elegante schaatsen op de hofvijver door een Nederlandse hoveling
en een dame uit Edam. Een brand in 1604 legde het paleis
grotendeels in de as. Later zou El Pardo tussen 1939 en 1975
dienen als residentie van dictator Francisco Franco.
Filips II was een groot bewonderaar van de Nederlandse
architectuur die hij op zijn reizen naar het noorden had leren
kennen. Ook voor andere paleizen, zoals Aranjuez waar in deze
tijd aan gewerkt werd, maakte hij gebruik van Nederlandse
ambachtslieden en liet hij materialen uit de Nederlanden
importeren. Hoewel moderne Nederlanders het grote kloosterpaleis van San Lorenzo de El Escorial zien als het toonbeeld van
Spaanse strengheid, dankt het een deel van zijn uiterlijk aan
Nederlandse inspiratie. Ook op het gebied van de tuinen was
Filips een liefhebber van de Nederlandse stijl. Bomen, planten en
zaden werden geïmporteerd en het waren Nederlandse tuiniers
die daarmee aan de slag gingen. Het conflict in de Nederlanden
heeft zijn liefde voor de Nederlandse cultuur niet laten verdwijnen
(González González 1970).

onthulling van een
28 herdenkingszuil
De hertog van Alva laat in Brussel een vijf meter hoge zuil onthullen ter herdenking van de samenzwering die had plaatsgevonden in het Brusselse paleis van de graaf van Culemborg
met een tekst in het Latijn, Frans, Spaans en Nederlands.
Graaf Floris I van Pallandt behoorde tot de opstandige edelen
van het eerste uur en in zijn paleis in Brussel was in 1566 het
smeekschrift van de edelen opgesteld. Van Pallandt vertrok al
in het voorjaar van 1567 naar Duitsland en overleed in 1598 in
Culemborg. Nadat zijn bezittingen verbeurd waren verklaard
door de Raad van Beroerten liet Alva het paleis van de graaf
afbreken en er zout op de grond strooien, zodat er niets meer
kon groeien. Dat hadden de Romeinen immers ook met Carthago
gedaan. Daarna werd de zuil geplaatst, die echter al weer tien
jaar later werd verwijderd. Het is één van de beroemdste
voorbeelden van openbare monumenten uit de tijd van Alva.

40 het begin van de tachtigjarige oorlog

Standbeeld van Ferdinand Alvarez de Toledo, hertog van Alva, anoniem, naar
Nicolaas Jongelinck, 1647 (Rijksmuseum).

Later werd er op deze bijzondere plek een klooster van Ongeschoeide Karmelieten gevestigd.
Een ander beroemd monument dat door Alva werd opgericht was eveneens geen lang leven beschoren. Na zijn glorieuze
terugkeer naar Brussel aan het einde van 1568 gaf de hertog de
opdracht een standbeeld van hemzelf te maken met het metaal van
de kanonnen die bij de slag bij Jemmingen waren buitgemaakt.
Iedereen was het er over eens dat dit niet kon (zie 21 juli op p.
58-59). Het was een overduidelijk teken van Alva’s arrogantie
en onderdrukking. Het beeld werd op 19 mei 1571 onthuld in
de door Alva gebouwde citadel van Antwerpen. Al in 1574 liet
Filips II het beeld verwijderen. De geschiedschrijver P.C. Hooft
claimde later de duim van het standbeeld in zijn bezit te hebben
(www.dutchrevolt.leiden. edu; Van der Steen 2015; en Maltby
1983).
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Centrale paneel van het drieluik van de Tuin der lusten,
Hieronymus Bosch (Museo del Prado).
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28 tuin der lusten naar spanje
De bezittingen van de voortvluchtige Willem van Oranje
worden onteigend. Daaronder viel de ‘Tuin der lusten’ van
Hieronymus Bosch dat al lange tijd in bezit was van de
familie Nassau.
Het schilderij vormde een vast onderdeel bij rondleidingen door
het paleis van de familie Nassau in Brussel, gelegen in de nabijheid
van het paleis van Filips II. Hoewel het zonder enige twijfel om
een schilderij met een religieuze betekenis gaat, zagen gasten uit
1517 het al als een speciaal schilderij vol voorstellingen en beelden
die zo bijzonder en prachtig waren dat ze gewoonweg niet te
beschrijven waren. Het verhaal gaat dat Alva de portier van het
Nassau-paleis heeft laat martelen om te weten te komen waar het
schilderij was verborgen. Alva gaf het schilderij vervolgens aan
zijn zoon Fernando en na diens dood kocht koning Filips II het
op de veiling van diens goederen. Het schilderij bevindt zich nu
in het Prado-Museum in Madrid.
Filips II bezat een grote collectie werken van de meester uit ’s
Hertogenbosch en tussen 1571 en 1598 verhuisden de belangrijkste werken naar zijn nieuwe paleis in El Escorial, waaronder
in 1574 een werk dat in 1567 in beslag was genomen bij een
broederschap in de geboortestad van El Bosco, zoals hij in
Spanje al in de zestiende eeuw werd genoemd. Hij was in Spanje
overigens niet de eerste of enige liefhebber van de schilder. Zijn
overgrootouders, de Katholieke Koningen Fernando en Isabel,
bezaten al werken van Bosch, en zijn grootvader Filips de Schone
bestelde een schilderij bij hem. Daarnaast waren vele Spaanse
edelen liefhebbers van zijn werk. Hij is de eerste schilder die we
met naam terug kunnen vinden in de Spaanse koninklijke
inventarissen. Dat wil echter niet zeggen dat het daarbij altijd
om werk van de meester zelf gaat. Zijn stijl was zo populair dat
deze veel werd geïmiteerd en gekopieerd (Vázquez Dueñas 2016).

29 de executies blijven doorgaan
Er vinden in Brussel executies plaats van opstandelingen.
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Centrale paneel van het drieluik van de
Tuin der lusten (fragment),
Hieronymus Bosch (Museo del Prado).

Executies op bevel van
Alva, anoniem, 16161624 (Rijksmuseum).
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onderhandelingen over relikwie

de hertog van alva op
campagne

executies in brussel

1

4 5

9

25

executie graven van egmont en horn
opstandelingen in Emden
geruchten over
opvolging alva

elisabeth i roept haar ambassadeur terug uit spanje

Juni is warm en droog (Van Engelen 1998).
[Vorige pagina. Anoniem Nederlands, Allegorie van de maand juni met de triomf van Mercurius en het dierenriemteken Kreeft (Museo del Prado)]
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1

massale executies in brussel.
de wraak van de hertog?

Op de Paardenmarkt in Brussel vindt de executie plaats
van achttien edelen die verdacht worden van opstandigheid
jegens de koning. In de dagen daarna volgen nog meer
slachtoffers de weg naar het schavot. Er wordt wel beweerd
dat dit de wraak was van Alva voor de nederlaag een week
eerder in de slag bij Heiligerlee.

4

engelse ambassadeur
teruggeroepen uit madrid

Achttien edelen te Brussel
onthoofd, Frans Hogenberg,
1588 (Rijksmuseum).

De Engelse koningin Elisabeth I roept John Man, haar ambassadeur in Madrid, terug naar Engeland. De ambassadeur
was enige tijd daarvoor van het Madrileense hof verbannen
door koning Filips II.
John Man was de laatste Engelse ambassadeur in Spanje
gedurende de regering van koningin Elisabeth I. Man was
in maart 1566 aangekomen in Bilbao en daarna meteen
doorgereisd naar Madrid. De directe aanleiding voor het
conflict was het feit dat Man in zijn eigen ambassade geen
protestantse religieuze diensten meer mocht houden, terwijl
de Spaanse ambassadeur in Engeland wel de vrijheid had om
katholieke kerkdiensten te organiseren. Toen de ambassadeur hierover zijn beklag deed bij Filips werden er beschuldigingen tegen Man verzameld om aan te tonen dat hij
zich in het openbaar negatief over de paus en de koning
had geuit. Op grond hiervan werd Man van het hof verbannen naar het bij Madrid gelegen dorpje Barajas. Toen
Elisabeth I hiervan hoorde, liet zij haar ambassadeur naar
huis terugkeren.
Het diplomatieke incident symboliseert de verharding
van de relatie tussen Spanje en Engeland. Van oudsher
waren beide landen bondgenoten geweest in de strijd tegen het
machtige Frankrijk, maar in dit jaar verslechterde de relatie
snel. Enkele jaren later zouden de Engelsen de Spaanse ambassadeur Guerau de Spes terugsturen en daarbij verwijzen
naar het precedent van John Man (Bell 1976).

Elisabeth I, koningin van
Engeland, anoniem, 15501599 (Rijksmuseum).
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drama op de grote markt van brussel
Op 5 juni worden de beroemde Lamoraal, graaf van Egmont, en Filips van Montmorency, graaf van Horn,
op de Grote Markt in Brussel ter dood gebracht.
Liesbeth Geevers

Het zwaard suisde rond de klok van elf
door de lucht. Waarschijnlijk keken de
omstanders met ingehouden adem naar het
moment dat hoofd en romp gescheiden
werden. Hoewel er bij executies vaak sprake
was van een morbide fascinatie met de
dood, zal de overheersende emotie ditmaal
schok en afschuw zijn geweest. Lamoraal,
graaf van Egmont, die op 5 juni 1568
op dat Brusselse schavot de dood vond,
werd door vrijwel iedereen gezien als een
onschuldige: niet alleen door zijn politieke
strijdmakkers Willem van Oranje en Filips
van Horn, door zijn ontredderde weduwe
Sabina van Beieren en zijn talrijke
kinderschare, en waarschijnlijk door de
volksmassa die getuige was van zijn

executie – maar ook door het merendeel
van de Spaanse soldaten die rond het
schavot stonden opgesteld om te zorgen
dat er geen reddingspoging zou worden
ondernomen, en zelfs door hun commandant
Julian Romero, een gelouterde militair die
zijn sporen op dezelfde slagvelden had
verdiend als Egmont.
Zelf vond Egmont dat hij alleen maar
had gehandeld in het belang van zijn vorst
Filips II en de Nederlanden. Niet in de
laatste plaats was híj geschokt over zijn
executie: tot het laatste moment was hij
er van overtuigd dat hem genade zou
worden geschonken. Maar die bleef uit.
Zodra het lichaam en de bloedvlekken
waren bedekt met een zwarte doek, was

het tijd voor het vervolg van de avond: Filips
van Mont-morency, graaf van Horn, werd
net als Egmont naar het schavot geleid.
Op 4 juni had Alva de doodvonnissen
ondertekend. De misdaden waarvoor Egmont
en Horn zouden worden geëxecuteerd waren
majesteitsschennis en rebellie. Concreet ging
het erom dat Egmont zich had aangesloten
bij het Verbond der Edelen en het onder zijn
bescherming had genomen. Daarnaast
hadden zij ‘kwade diensten’ gedaan Egmont in het graafschap Vlaanderen,
waar hij gouverneur was, en Horn in
Doornik, waar hij na de Beeldenstorm
naartoe was gestuurd om de orde te

Executies van de graven van Egmont en Horn op
de Grote Markt van Brussel, Frans Hogenberg,
1568 (Bibliothèque Nationale de France).
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Arrestatie van de graven van Egmont en Horn in het paleis van Culemborg (Brussel), 10 september 1567,
anoniem, naar Frans Hogenberg (Koninklijke Bibliotheek Albert I).

herstellen. Zij hadden er de katholieke kerk
te weinig beschermd. Om die redenen zou
ze worden geëxecuteerd ‘metten swaerde en
zijn hooft gestelt in ’t openbaer om hoge
om van eenen yegelijken gesien te zijn’
(Bor 1679, 239).
Vervolgens weten we vooral wat er met
Egmont gebeurde, die onder tijdgenoten en
historici populairder was dan Horn. Alva riep
nog dezelfde dag Maarten Riethovius bij
zich. Riethovius was bisschop van Ieper,
dat in Egmonts gouvernement Vlaanderen
lag. De bisschop kreeg de opdracht om
Egmont voor te bereiden op zijn executie
die de volgende dag zou plaatsvinden.
Het was ook de onaangename taak van
de bisschop om Egmont te vertellen dat
zijn dagen geteld waren: laat in de avond
bezocht Riethovius de graaf en liet hem
zijn vonnis lezen. Egmont zal wel even
van dit nieuws hebben moeten bekomen
en zijn eerste reactie was de vraag of hem
geen genade geschonken zou worden, of
anders uitstel van executie.

Egmont had goede redenen om te
verwachten dat Filips II mild zou zijn.
Hoewel de meeste mensen Egmont zullen
associëren met zijn executie en zijn rol in
de aanloop tot de Nederlandse Opstand,
had hij al een heel leven geleid voor hij
samen met Willem van Oranje in de Raad
van State werd benoemd. Zijn laatste jaren,
1559-1568, was hij politicus in Brussel en
gouverneur van Vlaanderen. Maar daarvoor
was hij één van de meest succesvolle
militairen van de Habsburgse monarchie
geweest. Al in 1541 had hij van zich laten
spreken als cavalerie-commandant tijdens
het beleg van Algiers (Goosens 2003, 30-36).
De hertog van Alva fungeerde daar als
opperbevelhebber van de troepenmacht.
Egmont was toen nog geen twintig jaar oud
en had met zijn oudere broer een aantal
jaar aan het hof van Karel V doorgebracht.
Deze exotische missie was het begin van
een luisterrijke militaire carrière op tal van
Europese slagvelden. Later in de jaren 1540
vocht hij tegen de laatste onafhankelijke

hertog van Gelre en in het Heilige Roomse
Rijk tegen het lutherse Smalkaldisch
verbond (Goosens, 37-39); de jaren 1550
stonden in het teken van de Habsburgse
oorlogen tegen de Fransen. Egmonts
heldenrol tijdens de slag van Grevelingen
(1557) was cruciaal om de Fransen op
de knieën te dwingen (Goosens 66-67).
Niet alleen had Egmont een uitstekende
reputatie vergaard – het respect van de
Spaanse soldaten die zijn schavot omringden
getuigt daarvan – maar ook had hij zich
altijd bewogen tussen de hoogste rangen
van de Spaanse monarchie. Toen de graaf
in 1546 bij het kapittel van Utrecht werd
opgenomen in de Orde van het Gulden
Vlies, traden tegelijkertijd aartshertog
Maximiliaan (de oudste zoon van Karels
broer Ferdinand en een toekomstige keizer)
en regerende vorsten zoals Cosimo I de
Medici, Albert van Beieren en Emmanuel
Philibert van Savoye toe (Kervyn de
Lettenhove 1907, 58 en 97). Maar ook de
hertog van Alva kreeg hier zijn ordeketen.
In 1554 was hij stand-in voor Filips

Maarten Riethovius, bisschop van Ieper, Philips
Galle, 1608 (Rijksmuseum).
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tijdens diens huwelijk met de Engelse koningin
Maria Tudor: hij verving de bruidegom
tijdens de plechtigheid, omdat die nog in
Spanje was, en ‘trouwde’ zodoende met de
Engelse vorstin! In 1544 was de graaf
bovendien getrouwd met Sabina van Beieren,
die stamde uit een zijtak van het Duitse
vorstenhuis Wittelsbach (Thomas 2010).
Karel V was persoonlijk betrokken bij
het arrangeren van het huwelijk, samen met
Egmonts moeder Françoise van Luxemburg (op
wie Karel mogelijk een oogje had) (Goosens
2003, 42; Rodríguez-Salgado 1999, 69).
Sabina was jong verweesd en opgevoed door
haar neef, paltsgraaf Frederik II en diens
vrouw, Dorothea van Denemarken. Dorothea
was weer een nichtje van Karel V; haar
moeder was Elisabeth van Habsburg, die met
de koning van Denemarken getrouwd was.
Het wekt dan ook geen verwondering dat
Egmonts huwelijk een waar familiefeest was
(De Vos 1960-1961, 31-32). Naast de families
van het bruidspaar was de keizer zelf
aanwezig, evenals zijn broer Ferdinand en
diens oudste zoon aartshertog Maximiliaan
(Goosens 2003, 42-43). Kortom, Egmont
was niet zomaar iemand. Zou Filips II
iemand die zijn vader Karel V zo goed en
trouw had gediend, en bovendien door de
keizer was overladen met eerbewijzen,
werkelijk laten executeren? Er zou hem
ongetwijfeld genade worden geschonken. Maar
Riethovius liet hem weten dat hij daar niet
op hoefde te rekenen; Alva was vastbesloten
het vonnis uit te laten voeren en van Filips
viel al helemaal niets te verwachten. Wat
de koning betreft was er te veel gebeurd.
Waar Egmont vooral Karel V trouw
gediend had, was Horn juist een dienaar van
Filips II zelf. Terugkijkend op zijn carrière
kon de graaf trots melden dat hij de eerste
Nederlander was die Filips in dienst had
genomen. Toen de prins namelijk in 1549
door de Nederlanden reisde om zijn
toekomstige onderdanen te leren kennen, was
Horn de commandant van zijn Nederlandse
lijfwacht geworden. In 1568 had hij er dus

Lamoraal, graaf van Egmont, gouverneur-generaal
van de provincies Vlaanderen en Artois, 1564.

Zijn laatste jaren, 1559-1568, was
hij politicus in Brussel en
gouverneur van Vlaanderen. Maar
daarvoor was hij één van de meest
succesvolle militairen van de
Habsburgse monarchie geweest.

48 het begin van de tachtigjarige oorlog

al bijna twintig jaar dienst opzitten! Dat was
niet altijd vlekkeloos gegaan. Horn moest
natuurlijk altijd bij Filips in de buurt zijn
– commandant van de lijfwacht was geen
erebaantje – maar het was duur om aan het
koninklijke hof te leven en Filips had altijd
financiële problemen, aangezien het salaris
niet erg stipt uitbetaald werd (Groenveld 2003).
De arrestaties van Horn en Egmont,
op 9 september 1567, vormden slechts het
dieptepunt in een veel langer proces van
afbrokkeling van de goede relaties tussen twee
edelen en hun Habsburgse vorst. Toen Filips
in 1555 naar de Nederlanden kwam om de
regering over te nemen van zijn vader, had hij
de graaf van Egmont (en overigens ook Willem
van Oranje) benoemd in zijn Brusselse Raad
van State, het hoogste bestuursorgaan van de
Nederlanden. En in 1559, toen de kersverse
koning en heer der Nederlanden weer
terugkeerde naar Castilië, werd hij ook
stadhouder van het het graafschap Vlaanderen.
Na het vertrek van de landsheer zou Egmont
dus deel uitmaken van het kleine clubje
Nederlandse edelen en bureaucraten dat het
land zou besturen, met Margaretha van Parma,
Filips’ halfzus, als landvoogdes. Horn bleef als
lijfwacht aan het hof van de koning en reisde
dus mee terug naar Castilië. Hij zou daar
bovendien superintendant voor Nederlandse
zaken worden. Maar daar zou het misgaan.
Horns salaris werd nog altijd niet regelmatig
uitbetaald, ondanks alle verzekeringen die
hij had gekregen. En hij had het idee dat er
niet naar hem geluisterd werd als het over
de Nederlanden ging – hij werd nooit
uitgenodigd om aan te schuiven bij de
Spaanse Raad van State als die ‘Brussel’ op
de agenda had staan. De maat was voor
hem vol en in 1561 reisde hij teleurgesteld
terug naar de Nederlanden.
Daar benoemde de koning hem in de
Raad van State, waar hij de naaste collega
werd van Egmont en Oranje. Toen Horn zich
bij hen voegde, waren zij inmiddels al in
conflict geraakt met andere leden van de Raad,
vooral met de briljante Bourgondische
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bureaucraat Antoine Perrenot de Granvelle.
Geconfonteerd met crises van allerlei aard
– de financiën waren uitgeput na jaren van
oorlog, vanuit Frankrijk verspreidde het
calvinisme zich steeds verder binnen de
Nederlanden – raakten de raadsheren steeds
meer in conflict met elkaar over de juiste
aanpak én over hun relatieve machtspositie
in Brussel. Filips leek vooral op Granvelle te
vertrouwen, wat langzamerhand een enorme
wrok opwekte bij Oranje en Egmont. De jaren
1561-1563 stonden grotendeels in het teken
van een campagne om Granvelle weg te
krijgen, wat uiteindelijk ook lukte. Aan het eind
van dat jaar kreeg Granvelle de opdracht zijn
zieke moeder in Besançon te gaan bezoeken.
De drie heren hadden echter niet
helemaal vrij spel. Hoewel het Spaanse hof
ver weg leek, was het toch aanwezig in de
Nederlanden. Er was namelijk een kleine
groep Spaanse ambtenaren. Zij hoorden bij
de financiële bureaucratie van de monarchie
en ze waren in de Nederlanden om te
zorgen dat de Spaanse soldaten die daar tot
1561 verbleven, betaald werden. Maar na 1561,
toen de soldaten werden overgeplaatst naar
Italië, waren ze er nog steeds. Ze kregen
wel nieuwe taken: contact onderhouden
met de Nederlandse edelen en zorgen dat
hun brieven ongemerkt naar Spanje werden
verzonden. Hun baas aan het hof was
Francisco de Eraso, een machtige secretaris
die de financiële bureaucratie runde. Net als
Oranje en Egmont, had Eraso een spuughekel
aan Granvelle en hij werkte samen met de
heren om hem weg te krijgen. Maar verder
probeerden Eraso en zijn hulpjes de heren
vooral zó te sturen dat ze in Brussel het
beleid van Filips II zouden uitvoeren. Dat
betekende bijvoorbeelde dat Eraso de heren
aanspoorde om de invoering van dertien
nieuwe bisdommen – een controversieel plan
– te steunen, en te zorgen dat het calvinisme
niet al te veel voet aan de grond zou krijgen.
Maar Egmont, Horn en Oranje zouden
– in de ogen van Filips – toch te veel aan
de kant van de calvinisten komen te staan.

Filips van Montmorency, graaf van Horn, admiraal
van Nederland, 1562, kopie van Anthonis Mor
(Rijksmuseum).

Terugkijkend op zijn carrière kon
de graaf trots melden dat hij de
eerste Nederlander was die Filips
in dienst had genomen. [...]
In 1568 had hij er dus al bijna
twintig jaar dienst opzitten!

Tussen 1565 en 1566 liepen de zaken in de
Nederlanden uit de hand. Nadat de heren
in de Raad van State jarenlang hadden
geprobeerd om de scherpe kantjes van de
ketterijwetgeving af te schaven, maar steeds
bakzeil haalden, nam de lagere adel het
initiatief over. Zij organiseerden zich onder
leiding van Hendrik van Brederode en
Lodewijk van Nassau in het Verbond der
Edelen. Dat pleitte voor de afschaffing van de
inquisitie en het matigen van de plakkaten.
Met intimiderend vertoon presenteerden de
leden van het Verbond hun petitie aan een
doodsbenauwde Margaretha van Parma.
Filips was woedend over het Verbond
en er bevonden zich aan het Spaanse hof
voldoende mensen die het Verbond afschilderden als een poging om Filips af te
zetten en de katholieke kerk af te schaffen.
Hoewel de Verbondsadel zich altijd
presenteerde als loyaal aan de koning, zag
Filips hen als verraders en oproerkraaiers.
Egmont, Oranje en al helemaal Horn hielden
zich altijd verre van het Verbond – tijdens
het aanbieding van hun smeekschriften,
stonden zij naast Margaretha van Parma.
Maar er bestonden maar korte lijntjes tussen
hen en de leiding van het Verbond: Lodewijk
van Nassau was Oranjes broer, en Egmonts
secretaris was ook nauw betrokken. Zo konden
de heren door hun aanklagers toch makkelijk
in verband worden gebracht met het
smeekschrift.
Helemaal mis ging het na de Beeldenstorm.
Ongelukkigerwijs – voor Egmont – brak die
uit in Vlaanderen, waar hij verantwoordelijk
was voor de publieke orde. Juist in de regio
dichtbij de Franse grens was de calvinistische
beweging sterk. Margaretha van Parma
sloot een akkoord met het Verbond der
Edelen over het beperken van de schade.
Ze zou toestaan dat er calvinistische preken
zouden worden gehouden, maar alleen daar
waar ze al eerder gehouden waren en ook
uitsluitend buiten de steden. Egmont moest
de zaken onder controle zien te krijgen in
Vlaanderen, terwijl Horn naar Doornik
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schermutselingen, kreeg Margaretha van
Parma weer greep op het bestuur en keerde
de rust weer grotendeels terug. Maar in
Spanje was iedereen aan het hof zó geschokt
door de Beeldenstorm, die werd beschouwd
als een opstand tegen het vorstelijk gezag,
dat men tóch een leger zou sturen om
orde op zaken te stellen en de schuldigen
te straffen. De komst van Alva was
onvermijdelijk (Geevers 2008).
Egmont en Horn, die geen lid waren
geweest van het Verbond der Edelen en hun
uiterste best had gedaan om de onrust in
Vlaanderen en Doornik te beteugelen, zagen
zichzelf niet als één van de ‘schuldigen’ die
door Alva gestraft zou moeten worden.
(Oranje zag dat anders; hij zorgde dat hij
in Dillenburg was voor de komst van Alva.)
Egmont maakte dan ook zonder reserves
deel uit van het welkomscomité dat de
hertog begin augustus in Luxemburg
werd gestuurd. Daar was zijn broer Montigny
eigenlijk gouverneur, maar die was op dat
moment in Spanje, zodat Horn de honeurs
moest waarnemen. Dat deed hij met enorme
tegenzin – weer eens kwaad over het
uitblijven van zijn salaris, was hij in feite in
staking gegaan en had zich teruggetrokken
op zijn kasteel in Weert. Nu moest hij
ineens de zeer sterke calvinistische
beweging in Doornik zien te beteugelen!
Het akkoord was een soort handleiding
voor de heren, maar eigenlijk was dat niet
uit te voeren. Nu de calvinisten kerken in
hun bezit hadden gekregen, waren ze bijna
nergens bereid om terug te keren naar de
weilanden buiten de muren. Egmont en
Horn waren dus wel gedwongen om meer
concessies te doen dan in het akkoord was
vastgesteld. Ze konden niet weigeren dat
de calvinisten ook binnen de steden preken
zouden mogen houden; Egmont stond
zelfs toe dat er calvinistische kerken zouden
worden gebouwd (Goosens 2003, 163;
Groenveld 2003, 71 en 80). Op zich was deze
verzoenende politiek succesvol. Na plaatselijke
onderhandelingen en wat kleine militaire
50 het begin van de tachtigjarige oorlog

Petitie van het Verbond der Edelen aan
Margaretha van Parma in het paleis op de
Coudenberg in Brussel, 6 april 1566, Frans
Hogenberg, 1567-1570 (Rijksmuseum).

Beeldenstorm in
Vlaanderen in 1566, Jan
Luyken (Rijksmuseum).
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tegemoet was gereden. Alva en Egmont
waren bovendien oude strijdmakkers. De
graven meenden dat ze niets te vrezen
hadden en Alva behandelde hen met alle eer.
Toen het hele gezelschap in Brussel was
aangekomen, gingen de heren een aantal keer
bij elkaar op bezoek. Maar Filips hield
Egmont, Horn en Oranje verantwoordelijk
voor alle onrust van de afgelopen jaren en
had Alva arrestatiebevelen meegegeven. Op
9 september 1567 werden Lamoraal van
Egmont en Filips van Horn gearresteerd.
Tussen september 1567 en juni 1568
werden Egmont en Horn gevangen gehouden
in Gent. Ze hadden een lange lijst aanklachten
te weerleggen. Ze stonden daarbij niet alleen.
Hun families deden alles om hen vrij te
krijgen. Zoals we hebben gezien, was Sabina
lid van een machtige Duitse familie en ze
had uitstekende contacten. Zodra haar man
was gearresteerd, begon ze haar contacten
aan te spreken om hem vrij te krijgen of
in ieder geval om erop toe te zien dat zijn
rechten werden gerespecteerd. Haar man had
als Vliesridder namelijk het recht om alleen
door zijn Ordebroeders berecht te worden.
Dus schreef ze naar de andere ridders van
de Orde van het Gulden Vlies, maar ook naar
andere invloedrijke personen, zoals haar
Duitse familieleden onder wie haar broer
Frederik III van de Palts, en internationale
kopstukken als keizer Maximiliaan II (die
overigens ook Vliesridder was ) en koningin
Elisabeth van Engeland – en zelfs de paus.
Ze drukte ze allemaal op het hart om Filips
te vragen om Egmont correct te behandelen.
Ze stuurde ook een dienaar naar Spanje als
een soort ambassadeur om de koning
direct te bewerken. Daarnaast moest de
boodschapper ook druk uitoefenen op de
koningin, de biechtvader van de koning
en een aantal machtige hovelingen. Ook
Horns zwager en echtgenote bestookten de
koning en de keizer met brieven. Maar
ondanks deze indrukwekkende campagne en
het feit dat er in brede kring sympathie
bestond voor de heren (en dan vooral voor

De graven konden nu weinig
anders doen dan berusten en hun
lot zo moedig mogelijk onder
ogen zien. Egmont liet wel
optekenen voor het nageslacht dat
hij meende dat hij altijd te goeder
trouw had gehandeld en dat hij
niet geloofde dat hij een dergelijke
straf verdiende.

De laatste ogenblikken van Egmont in de kerker,
Johann Wilhelm Kaiser (I), 1852 (Rijksmuseum).

Egmont), behaalden ze toch geen enkele
resultaat. Ze bleven gevangen zitten,
Egmont zou niet door zijn Ordebroeders
berecht worden en zelfs genade bleef uit.
Ze werden naar Brussel gebracht, waar
Alva begin juni de doodvonissen tekende.
De graven konden nu weinig anders
doen dan berusten en hun lot zo moedig
mogelijk onder ogen zien. Egmont liet
wel optekenen voor het nageslacht dat
hij meende dat hij altijd te goeder trouw
had gehandeld en dat hij niet geloofde
dat hij een dergelijke straf verdiende. Maar
nu hijzelf verloren was, hoopte hij toch dat
hij zijn nakomelingen kon beschermen: ‘so
bidde ik den Heere dat mijn dood met my
weg neme alle mijne misdaden, so dat ik
en mijne nakomelingen geen meerder schande
en on-eere hebben te verwachten; dat ook
mijn lieve geselinne en mijne onnosele
kinderkens derhalve niet meer en hebben
te lijden’ (Bor 1679, 240).
Na van de eerste schok bekomen te zijn,
begonnen de twee zich voor te bereiden op
het naderende einde. Weer hebben we voor
Egmont meer details. Als goede zestiendeeeuwse katholiek –want dat waren ze
natuurlijk allebei– wilde hij biechten bij de
bisschop; dat Riethovius de mis voor hem
zou opdragen en dat hij de hostie zou
krijgen. Riethovius had daar ongetwijfeld
al rekening mee gehouden en alle benodigde
parafernalia meegebracht. De bisschop
drukte Egmont verder op het hart zich
alleen met God bezig te houden en alle
gedachten aan wereldlijke zaken uit zijn
hoofd te zetten. Maar Egmont bleef zich
zorgen maken op Sabina en de kinderen: ‘O
hoe ellendig en broos is onse nature, dat als
wy alleen om God behoren te denken, dat
wy dan met wijf en kinderen bekommert
zyn!’ Uiteindelijk besloot hij zijn laatste uren
te gebruiken om wat brieven te schrijven,
aan Filips II en Alva, om hen te smeken
goed voor zijn familie te zorgen.
De volgende ochtend werd eerst
Egmont opgehaald uit zijn cel. Op de
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Grote Markt was alles in gereedheid
gebracht. Het schavot stond klaar en
daaromheen stond een groot aantal
soldaten opgesteld. Egmont beklom het
schavot samen met Riethovius. Hoewel
zij nog enkele woorden wisselden, waren
die voor de omstanders niet te verstaan
– te veel soldaten scheidden de veroordeelde
van de toeschouwers. Daarna knielde hij
en bad samen met de bisschop. Toen
was het tijd. Egmont knielde op een zwart
kussen dat voor de gelegenheid was
neergelegd. Hij trok een klein mutsje over
zijn ogen en deed zijn mantel af. Hij
had al de brede kraag van zijn hemd
geknipt, zodat de beul goed zicht had op
zijn nek. Zodra hij er klaar voor was,
riep hij: ‘Heere in uwen genaden bevele
ik mijnen Geest.’ Dat was een teken voor
de beul, die zich tot nu toe niet had
laten zien. De beul stapte naar voren en
sloeg het hoofd af. Daarna volgde Horn.
Wie bleven achter? Horn had niet zo
veel nabestaanden. Op het familieslot in
Weert – dat natuurlijk geconfisqueerd
werd – woonden alleen zijn echtgenote
Walburgis van Nieuwenaar en zijn moeder
Anna van Egmont, beide overigens warme

Monumentale fontein ter ere van de graven van
Horn en Egmont op de Kleine Zavel in Brussel,
Charles-Auguste Fraikin, 1864.

In 1576 ondertekenden alle
Nederlandse gewesten de
Pacificatie van Gent. Daarin sloten
ze onderling vrede en streken alle
plooien uit het verleden glad. Voor
de familie Egmont was dat goed
nieuws, want ze kregen al hun
bezittingen nu weer terug.

Herinneringsmedaille van de graven van Egmont
en Horn, 1579 (voor- en achterkant).
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pleitbezorgsters van de reformatie. Het
stel had wel een zoontje gekregen,
vernoemd naar de koning, Filips, maar
hij was jong overleden. Na de executie
moesten de twee vrouwen nu voor
zichzelf zorgen, maar ze konden een
beroep doen op familie. Ze vertrokken
naar Keulen, waarschijnlijk naar Walburgis’
broer, en Walburgis hertrouwde later
met haar neef (Kloek, ’Anna Walburgis’).
Egmonts eerste gedachte toen hij zijn
doodvonnis had gehoord, was voor zijn
familie, die juist enorm groot was. Hoe
liep het met die lieve gezellin en al de
onnozele kindertjes af? Sabina en Lamoraal
hadden een hele stoet kinderen gekregen,
twaalf stuks, geboren tussen ca. 1545 en
1567, van twintigers tot zuigelingen dus.
De oudste jongen, ook al een Filips, was
nog maar een jaar of tien oud. De dood
van hun echtgenoot en vader en de
confiscatie van het familie-bezit was
natuurlijk een enorme klap. Ineens hadden
ze helemaal niets meer en Sabina kon
kennelijk geen steun vinden bij familie.
Dakloos zocht ze haar heil in een naburig
klooster. Zelfs de hertog van Alva vond het te
ver gaan om de arme weduwe en haar
twaalf kinderen aan hun lot over te laten
en kreeg Filips II zover om haar een
jaargeld toe te kennen. Zo had ze toch
nog enige inkomsten. Later verbeterde
de positie van de familie enigszins. In
1576 ondertekenden alle Nederlandse
gewesten de Pacificatie van Gent. Daarin
sloten ze onderling vrede en streken alle
plooien uit het verleden glad. Voor de
familie Egmont was dat goed nieuws,
want ze kregen al hun bezittingen nu
weer terug. Nu stond niets de nieuwe
graaf van Egmont meer in de weg om te
doen wat zijn familie al generaties had
gedaan: de heer der Nederlanden trouw
dienen (Geevers, Sabina van Beieren’).
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Monumentale reliekschrijn in het altaarstuk van Sint-Hieronymus (open) in de Basiliek van El Escorial (Patrimonio Nacional).

9

de heilige anna naar spanje?

Uit een brief aan de koning van 9 juni blijkt dat Alva
druk aan het onderhandelen is om het relikwie van het
hoofd van de heilige Anna te verkrijgen voor het nieuwe
paleis van Filips II (het Escoriaal). In 1569 speelt deze
kwestie nog steeds. De koning bracht uiteindelijk een collectie
relieken bijeen van 7.422 stuks, met twaalf hele lichamen,
144 hoofden en 306 ledematen van heiligen.

27 alva op campagne
De hertog van Alva vertrekt uit Brussel om leiding te geven
aan de militaire campagne tegen de invasietroepen.
In eerste instantie trok hij naar Mechelen om daar de troepen
van het tercio van Napels op te halen. Vandaar ging het via

Antwerpen naar Den Bosch waar men op 2 juli aankwam.
Verdeeld in diverse groepen trok de legerschare vervolgens
over de grote rivieren en op 10 juli kwam men aan in Deventer.
Het ging in totaal om een leger van 15.000 man met daarbij
dus ook de gevreesde Spaanse tercios (Maltby 1983).
De in 1507 geboren hertog kwam voor het eerst echt in
actie bij de succesvolle strijd om Tunis in 1535. Bij de poging
om Barbarossa in 1541 uit Algiers te verjagen had Alva
vervolgens de leiding gekregen over de gehele onderneming,
met alleen al meer dan 20.000 soldaten onder zijn gezag.
Door regen en storm liep de gehele expeditie echter uit
op een mislukking. Vervolgens was de hertog actief bij
oorlogen in Frankrijk, Italië en het Roomse Rijk. Vooral
zijn grote rol bij de overwinning op de Duitse protestanten
in de slag bij Mühlberg op 24 april 1547 droeg bij aan
zijn reputatie. Na de slag werd Landgraaf Filips van Hessen
vermoedelijk persoonlijk door Alva gevangen genomen. Zijn
1568. JUNI 53
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kleindochter Anna van Saksen zou in 1561 met
Willem van Oranje trouwen. Binnen de protestantse families van het Roomse Rijk, waaronder
dus die van Oranje en zijn tweede echtgenote,
had Alva door deze gebeurtenissen een slechte
naam gekregen die in 1568 nog niet was vergeten (Ebben et al. 2013).

27 een vervanger voor alva?
Er doen geruchten de ronde dat Alva na zijn
militaire campagne niet naar Brussel zal terugkeren als landvoogd. Er worden allerlei namen
genoemd waaronder de hertog van Feria, Don
Juan van Oostenrijk en zelfs de zuster van koning
Filips II.

emden, een broeinest van
27 opstandelingen
Filips II schrijft aan de hertog van Alva dat hij bij
de expeditie naar het noorden ook dient af te
rekenen met de stad Emden. Deze stad in het
Duitse graafschap Oost-Friesland fungeerde als
een belangrijk bevoorradingscentrum voor de
opstandelingen.
Lodewijk van Nassau verbleef voor zijn invasie
in Emden en veel Nederlandse protestantse vluchtelingen waren er naartoe getrokken. Daaronder
bevonden zich drukkers die er bijbels en andere
protestantse boeken drukten voor de Nederlandse
markt. Vanuit de stad was in mei 1568 zelfs een
poging gedaan om een opstand in Amsterdam
te ontketenen. Formeel bleef graaf Edzard van
Oost-Friesland neutraal, maar in de praktijk
steunde hij de opstandelingen.
Na de nederlaag bij Jemmingen was men in
Emden bang voor een aanval door de troepen
van Alva, maar die trok zich al snel weer terug
richting Groningen. Daarna was de graaf voorzichtiger met zijn steun aan de opstand en de er
naartoe gevluchte Lodewijk van Nassau diende de
stad snel te verlaten. Toch bleef de stad een
54 het begin van de tachtigjarige oorlog

Passage van de Elbe door de hertog van Alva in de campagne van Mühlberg, fresco van
Cristoforo Passini in de toren van het Arsenaal, 1567-1571, hertogelijk paleis in Alba de
Tormes (Salamanca).

steunpunt voor de opstand. Willem van Oranje had er een vertegenwoordiger en de watergeuzen gebruikten de stad als uitvalsbasis en
als markt voor de goederen uit de opgebrachte schepen. Pas vanaf 1570
zouden de stad en de watergeuzen openlijk met elkaar in conflict
komen. Wel bleef Emden Nederlandse vluchtelingen trekken zodat
er een bloeiende Nederlandse calvinistische kerkgemeenschap tot
stand kwam die veel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het
calvinisme in de Lage Landen (De Meij 1972; Pettegree 1992).

Plattegrond van de stad Emden (Oost-Friesland), in Georg Braun en Frans Hogenberg,
Civitatis orbis terrarum (Köln 1576).
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overlijden don carlos

eerste bijeenkomst
van de junta magna

slag bij saint-valery

10

18

21

24

slag bij jemmingen
zeeslag bij de eems

Juli is warm en droog (Van Engelen 1998).
[Vorige pagina. Anoniem Nederlands; Allegorie op de maand juli met de triomf van Jupiter en het dierenriemteken Leeuw (Museo del Prado)]
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10 oostvaart bedreigd
Een vloot van ongeveer vijftien schepen van de watergeuzen
verslaat bij de Eems een vloot van acht schepen onder
leiding van Frans van Boshuizen. Vier schepen van Van
Boshuizen waren gefinancierd door de Staten van Holland.
Aan boord van de geuzenvloot vinden we de bekende Friese
kapitein Jan Abels die de troepen van Lodewijk van Nassau
in Groningen ondersteunde.
Onder de watergeuzen bevond zich ook de Kleefse edelman
Diederik Sonoy, die vanaf 1572 zou fungeren als gouverneur
van het Noorderkwartier, waar hij hard zou optreden tegen de
katholieken. Het was het eerste gevecht op zee in de Tachtigjarige
Oorlog. Er is inderdaad geschoten tijdens de zeeslag, maar Van
Boshuizen besefte dat hij geen kans op succes had en sloeg al snel

op de vlucht. De schepen van de geuzen hebben in de dagen daarna
een aantal koopvaardijschepen buitgemaakt. Vanaf dat moment
was de noordkust niet meer veilig voor het handelsverkeer en
dat vormde een groot probleem voor de zeer belangrijke vaart
op de Oostzee. Vandaar dat de Staten van Holland een aantal
schepen inzette om deze geuzenvloot te verdrijven.
De vraag of de watergeuzen nu rechtenloze piraten of
gelegitimeerde kapers waren hangt ervan af of je van mening bent
dat Lodewijk van Nassau en zijn broer Willem van Oranje het
recht hadden om kaperbrieven uit te schrijven. De watergeuzen
vielen echter ook neutrale schepen aan, zoals de schepen van
de Hanze. Vooral vanaf 1569 vormden zij een ware plaag voor de
kustbewoners met hun plundertochten, meestal landgangen
genoemd. Hoewel een deel van de watergeuzen afkomstig was
uit Engeland en Frankrijk, maakten toch vooral Friezen en
Hollanders de dienst uit (De Meij 1972 en Groen 2013).

franse steun tegen de
18 hugenoten
Op 18 juli vindt de slag bij Saint-Valery-sur-Somme plaats. Het
leger van de Franse koning wist hier een leger van drieduizend
Hugenoten te stoppen dat naar de Nederlanden wilde trekken
om de opstandelingen te ondersteunen. Opnieuw wordt duidelijk
dat de gebeurtenissen in Frankrijk en de Lage Landen nauw
met elkaar zijn verbonden (Groen 2013).

De watergeuzen Jacob Cabeljau en Jan Bonga, anoniem, naar Johannes Hilverdink,
1825-1899 (Rijksmuseum).

Bloedbad in Saint-Valéry-sur-Somme, 12 januari 1592,
Frans Hogenberg.
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onder de
21 slachting
invasietroepen
De slag bij Jemmingen (Jemgum) is een grote overwinning
voor het koninklijke leger dat nu onder direct bevel staat van
de hertog van Alva. In dit leger vinden we de bekendste
bevelhebbers van de Spaanse infanterie, zoals Julián Romero, maar ook andere befaamde officieren zoals Gaspar
de Robles, Sancho Dávila en Alva’s natuurlijke zoon
Fernando de Toledo. Ook Gonzalo de Bracamonte, die was
verslagen bij Heiligerlee, is weer aanwezig.
In totaal telde het koninklijke leger ongeveer 18.000 man,
terwijl het invasieleger van Lodewijk van Nassau uit minder
dan 9.000 man bestond. In de Nederlandse bronnen lezen
we dat Alva de tegenstanders uit hun verdedigende stelling
wist te lokken door slechts met een klein deel van het
leger aan te vallen. Toen Lodewijk van Nassau tot een tegenaanval besloot, liep die volledig vast. Het mondde uit
in een chaotische terugtocht van zijn troepen. Vrijwel het
hele leger van Lodewijk kwam om, terwijl het koninklijke
leger nagenoeg geen slachtoffers telde. In Spaanse bronnen
is er sprake van maximaal tien doden aan eigen kant. In
een Spaans verslag van vlak na de gebeurtenissen lezen we:
De infanterie [...] liep zoveel tegenstanders tegen het lijf
dat er voor alle soldaten en hun hulpjes genoeg gelegenheid
was om deel te nemen aan de overwinning door de tegenstanders
te verwonden of te doden. Dit gebeurde in de velden, op de
wegen en in de huizen, waar er velen verbrandden, zonder
nog maar over die van de rivier te spreken, die op de vlucht
voor een dergelijke dood in het water sprongen en verdronken.

Gravure van de herdenkingspenning van de overwinning door de hertog van
Alva in Jemmingen, anoniem (Rijksmuseum).
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Julián Romero vertelde later in Brussel over de wonderbaarlijke nederlaag van de vijand waarbij negen mannen er
zeshonderd voor zich uit hadden gejaagd en niemand in
het koninklijke leger het gezicht van de vijand had gezien,
behalve wanneer ze dood omvielen. We horen hier de typische
militaire bluf van de overwinnaar. Hoewel Alva in een brief
aan de koning liet weten alles onder controle gehad te
hebben gedurende het gevecht, zijn er bronnen die dit
betwijfelen. In het verslag van de gebeurtenissen dat een
Spaanse koopman uit Antwerpen naar Spanje stuurde zien
we een andere Alva:
En toen beval Zijne Excellentie [Alva] de terugtrekking naar
het legerkamp, want van ons waren er maar 500 haakbusschutters en 12 ruiters. Toen Zijne Excellentie zag dat zijn leger
gevaar liep en hij onze troepen geen hulp kon bieden uit angst
voor het moeras, beval hij om in de best mogelijke orde terug
te trekken, met verlies van zo min mogelijk manschappen.

De commandanten van deze troepen kwamen echter bij
elkaar en besloten na krijgsberaad het bevel tot terugtrekking
te negeren:
Ze waren van mening dat als ze zich zouden terugtrekken
terwijl de vijand zo dichtbij was, dit zware verliezen zou
opleveren. Vluchtend zou niemand aan de dood kunnen ontkomen. Daarom besloten ze dat het beter was om te sterven
in het gevecht dan te sterven op de vlucht.

Het is niet zeker dat dit inderdaad de juiste uitleg is
van de gebeurtenissen rond de slag bij Jemmingen, maar
het laat zien dat we de berichtgeving over veldslagen niet
zomaar kunnen vertrouwen. Het klopt overigens wel goed
met het bekende beeld van de voorzichtige Alva die liever
geen veldslagen riskeerde. Niet alleen hadden beide kampen
er belang bij om de communicatie over hun eigen handelen
zo goed mogelijk te ‘verkopen’, maar zelfs binnen hetzelfde
kamp konden verschillende accenten gelegd worden. Zo zien
we dat de Spaanse kapitein Lope de Figueroa in de berichtgeving rond de slag soms als held wordt genoemd, maar
dat hij in andere berichten juist geheel ontbreekt. Volgens de
hertog van Alva was die dag iedere soldaat jaloers op Don
Lope. Alva stuurde meteen op de dag zelf een boodschapper
naar koning Filips II om zijn versie van de gebeurtenissen
te laten horen.
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Lodewijk van Nassau wist op het laatste moment met
een bootje te ontsnappen. Het verhaal ging dat het bootje
zo vol zat dat het was omgeslagen. Men had zelfs zijn kousen
en wambuis gevonden en aan de hertog gebracht. Pas later
bleek hij toch ontsnapt te zijn. De meeste van zijn soldaten
waren dus minder gelukkig. Volgens Alva waren er zestien
stuks geschut en wel 1500 paarden buitgemaakt. Van het
brons van de kanonnen liet hij een standbeeld van zichzelf
gieten (Hänsel 1990).

Slag bij Jemmingen, Johann
Wilhelm Baur, 1630-1632
(Rijksmuseum).

Slag bij Jemmingen, Frans
Hogenberg, 1613-1615
(Rijksmuseum).
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kroonprins overleden
onder verdachte omstandigheden
Op 24 juli overlijdt Don Carlos, de oudste zoon van Filips II en de kroonprins van Spanje.
Yolanda Rodríguez Pérez
Op 24 juli 1568 komt er een einde aan het
leven van de Spaanse kroonprins Don
Carlos, die vanaf 18 januari van dat jaar
opgesloten had gezeten op bevel van zijn
vader, koning Filips II. Vergezeld door leden
van de Raad van State was de koning
destijds naar de vertrekken van Don Carlos
gegaan en had toen hoogst persoonlijk
het zwaard van zijn zoon ingenomen.
Hier handelde niet de vader, maar het
staatshoofd. De gevangenname van de
kroonprins leidde al snel tot veel onrust aan
de internationale hoven en de Spaanse
ambassadeurs werden bedolven onder een
stortvloed aan vragen. Vanuit Londen en
Wenen kwamen berichten dat het protestantse
kamp in Europa begonnen was met een
propaganda-campagne die verkondigde dat
Don Carlos door de koning was opgesloten
vanwege zijn sympathie voor de protestantse zaak. Hoewel volledig ongefundeerd,
zou dit idee al snel deel gaan uitmaken
van de mythe rond de prins.
De dood van Don Carlos, in de geschiedenis bijgenaamd ‘de ellendige’, is overbekend door het werk van vele kunstenaars
en schrijvers, en vormt één van de centrale
onderdelen van de Zwarte Legende rond
Filips II die hem presenteert als een wrede,
tirannieke en godsdienstwaanzinnige koning
die er geen enkel probleem mee heeft om
zelfs zijn eigen zoon te laten executeren. De
mythe rond Don Carlos ontwikkelt zich
vanaf de vroegmoderne tijd tot een ware
literaire fascinatie. Het beste bewijs daarvoor
is de beroemde ‘nouvelle historique’ getiteld
La Histoire de Dom Carlos, fils de Philipe II,
van César Vichard de Saint-Real uit 1672,
die razendsnel in allerlei Europese talen
werd vertaald en die van grote invloed zou

Don Carlos, Alonso Sánchez Coello, ca. 1564
(Kunsthistorisches Museum).

Vergezeld door leden van de Raad
van State was de koning destijds
naar de vertrekken van Don Carlos
gegaan en had toen hoogst
persoonlijk het zwaard van zijn
zoon ingenomen.
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zijn op twee succesvolle gelijknamige toneelstukken, de Don Carlos van Thomas Otway
(1676) en die van Friedrich Schiller (1787).
In de negentiende eeuw volgden de beroemde
opera van Giuseppe Verdi uit 1867 en vele
schilderijen en prenten. In 1910 telde de literatuurhistoricus Frederick Lieder al meer dan
honderd verschillende bewerkingen over het
thema in de wereldliteratuur. En sindsdien
is er alleen maar meer bijgekomen (Lieder 1910).
Om deze literaire heldenstatus te bereiken moest het levensverhaal van de prins wel
geromantiseerd worden met behulp van een
groot aantal fictieve elementen, die terug te
voeren zijn op twee grote centrale thema’s.
Ten eerste bestaat het beeld van de prins die
optreedt als de verliefde minnaar van Isabella de Valois, de echtgenote van zijn vader.
Don Carlos moest de strijd aangaan met zijn
tirannieke vader om de liefde van de jonge
koningin aan wie hij bovendien in eerste
instantie was beloofd. Ten tweede werd zijn
dood verbonden met zijn vermeende
opstandige en rechtvaardige inborst, waardoor
hij begreep waarom men in de Nederlanden
in opstand was gekomen en hij daar zelf naar
toe had willen gaan (García Cárcel 2015). In
de bekende artistieke bewerkingen vinden we
geen spoor van de onvoorspelbare en driftige
Don Carlos die behept was met de nodige
fysieke en geestelijke afwijkingen. De literaire
werken beperken zich grotendeels tot een
manicheïsche tegenstelling tussen een
opstandige prins en een strenge koning, een
personage met uiterst duistere trekken, die
de dood van zijn zoon en zijn echtgenote
veroorzaakt. In tegenstelling tot de literatuur
van buiten Spanje, vinden we op het Spaanse
toneel wel een Don Carlos voorzien van de
daadwerkelijke fysieke en mentale gebreken
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Affiche van de opera Don Carlo van Giuseppe Verdi.

waar hij aan leed en deze werken bieden
eveneens meer inzicht in de problematische
relatie tussen vader en zoon. Hoewel men
soms probeerde om de koning geheel vrij te
pleiten van enige schuld, zijn er ook teksten
die duidelijke kritiek leveren op Filips II.
De dood van Don Carlos vormt dus een
essentiële episode in de constructie van een
negatief beeld van Filips II in Europa. In
1581 publiceert Willem van Oranje zijn
Apologie, een pamflet waarin de leider van
de opstand in de Nederlanden zich verdedigt
tegen de beschuldigen uit het banedict
van Filips II. Het beeld van de Spaanse
koning en de Spanjaarden in deze tekst zal
hun slechte reputatie nog verder versterken.
Voor het eerst richt Oranje harde kritiek op
de persoon van de koning: ‘Zelfs Pedro de
Wrede beging geen incest en vermoordde zijn
zoon en echtgenote niet’. Deze beschuldigingen spelen een fundamentele rol in de
verdere ontwikkeling van de Zwarte Legende
rond de koning (Rodríguez Pérez 2016).
Het is belangrijk om te beseffen dat Willem
van Oranje in zijn Apologie nergens verwijst
naar mogelijke samenzweringen of onderhandelingen tussen Don Carlos en de
opstandige edelen in de Nederlanden.

Een tegenstander van Oranje zoals Pedro
de Cornejo (auteur van een pamflet uit
1581 gericht tegen de Apologie, getiteld de
Anti-Apología) stelt dat de dood van Don
Carlos was veroorzaakt door geheel natuurlijke oorzaken. Hij beschuldigt Oranje ervan
net zo lang gewacht te hebben met het
verspreiden van dit valse gerucht totdat er
geen levende getuigen meer waren die de
waarheid kenden. Natuurlijk vinden we in
brieven van ambassadeurs aan het Spaanse
hof en in andere correspondenties uit de tijd
allerhande interpretaties en commentaren over
de dood van de prins, maar het is de Apologie waarin Filips II voor het eerst openlijk
beschuldigd wordt van de dood van zijn zoon.
De houding van Filips II hielp niet bij
het tegenspreken van de vele geruchten en de
wilde gissingen. Hij nam slechts drastische
maatregelen om alles zoveel mogelijk geheim
te houden en gaf geen enkele duidelijke
verklaring voor het gebeurde. In zijn brieven
schrijft Filips II dat hij hem had laten
arresteren ‘vanwege zijn natuurlijke en
bijzondere toestand’ en het was ten zeerste
verboden om met zijn zoon te spreken:
‘iedereen moet zich stilhouden over de prins,
alsof hij dood is’. Don Carlos had zelf na zijn
arrestatie verzucht: ‘ik ben niet gek, ik ben
ten einde raad’ (González García 2015). Na de
dood van zijn zoon volhardde Filips II in
zijn politiek van zwijgen en deed hij geen
enkele poging om zichzelf te verdedigen.
Het verhaal van de gevangenneming is
door historici en literatoren uitermate vervormd. Zeker is dat de prins geen enkel
misdrijf jegens zijn vader had begaan, er
geen religieuze problemen speelden, en men
ook niet probeerde om zijn onverbeterlijke
fouten te corrigeren. De meest waarschijnlijke uitleg is dat de koning hem wilde
afzonderen van de politiek, zoals dat ook
bij andere historische figuren is gebeurd.
Gedurende het half jaar van zijn gevangenschap verzette de prins zich fel tegen
zijn ellendige lot en meer dan eens uitte
hij de wens om zelfmoord te plegen. De

meest waarschijnlijke verklaring van zijn
dood heeft te maken met zijn gewoonte
om koude dranken met ijs en sneeuw te
drinken. Vreemd genoeg is een dergelijke
verklaring ook gegeven voor de dood van
zijn overgrootvader Filips de Schone, de
echtgenoot van Johanna de Waanzinnige.

Een leven met grote gebreken
Wie was nu precies Don Carlos en wat weten
we van zijn persoon? Al bij de conceptie
beloofde zijn leven niet veel goeds, want in
plaats van acht overgrootouders zoals iedereen
in gezonde genetische omstandigheden, telde
de ongelukkige er slechts vier. De inteelt
was op genadeloze wijze zichtbaar in zijn
misvormde lichaam. Hij is geboren op 8
juli 1545 als de enige zoon uit het eerste
huwelijk van de toekomstige Filips II met
Maria van Portugal, zijn volle nicht via twee
bloedlijnen (Gachard 1863). Al vier dagen
na de geboorte van Don Carlos overleed zijn
moeder aan de gevolgen van een hevige
bloeding, een grote emotionele leegte
achterlatend. In het toneelstuk El príncipe
Don Carlos (1634) wordt de moeizame
relatie tussen vader en zoon op de planken
gebracht. De auteur, Diego Jiménez de Enciso,
legt het personage van de koning de
volgende woorden in de mond waarin
Filips Don Carlos de schuld geeft van
de dood van zijn moeder:
Je hebt je eigen moeder vermoord
een adder bij je geboorte
wiens trouweloze onschuld
Spanje tot tranen bracht
(Jiménez de Enciso 1667: 3)

Het was een dramatisch moment voor
beiden. Filips II was op achttienjarige leeftijd
een weduwnaar met een pasgeboren baby,
terwijl Carlos zou opgroeien zonder moeder
en pas na zijn dood – na eerst vijf jaar in
het koor van de Santo Domingo in Madrid
opgebaard te zijn- zou hij in 1573 naar de
basiliek van El Escorial worden overgebracht
om daar weer te worden verenigd met zijn
moeder Maria van Portugal (Parker 2010).

1568. JULI 61

1568_II_Neerlandes.qxp_Maquetación 1 12/11/18 8:48 Página 62

Ejemplar de cortesía © Instituto Cervantes y Fundación Carlos de Amberes.
Todos los derechos reservados.

Prins Don Carlos, Cristobal de Morales of Joris van der
Straeten, 1562 (Patrimonio Nacional, Monasterio de las
Descalzas Reales).

Zijn tantes van vaderszijde, Johanna en
Maria, namen de opvoeding van deze wees
ter hand want gedurende de eerste fase van
zijn leven waren zowel zijn vader als zijn
grootvader Karel V veelal buiten Spanje. Zo
nam Karel zijn zoon Filips in 1548 mee op
een dynastieke reis door Europa om hem
te presenteren aan de inwoners van zijn
toekomstige territoria, waarbij zij lange tijd
in de Nederlanden verbleven. Zoals Filips in
zijn jeugd een vaderfiguur had moeten ontberen, zo ontbrak ook bij Carlos gedurende zijn
jeugd een vaderfiguur. Dit verklaart de weinig
diepgaande relatie tussen Carlos en Filips.Vaak
worden in dit verband de beroemde woorden
van Filips II geciteerd die hij zou hebben uitgesproken tijdens een auto de fe van de inquisitie
in Valladolid in 1559 waarbij een aantal
ketters op de brandstapel werd gezet. Het citaat
illustreert het fanatisme van de vorst, maar
ook het gebrek aan genegenheid ten opzichte
van zijn zoon. Filips zou gezegd hebben dat als
zijn zoon een ketter was,‘hij hem persoonlijk
aan de vlammen zou overgeven’.
In één van de bekendste portretten van
de prins, geschilderd door Sofonisba Anguissola, zien we een goed gebouwde jongeman,
gezond van lijf en leden en met een heldere

blik in de ogen. Het schilderij bedekte uiterst
welwillend de harde werkelijkheid. De
geschreven getuigenissen informeren ons
over de infantiele encefalopathie waar hij
aan leed, hij stotterde, en zijn veel te bleke
gelaat kenmerkte zich door ‘paardenlippen
en een uitstekende kinnebak’. De ene schouder
was hoger dan de andere, het rechterbeen
korter dan het linker, zijn borst ingezakt en
zijn rug voorzien van een lichte bult. Behalve de
lichamelijke misvormingen had de prins
toenemend last van aanvallen van moeraskoorts en tussen 1559 en 1561 leed hij zelfs
gedurende dertig maanden aan de vierdaagse
koorts. Het valt volledig te begrijpen dat het
portret van Sofonisba (vermoedelijk geschilderd
rond 1567) zijn favoriete portret was en hij
gaf hofschilder Claudio Coello, die overigens
zelf al enkele meer waarheidsgetrouwe
portretten van de prins had geschilderd, de
opdracht om diverse kopieën te maken van
het portret van de hand van Sofonisba.
Er waren niet alleen lichamelijke afwijkingen. Ook zijn persoonlijkheid was uitzonderlijk en veel ooggetuigen hebben zijn
excentriciteit beschreven, zijn ‘slechte
gesteldheid’, zoals het in de bronnen staat.
Vier Venetiaanse ambassadeurs hebben een
gedetailleerde beschrijving achtergelaten
van zijn uiterlijk en zijn bijzondere gedrag:
Federigo Badoaro (1557), Antonio Tiepolo
(1563 en 1567), Giovanni Soranzo (1565) en
Sigismundo Cavalli (1568). Federico Badoaro
stelde in 1557 dat:
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prins Don Carlos twaalf jaar oud was. Zijn
hoofd was niet in verhouding met de rest van zijn
lichaam. Hij had zwart haar, een zwakke gesteldheid
en een wreed karakter kondigde zich aan. (...) Hij
deed heel gedurfd en was zeer geïnteresseerd in
vrouwen. (...) Alles in hem wijst erop dat hij
uitzonderlijk trots zal zijn. (...) Hij heeft een
opvliegend karakter, zoals alleen een jongeman
dat kan zijn, en zeer eigenzinnig. Hij houdt van
grappen en maakt op ieder moment vele geestige
opmerkingen die zijn leermeester heeft opgeschreven in een schrift dat hij naar de keizer
heeft gestuurd. (...) De Spanjaarden voorspellen
dat hij een nieuwe Karel V zal worden... (González
García 2015).

De jonge edelman zou nooit in de
dappere voetsporen van zijn grootvader
treden. In 1556, het jaar voorafgaande aan
het laatste citaat, verloofde de elfjarige prins
zich met de één jaar jongere Isabella de
Valois, de dochter van Hendrik II. Het doel
van de overeenkomst was het verbeteren van
de banden tussen de beide koningshuizen.
Na de plotselinge dood van Mary Tudor in
1559, de tweede echtgenote van Filips II,
besloot deze laatste echter zijn zoon opzij te
schuiven en zelf met Isabella te trouwen.
Hier vinden we de kiem van de historische
misvatting die van Don Carlos en Isabella een
liefdespaar heeft gemaakt dat door Filips
wreed uit elkaar werd gehaald. Daar bestaat
geen enkel historisch bewijs voor.
Een andere zeer bekende episode uit
het leven van Don Carlos die uitgebreid in
de kronieken en op de Spaanse planken
terecht is gekomen, betreft het verhaal van
zijn beroemde val in 1562. Omdat de prins
regelmatig last had van koortsen, besloot
de koning om hem ter herstel naar het
aartsbisschoppelijk paleis in Alcalá de Henares te sturen. Daar raakte Don Carlos in
de ban van één van de dochters van de
portier en toen hij op een nacht in het donker
de trap afging om haar te ontmoeten, viel hij
uiterst lelijk op zijn hoofd. De prins raakte
in coma en de keizerlijke geneesheer, de
Brusselaar Andreas Vesalius, voerde tevergeefs
een schedelboring uit in de hoop het herstel
van de kroonprins te bespoedigen. Na vele
pogingen om hem te genezen werd besloten
het nog immer ongeschonden lichaam
van de in 1463 overleden franciscaan
Diego de Alcalá in zijn bed te leggen. Het
is onbekend of het nu de aanraking was,

Medaille van prins Don Carlos op de leeftijd van 12
jaar (voor- en achterkant).
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Mirakel van de genezing
van prins Carlos met het
lichaam van de
Franciscaan Diego de
Alcalá, anonieme
tekening (Biblioteca
Nacional de España).

of de schrik, maar de prins herstelde wonderwel.
Don Diego werd in 1588 gecanoniseerd als
de eerste Spaanse heilige uit de vroegmoderne
tijd. Het uitermate boeiende medisch
dossier van Don Carlos stelt de historici van
tegenwoordig nog steeds voor raadsels.
Getuigen uit de tijd zelf zoals ambassadeur
Tiepolo beamen verder dat Don Carlos zich
bewust was van zijn sociale en politieke rol
en dat hij zowel gulheid als mildheid betrachtte
in zijn aalmoezen en schenkingen. Ook besefte hij dat hij vanwege zijn positie met
grote regelmaat preken en kerkelijke diensten
moest bijwonen. De prins bezat een waardevolle eigen collectie met daarin meer dan
driehonderd boekbanden en de nodige
kunstwerken en tapijten. Hij was zeer geïnteresseerd in kronieken en geschiedenissen
van Spanje en andere vorstendommen. Een
moderne wetenschapper stelt echter dat ‘we
onszelf voor de gek houden als we denken
dat Don Carlos echt gebruik maakte van die
schat aan kennis’ (González García 2015).

Don Carlos, Filips II en de Lage Landen
Behalve de veronderstelde liefdesrelatie met
zijn stiefmoeder Isabella de Valois, speelde
het idee van zijn eveneens veronderstelde
samenzwering met de rebellen in de Lage
Landen. Dit is het tweede centrale thema
binnen de literatuur over Don Carlos.
Geoffrey Parker heeft bevestigd dat het
historisch juist is dat Don Carlos inderdaad

met Montigny en andere Nederlanders aan
het Spaanse hof heeft gesproken in de jaren
1566-1567. Met de graaf van Egmont had
hij al in 1565 gesprekken gehad. Dat was
allemaal echter volkomen normaal aangezien
hij de erfprins van de Nederlandse gewesten
was. Parker stelt verder dat het waarschijnlijker was dat Don Carlos naar Wenen wilde
vluchten dan dat hij naar de Lage Landen
zou afreizen. De verhalen over de samenzwering kwamen terecht in de literaire werken
over de prins, niet alleen buiten Spanje, maar
ook daarbinnen en dit tweede thema binnen
de mythe maakte al gedurende de eerste
helft van de zeventiende eeuw deel uit van
de literaire verwerking van zijn persoon.
In het reeds geciteerde toneelstuk van
Diego Jiménez de Enciso, El príncipe Don
Carlos, uitgegeven in 1634 (Jiménez de Enciso 1667) maar vermoedelijk al in de jaren
twintig geschreven, draait de plot om de
natuurlijke tegenstelling tussen Filips II en
zijn eerstgeborene, over wie de koning zelf
zegt: ‘natuurlijk is hij het tegenovergestelde
van mij’. De andere hoofdlijnen in het
toneelstuk gaan over de moeilijkheden in
hun relatie en de pogingen van Filips II om
zijn taken als monarch in overeenstemming
te brengen met die van vader wanneer het
gaat om een dergelijk conflictief persoon
als Don Carlos. Een deel van de literatuurwetenschappers beschouwt de Don Carlos
van Jiménez de Enciso als het vroegste

voorbeeld van de literaire verdediging van
het door de Zwarte Legende besmeurde
blazoen van Filips II.
Dramaturg Jiménez de Enciso bezat een
grote interesse in de historische werkelijkheid
en hij baseerde zich letterlijk op meer dan
een dozijn passages uit een geschiedenis van
Filips II uit 1619, geschreven door historicus
Luis Cabrera de Córdoba. Toch kiest Enciso
er doelbewust voor om een aantal anachronismen uit de eerste fase van de opstand
door zijn toneelstuk te weven. Zo voegt hij
geheime contacten toe tussen de prins en
edelen zoals Montigny en Bergen, die in
1566 in Madrid waren aangekomen. Enciso
brengt ook een dode Montigny op de planken,
hoewel die pas in 1570 geëxecuteerd zou
worden, twee jaar na de dood van Don Carlos
in 1568. Het chronologische spel van Enciso
rond de contacten met de Nederlandse edelen
versterkt het dramatische karakter van de
plot en maakt het mogelijk om de identificatie
van de koppige rebellen in de Lage Landen
in overeenstemming te brengen met de
opstandige en ontembare figuur van de prins.
Het is sprekend dat Enciso er desondanks voor kiest om het stuk te situeren
in een periode die niet is verbonden met

Manuscript van de komedie El príncipe Don Carlos
van Diego Jiménez de Enciso (Biblioteca
Nacional de España).
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Don Carlos en
de hertog van
Alva, José Uría
y Uría, 1881
(Museo del
Prado).

Manuscript van
de komedie El
príncipe Don
Carlos van José
de Cañizares
(Biblioteca
Nacional de
España).

de Zwarte Legende of met de dood van
Don Carlos. Hij kiest namellijk voor de
beginjaren van de jaren zestig toen niemand
nog kon vermoeden dat er een opstand in
de Nederlanden zou uitbreken. Het verhaal
volgt een aantal historische momenten zoals
zijn inzwering als erfprins in 1560 en de
overbekende episode van zijn val op 19 april
1562, gevolgd door de wonderbaarlijke
genezing door de mummie van Diego de Alcalá. Deze episodes volgen elkaar direct op in
het stuk, hoewel er in werkelijkheid enkele
jaren verstreken. Bijzonder is het ‘happy
ending’ waarin Don Carlos niet komt te
overlijden maar juist tot inzicht komt en
zich bewust wordt van zijn fouten, zodat
het stuk kan eindigen met een harmonieus
‘viva Carlos’ (Rodríguez Pérez 2016).
Het is voor de goede verstaander niet
moeilijk om een analogie te zien tussen de
opstandige zoon die zich nederig neerbuigt
voor zijn vader en die andere opstandige
kinderen van koning Filips II in de Lage
Landen, die op een gegeven moment
hetzelfde zouden moeten doen. Deze versie
van Enciso laat dus de meest conflictieve
episode uit de relatie tussen vader en zoon
weg, namelijk de dood van Don Carlos,
die juist de kern uitmaakt van de Zwarte
Legende. Dit is niet verwonderlijk wanneer
we ons beseffen dat hij schreef in een tijd

waarin op de Spaanse planken vele toneelstukken werden opgevoerd die juist de militaire overwinningen van de monarchie
vierden. Bovendien was de toneelschrijver
goed bevriend met de graaf-hertog van Olivares, de eerste minister van koning Filips IV,
een kleinzoon van Filips II. Olivares zette
een briljante campagne op om de Spaanse
reputatie in ere te herstellen door goed
gebruik te maken van de kunsten, vooral
van de schilderkunst en de literatuur.
Geheel in overeenstemming hiermee
probeerde Enciso ons een positieve en
menselijke Filips II te laten zien, met zijn
twijfels en onzekerheden als vader, die juist
probeert om zijn zoon te begrijpen. Don
Carlos is daarentegen een onevenwichtige
figuur, gewelddadig en onvoorspelbaar. Vanaf
het begin is de prins duidelijk bezig om
samen te spannen met de Nederlanders,
zoals in het volgende fragment:
Dus zo behandelt mijn vader mij!
Ik zal de spot drijven met zijn strengheid;
en zal Spanje verlaten voor de Nederlanden,
want met de heer van Montigny
een middel zal ik vinden met mijn vernuft,
en met enkele Nederlanders,
met wie ik brieven uitwissel,
vluchten uit deze gevangenis
(Jiménez de Enciso 1667: 5)

Het werk van Enciso probeert de moeilijke beslissingen en overwegingen over de
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politieke rol van Don Carlos te problematiseren. We weten uit historische bronnen
dat hij er naar verlangde om betrokken te
zijn in de politiek en het bestuur van de
diverse staten. In 1559 was de jonge prins
zelfs aangewezen als de nieuwe bestuurder
van de Nederlanden, maar dit was destijds
niet omgezet in daden. Toen er in 1567 een
conflict uitbrak in de Lage Landen besloot de
koning om niet Don Carlos maar de hertog
van Alva met een leger te sturen om de rust
te laten terugkeren. De prins was woedend.
In zowel historische als literaire bronnen
vinden we de beroemde episode waarin
de prins in een aanval van woede tegen
zoveel onrecht hem aangedaan, probeert
om de hertog van Alva neer te steken.
De figuur van de monarch heeft in het
toneelstuk van Enciso overduidelijk een
positieve rol. Allereerst richt de plot zich
niet op de problematische periode rond de
dood van Don Carlos, maar op het moment
van zijn wonderbaarlijke genezing na de
val. In dit verhaal toont Filips II zijn goede
wil als vader en als koning door hem te
laten inzweren als opvolger:
Zweer hem in, want ik hoop
dat als Carlos mijn opvolger zal worden,
hij een goede koning zal zijn, en een
[ondoorgrondelijk voorbeeld
van zijn voorgangers
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met het goddelijk licht van zijn voorouders
(Jiménez de Enciso 1667: 27)

Het stuk eindigt met een triomfantelijke
finale waarin de continuïteit van de Habsburgse monarchie wordt benadrukt. In een
tableau vivant verschijnt een stamboom
aan de prins met daarop de toekomstige
koningen, met Filips IV en zijn koningin,
hand in hand, in het centrum. Don Carlos
had het licht gezien en besloot om zijn fouten
te herstellen en voorspelde dat:

Het is aannemelijk dat de auteur
een antwoord lijkt te geven op de
politieke veranderingen in Spanje,
waarbij de Habsburgse dynastie
sinds 1700 was vervangen door de
nieuwe Bourbon-dynastie onder
Filips V. Bij zijn troonsbestijging
was de Spaanse Successie-oorlog
uitgebroken

Ik ga een andere ster volgen
Ik heb van het licht gedroomd
maar het licht dat ik nu ontwaar
is helemaal niet gedroomd
(Jiménez de Enciso 1667: 43)

Als antwoord op deze woorden stelt de
koning: ‘zegt voort dat Carlos lang moge
leven!’. In de toneelaanwijzing staat daarbij
vermeld: ‘iedereen: Viva Carlos!’.
Aan het begin van de achttiende eeuw
maakt José de Cañizares een nieuwe bewerking van het stuk van Enciso. Hij verandert
niet alleen het einde waarin de prins nu komt
te overlijden onder verdachte omstandigheden,
maar voert een hele reeks wijzigingen door
in de plot en de karakterisering van de
personages. Hierdoor past het nieuwe
toneelstuk veel beter binnen de Zwarte
Legende met Filips II als de boosdoener en
met het tragische einde van Don Carlos. De
Filips II van Cañizares is overduidelijk een
slecht persoon. Door de scenes over de
menselijkheid van Filips II van Enciso te
combineren met de kilheid bij het nemen
van beslissingen uit de pen van Cañizares
ontstaat er een personage met grote interne
tegenstellingen en een verontrustende
psyche. De bewerker verwijdert zowel de
inzwering van de prins en de val, als het
daaropvolgende wonderbaarlijke herstel en
de vreugde van Filips II daarover. Ook het
triomfantelijke Habsburgse tableau vivant
komt niet meer terug.
Deze nieuwe versie van het toneelstuk
past veel beter binnen de literaire traditie
van een slechte Filips II en het is aanne-

De gevangenis van Don Carlos, Jan Luyken, 1698
(Rijksmuseum).

melijk dat de auteur een antwoord lijkt te
geven op de politieke veranderingen in
Spanje, waarbij de Habsburgse dynastie
sinds 1700 was vervangen door de nieuwe
Bourbon-dynastie onder Filips V. Bij zijn
troonsbestijging was de Spaanse Successieoorlog uitgebroken, een gewapend conflict
over de opvolging van de laatste Habsburgse
koning. De daarop volgende strijd tussen de
Oostenrijkse Habsburgers en de Bourbons
had grote invloed op de Spaanse koninkrijken
omdat het een burgeroorlog was waarin
iedereen zijn eigen positie moest bepalen
en een keuze moest maken voor of tegen de
nieuwe Franse koning.
Filips V streefde naar ingrijpende veranderingen in de samenleving. Hij accepteerde
niet alleen kritiek op de voorafgaande
dynastie, maar stimuleerde zelfs het uiten
van kritiek op de Habsburgers en verbrak
zoveel mogelijk zijn eigen banden met die
dynastie. De Habsburgse dynastie werd
afgeschilderd als achterhaald en slecht,
waarbij het bijzondere verhaal van Filips II
en de ongelukkige Don Carlos zeker van pas
kwam. Meteen vanaf het begin van zijn
regering volgde Filips V een bewuste strategie
om een positief beeld van zichzelf neer te
zetten, waarin de nadruk niet alleen lag op
zijn legitieme rechten op de troon, maar
ook op de positieve toekomst. Filips V liet
zich afschilderen als een prins die alle
fysieke en geestelijke kwaliteiten bezat die
nodig waren om te regeren, als het volkomen
tegendeel van iemand als Don Carlos die
deze kwaliteiten in het geheel niet had
bezeten. De bewerking van het toneelstuk
van Enciso door Cañizares laat zien dat de
mythe van Don Carlos niet alleen werd
tegengesproken in Spanje. In plaats van een
officiële apologie vond er inderdaad een
historische of literaire verdediging plaats,
maar er bestond ook een andere kant. De
duistere geschiedenis van de ongelukkige
prins en zijn vader kon naar gelang de
historische omstandigheden ook goed
binnen een Spaanse context functioneren,
in een spel rond misdaad en straf.
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eindelijk op
24 amerika
orde
De leden van de Junta Magna komen voor het
eerst bij elkaar. Deze speciale raad bestaat uit
vertegenwoordigers van de belangrijkste adviesraden van de koning en is bedoeld om orde op
zaken te stellen in de Amerikaanse bezittingen
van Spanje.
Onder voorzitterschap van kardinaal Diego de Espinosa maakte men in drie maanden een nieuw
plan voor de kerkelijke structuur van Amerika,
met nieuwe bisdommen en seminaries. Ook zouden
er afdelingen van de Inquisitie dienen te komen
om de buitenlanders te controleren en perkte de
Junta de invloed van de paus in Amerika verder in.
Op economisch gebied kwamen er nieuwe regels
voor grondbezit, mijnbouw, handel en nijverheid.
Daarbij was het van belang om de oorspronkelijke
bevolking in dorpen onder te brengen zodat men ze
beter kon controleren. Hiervoor moesten nieuwe
dorpen gebouwd worden. De nieuwe onderkoningen,
Francisco Álvarez de Toledo in Peru en Martín
Enríquez de Almansa in Nieuw-Spanje, kregen
vergaande bevoegdheden om de plannen uit te
voeren. Je zou kunnen stellen dat het koninklijk
gezag in Amerika pas echt is gevestigd door de
beslissingen die genomen zijn tijdens deze Junta.
Tot die tijd hadden de geestelijke ordes en de
conquistadores grotendeels hun eigen gang kunnen
gaan. Nu werd er orde op zaken gesteld. Hierbij
hoorde het opzetten van een grootscheeps onderzoek
in Amerika waarbij de Spaanse bezittingen in Amerika systematisch in kaart werden gebracht met
behulp van enquetes. Een gunstige bijkomstigheid
was dat door deze reorganisatie ook de inkomsten
uit Amerika voor de koning omhoog gingen. Hij
kon het geld goed gebruiken voor zijn vele oorlogen
in Europa (Parker 2010).
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Grafbeeld van kardinaal en bisschop van Sigüenza, Diego de Espinosa, in de kerk van
Onze Lieve Vrouw van de Hemelvaart in Martín Muñoz de las Posadas (Segovia),
werk in albast door Pompeo Leoni.
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executies in doornik

de aankomst van nieuwe spaanse soldaten
executies in utrecht

1

2

23

25

nieuwe oorlog in frankrijk
de komst van don frederik naar de nederlanden

In Weert is de pestepidemie in augustus op zijn hoogst. Ook in Holland heerst de pest (Van Engelen 1998).
[Vorige pagina. Anoniem Nederlands, Allegorie op de maand augustus met de triomf van Ceres en het dierenriemteken Maagd (Museo del Prado)]
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de komst van don frederik
Begin augustus, vlak na de slag bij Jemmingen, komt Don Frederik, de zoon van de hertog
van Alva, naar de Nederlanden om zijn vader te ondersteunen.
Don Frederik (Don Fadrique de Toledo) was door de koning verbannen uit Spanje naar
het verre Oran op de kust van Noord-Afrika. Alva had veel moeite moeten doen om de
verbanning om te zetten zodat zijn zoon naar de Nederlanden kon komen. Geheel tegen
de wens van de koning gaf Alva zijn zoon vervolgens al snel het opperbevel over de infanterie.
Hij was destijds 31 jaar oud, maar had weinig militaire ervaring. Toen Alva bij de invasie
in Holland in 1572 zelf ziek in Nijmegen moest achterblijven, kreeg zijn onervaren zoon
het opperbevel over het gehele koninklijke leger bij Naarden en Haarlem.
Don Frederik was verbannen omdat hij een trouwbelofte had gedaan aan een hofdame,
maar die belofte niet was nagekomen. Het leidde tot een groot conflict tussen de koning
en de zoon van één van zijn voornaamste edelen. Hij was overigens niet de eerstgeborene
van de hertog. Diens veelbelovende oudste zoon Don García was echter al in 1548 overleden.
Alva was veel minder overtuigd van de kwaliteiten van Don Frederik. Hij had echter geen
keuze. Om het adellijke huis Álvarez de Toledo weer in koninklijke genade te herstellen
moesten Alva en zijn zoon zich bewijzen in de oorlog in de Nederlanden. Er bestond
voor een edelman geen betere manier dan oorlog om aan dat eerherstel te werken. In
een brief van 23 november liet hij weten dat hij dolblij was ‘aan het einde van de dag
te kunnen constateren dat Don Frederik toch de bijzondere militaire kwaliteiten van de
familie bezat, terwijl hij had gedacht dat de lijn van soldaten bij hem was gestopt’. Was
de ijzeren hertog verblind geraakt door vaderliefde (Maltby 1983 en Ebben et al. 2013)?

Don Fadrique Álvarez de Toledo,
anoniem (Monasterio de Sancti
Spiritus, Toro).

executies in doornik
Begin augustus worden op het marktplein van Doornik enkele protestanten
geëxecuteerd: twee worden er onthoofd
en twee gewurgd. Eén van hen waagde
het volgens de bronnen om een protestants gebed te doen.

oorlog in
23 nieuwe
frankrijk

Ketters worden publiekelijk gemarteld, Caspar
Luyken, 1700 (Rijksmuseum).

In Frankrijk begint de ‘Derde Godsdienstoorlog’ als ondermeer de prins
van Condé en Gaspard de Coligny zich
verenigen tegen de katholieken. De
protestantse Coligny zou op 24 oktober
1572 vermoord worden tijdens de Bartolomeusnacht. Zijn dochter Louise
werd in 1583 de vierde echtgenote van
Willem van Oranje.

Gaspard de Coligny, anonieme tekening, ca. 1560
(Bibliothèque Nationale de France).
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Tegelfries met afbeeldingen van soldaten van de tercios van Filips II, toegeschreven aan Juan Fernández, ca. 1580, in de portiek aan de voet van de Basiliek
van Onze Lieve Vrouw van Prado (Talavera de la Reina).

nieuwe spaanse soldaten aangekomen
In augustus komt er in de Lage Landen een vloot aan met ongeveer 2.400 Spaanse soldaten.
De soldaten van Jemmingen waren pas teruggekeerd uit het
noorden en de nieuwe lichting soldaten was meteen onder
de indruk van de rijke buit. Ze zagen ervaren soldaten
gekleed gaan als edelen. Geld en eten konden niet op.
Alleen al maestre de campo Julián Romero had tweehonderd
koeien buitgemaakt. Er was vlees, worst en bier in overvloed.
Hebzuchtig geworden wilden deze onervaren soldaten zo
snel mogelijk zelf de strijd in.
Dit was het grootste troepentransport over zee gedurende
deze jaren. Daarna kwamen er alleen in 1572 en 1575 nog
kleinere Spaanse legereenheden over zee. De onveiligheid
van het maritieme transport van troepen zorgde er voor
dat men vanaf dat moment alleen nog maar troepen over
land liet reizen. Dit gebeurde vanuit de Spaanse vestingen
in Noord-Italië. Dit had het voordeel dat de Spaanse rekruten
eerst hun opleiding in Italië konden krijgen. Men was er

25

executies in utrecht

In Utrecht vindt de executie plaats van vier personen.
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namelijk achter gekomen dat verse rekruten in de Nederlanden weinig effectief waren en snel stierven. Wel kwamen
de manschappen na de lange mars uit Italië uitgeput aan,
met versleten kleding en schoenen. De transportroute die
vanuit Noord-Italië langs de rand van Frankrijk naar de
Lage Landen voerde, noemen we de Spaanse weg. Men
bouwde een heel netwerk op dat deze troepentransporten
kon ondersteunen. In 1588 zouden er opnieuw Spaanse
troepen over zee de Nederlanden bereiken, maar de
Spaanse weg is onmisbaar geweest voor de inzet van
Spaanse en Italiaanse troepen tijdens de gehele Tachtigjarige
Oorlog. Ook de ongeveer 10.000 man die met de hertog
van Alva waren meegekomen, hebben gebruik gemaakt van
de Spaanse weg. In 56 dagen waren ze van Lombardije tot
aan Namen gekomen (Parker 2004).
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oprichting engels college aan de universiteit in dowaai (douai)

marteling en executie van antoon van stralen

nieuwe invasie vanuit engeland

18

23 24

29 30

engelse piraten in amerika verslagen

kroning van de nieuwe
koning van zweden

Vanaf half september regent het weer vaker (Van Engelen 1998).
[Vorige pagina. Anoniem Nederlands, Allegorie van de maand september met de triomf van Vulcanus en het dierenriemteken Weegschaal (Museo del Prado)]
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invasie vanuit
18 nieuwe
engeland verijdeld
De geuzen vallen vanuit Engeland Vlaanderen binnen om
een opstand te ontketenen in de Vlaamse Westhoek. Men
weet echter één van de leiders te grijpen en de belangrijkste
rebellen worden ter dood veroordeeld.
Ook de Nederlandse protestantse kerk in Londen (Austin
Friars) was direct betrokken bij deze plannen. Opnieuw
werd duidelijk dat de protestantse kerken van de Nederlanders in het buitenland een groot gevaar vormden voor
de veiligheid van de Nederlanden. Opnieuw kon men de
samenzwering echter tijdig verijdelen.
Vanaf 1550 gebruikten buitenlanders in Londen de kerk van
Austin Friars. Ten tijde van de regering van de katholieke Mary
Tudor werd de kerk verlaten, maar na de troonsbestijging
van Elisabeth I namen de Nederlanders Austin Friars weer
in gebruik. Wellicht 75% van de buitenlanders in Londen
kwam uit de Lage Landen en de Nederlandse protestantse
kerk telde vermoedelijk enkele duizenden leden. De meesten
kwamen uit de grotere steden van Brabant en Vlaanderen.
Ook wanneer we naar de huwelijken kijken die er hebben
plaatsgevonden, zien we dat vooral Antwerpen, Gent en
Brussel belangrijke plaatsen van herkomst waren. Terwijl de
Nederlandse gemeenschap van Sandwich vooral verbonden was
met West-Vlaanderen, vinden we in die van Londen een sterke
band met de stad Antwerpen. De Nederlandse kerk in Austin
Friars bestaat nog tot op de dag van vandaag (Backhouse
1972; Goose en Luu 2005).

De Nederlandse kerk van Austin Friars (Londen), James Ogilvy, 1907.

af op de Engelsen, zoals ook Drake en de zijnen in 1588
zouden doen bij de Onoverwinnelijke Armada. Hawkins en
Drake wisten echter met hun eigen twee schepen te ontkomen.
Beide Engelsen kochten en roofden destijds al jarenlang
zwarte slaven in Afrika en verkochten die weer illegaal in
Spaans Amerika. Dit ging zowel in tegen de monopoliepositie
van de koning van Portugal in Afrika als tegen het Spaanse
bestuur in Amerika. Elisabeth I en haar voornaamste hovelingen
investeerden overigens in deze in de ogen van Filips II
illegale expedities.
Francis Drake groeide in latere jaren uit tot één van de
grootste vijanden van het Spaanse rijk. Bekend is zijn reis

23 piraten in amerika verslagen
Een Spaanse vloot verslaat bij het eiland San Juan de Ulúa
in Mexico een vloot van zes schepen onder leiding van de
Engelse piraten en slavenhandelaars Francis Drake en John
Hawkins.
Die hadden na een grote storm een haven moeten opzoeken
om hun schepen te repareren en daarbij dit eilandje ingenomen,
het fort veroverd en de bevolking verjaagd. Zij hadden
echter de pech op de Spaanse vloot te stuiten die de nieuwe
onderkoning van Nieuw-Spanje met zich meebracht, Martín
Enríquez de Almansa. De Spanjaarden stuurden vuurschepen

Francis Drake,
gravure door
Crispijn van de
Passe (I), naar
Jodocus Hondius
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om de wereld tussen 1577 en 1580, maar natuurlijk
eveneens zijn grote rol bij het bevechten van de Onoverwinnelijke Spaanse Armada in 1588. In 1581 sloeg
Elisabeth I hem tot ridder, zodat de voormalige
piraat in de adelstand werd verheven. Het is bijzonder
dat hij na zijn dood in 1596 in Engeland slechts
gezien werd als één van de Engelse zeehelden, terwijl
hij juist in Spanje een grote faam had opgebouwd
als een uitzonderlijk angstaanjagende vijand. De
beroemde schrijver Lope de Vega schreef zelfs een
groot gedicht over hem, de Dragontea. Pas veel later
verwierf Drake ook in Engeland de bijzondere roem
die hij er tot op de dag van vandaag bezit (www.
oxforddnb.com).

24

burgemeester
gemarteld en
onthoofd

Antoon van Stralen, burgemeester van Antwerpen,
wordt onthoofd in het fort van Vilvoorde, bij Brussel.
Het verhaal gaat dat de Spaanse raadsheer van de Raad
van Beroerten Juan de Vargas de marteling van de
burgemeester niet ver genoeg vond gaan en zelf
ingreep. Diens gewrichten werden nu zelfs doorgezaagd. Zijn collega Luis del Rio kon het niet langer
aanzien en verliet huilend de ondervraging.

priesters
29 engelse
in dowaai
Aan de universiteit van Dowaai (Douai; nu
in Noord-Frankrijk)) wordt een Engels
college opgericht om katholieke priesters
op te leiden voor Engeland. Deze universiteit
was pas in 1562 van start gegaan. Het was
na Leuven (opgericht 1425) de tweede
universiteit van de Lage Landen, in 1575
gevolgd door de universiteit van Leiden.

complot aan
30 het
zweedse hof

De nieuwe Zweedse koning Johan III begint aan zijn regering. Samen met
een aantal edelen wist hij zijn voorganger, zijn halfbroer Erik XIV, af te zetten.
De protestantse koning Erik XIV was wellicht gek maar in ieder geval zeer
gewelddadig. Hij heeft een aantal edelen laten vermoorden en hij begon
een oorlog tegen Denemarken die in 1568 nog aan de gang was.

De burgemeester
Antoon van Stralen,
Reinier Vinkeles (I),
naar Jacobus Buys,
1783-1795
(Rijksmuseum).

Erik XIV, koning van
Zweden, Domenicus
Verwilt, 1561
(Nationalmuseum,
Stockholm).
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De drie colleges (van Jezus, van de Koning
en d'Anchin) aan de Universiteit van Douai,
miniatuur opgenomen in het album van de
hertog Charles de Croÿ, Adrien de Montigny,
ca. 1590-1611.
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de koningin is overleden

de slag bij geldenaken

slag bij lanakerveld
vermeden

rovers gearresteerd in hoorn
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de aankomst van diego de toledo
predikant in ieper op de
brandstapel

sint-truiden in
handen van
oranje

conflict in huize oranje

nieuwe invasie willem
van oranje

Op 11 oktober stormvloed in Holland en Friesland (Van Engelen 1998).
[Vorige pagina. Anoniem Nederlands, Allegorie van de maand oktober met de triomf van Bacchus en het dierenriemteken Schorpioen (Museo del Prado)]
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3

opnieuw treurnis aan het
koninklijke hof

In het paleis van Aranjuez overlijdt de jonge koningin
Elisabeth van Valois, de derde echtgenote van koning
Filips II. Tijdens haar zwangerschap was ze ziek geworden
en viel regelmatig flauw. De koning bevond zich aan haar
zijde en hield steeds haar hand vast. Na een miskraam
overleed de koningin, slechts 22 jaar oud.
Het huwelijk tussen Elisabeth en Filips vond plaats in 1560
toen zij nog maar veertien jaar oud was. Het werd gesloten
ter bevestiging van de vrede van Câteau-Cambrésis in 1559
die een verzoening tussen Filips II en de Franse koning
moest bewerkstelligen. Elisabeth was de dochter van koning
Hendrik II van Valois en Catharina de’ Medici. De jonge
koningin hield zich de eerste jaren aan het Spaanse hof
voornamelijk bezig met dansen, gokken, toneel en kleding
en gaf daar grote sommen geld aan uit. Pas na enkele
jaren kunnen we spreken van een normale relatie tussen
man en vrouw en na een eerste miskraam werd er een
eerste kind geboren, Isabella Clara Eugenia, die later als
aartshertogin de Nederlanden zou gaan besturen. Een volgende
zwangerschap in 1567 zorgde er mede voor dat Filips zijn
voornemen om naar de Nederlanden te reizen uitstelde.
Het werd opnieuw een dochter: Catalina Michaela. Hoewel
Filips II zeer teleurgesteld was dat het weer een meisje
was, onderhield hij zijn leven lang een hartelijke band met
zijn beide dochters, getuige ook de brieven die zij aan elkaar
schreven.
Elisabeth van Valois heeft altijd geprobeerd om de vrede
te bewaren tussen haar echtgenoot en haar broer, de koning
van Frankrijk. Op de achtergrond speelde haar moeder,
Catharina de’ Medici, daarbij een grote rol. Hoewel er zeker in
het begin geen sprake was geweest van een goed huwelijk,
ontstond er in de loop der jaren een goede relatie (ze had
bijvoorbeeld eindelijk Spaans geleerd) en Filips was dan
ook ontroostbaar bij haar dood (Parker 2014).

Koningin Elisabeth van Valois, met een portret van Filips II, Sofonisba
Anguissola, ca. 1561-1565 (Museo del Prado).
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5

oranje nogmaals ten aanval

Willem van Oranje dringt opnieuw de Nederlanden binnen.
Hij steekt in de nacht bij Stokkem met een groot huurleger
de Maas over.
De nieuwe militaire geschiedenis van Nederland komt tot
achtduizend ruiters en achttienduizend man infanterie,
voornamelijk Duitsers. Alva heeft 5500 ruiters en ongeveer
zestienduizend man infanterie tot zijn beschikking. Het
leger van Oranje belegert en plundert de nodige plaatsen
en kloosters.
Op 9 oktober stonden beide legers tegenover elkaar bij het
Lanakerveld, vlakbij Maastricht. Willem van Oranje durfde
het echter niet aan het bevel tot de aanval te geven. Op
15 oktober openden de inwoners van Sint-Truiden in het
prinsbisdom Luik de poorten van hun stad voor de troepen van
78 het begin van de tachtigjarige oorlog

De Prins van Oranje trekt over de Maas, Frans
Hogenberg, 1568-1570 (Rijksmuseum).

Willem van Oranje. Veel kloosters werden geplunderd en de abt
van een grote abdij werd gevangen genomen door Lodewijk van
Nassau in de hoop op losgeld. Ook het Luikse Tongeren
werd in deze campagne bezet (Groen 2013; Poncelet 1936).
Het oversteken van de Maas door Willem van Oranje
is een beroemd moment in de Nederlandse geschiedenis
dat vaak is vereeuwigd. In 1999 werd er bij grenspaal 118
door kroonprins Willem-Alexander een monument onthuld.
Ook de niet gestreden slag bij het Lanakerveld is vreemd
genoeg eveneens uitgegroeid tot een belangrijke gebeurtenis
uit de Tachtigjarige Oorlog. Misschien wel omdat de situatie
voorkomt in het elfde couplet van het Wilhelmus. Wat als
Oranje het toen had aangedurfd om slag te leveren tegen
de troepen van Alva?
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20

alva slaat zijn slag

Vervolgens vindt de slag bij Geldenaken (Jodoigne) plaats,
ook wel de slag bij de rivier de Gete genoemd. Hoewel Alva
steeds een confrontatie had weten te vermijden, botsen de
legers toch op elkaar. De strijd duurt van zeven uur ‘s
ochtends tot vier uur ‘s middags. Het is een grote overwinning
voor de hertog van Alva. Duizenden doden aan de kant van
Oranje tegenover enkele tientallen in het koninklijke leger.
Alva sprak op 22 november van meer dan drieduizend
dode vijanden en geen enkel slachtoffer aan koninklijke
kant. Het was allemaal te danken aan zijn strategie om
het leger van Oranje steeds van dichtbij te volgen en het
geen kans te geven iets te ondernemen en dat terwijl Oranje’s
leger er steeds weer midden in de nacht vandoor ging
zonder enig geluid te maken. Deze vernietigende nederlaag is

Veldslag aan de rivier de Gete, anoniem, naar Johann
Wilhelm Baur, 1649-1651 (Rijksmuseum).

in de Nederlandse geschiedenis relatief onbekend. Een Spaanse
kroniekschrijver concludeert droogjes dat de soldaten van het
koninklijke leger vanaf deze dag alleen nog maar de rug
van Willem van Oranje zouden zien.
De graaf van Hoogstraten, Antoon II van Lalaing, liep bij
de slag een schotwond op aan zijn voet. Naar sommigen zeggen veroorzaakt door zijn eigen wapen. Hij zou hieraan op 11
december overlijden. Ook deze graaf behoorde tot de eerste
generatie opstandige edelen. Hij was de zwager van Filips van
Montmorency, de graaf van Horn, en de broer van George van
Lalaing, de graaf van Rennenberg, bekend door het zogenaamde
‘verraad van Rennenberg’ waarbij Groningen in 1580 opnieuw
in handen kwam van Filips II. Door zijn voortijdige dood
in de eerste fase van de opstand is Hoogstraten minder
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bekend gebleven. In de achttiende eeuw is wel er een gravure
van de dramatische sterfscene gemaakt waarbij Willem van
Oranje de hand van zijn strijdmakker vasthoudt.
Enkele dagen na de veldslag bij Geldenaken schreef de oude
en zieke Alva over de campagne: ‘ik had eigenlijk niet eens kracht
genoeg om gewoon in bed te liggen, maar hier heeft God mij
genoeg kracht gegeven om alle dagen vijftien à zestien uur op
een paard te zitten’ (Ebben et al. 2013).

22 roversbende gearresteerd
De justitie van Hoorn arresteert de roversbende van Dirk
Maertensz. die dood en verderf zaaide in de buurt van Hoorn.
In de woorden van een historicus uit 1925: ‘een uiterst brutale
aanranding, berooving en terroriseering der plattelandsbevolking, gepaard met inbraak en diefstal in kloosters en ten huize
van geestelijke personen’. De tweeëntwintig rovers werden ter
dood veroordeeld. Van sommigen zou het hart zijn uitgerukt
(Dresch 1925).

23

zou Anna in Keulen een relatie beginnen met Jan Rubens, de
calvinistische vader van de schilder Peter Paul Rubens die in
1568 met zijn vrouw naar Keulen was gevlucht. Om Anna te
straffen voor haar overspel en de weg vrij te maken voor een
derde huwelijk, liet Oranje een aantal geleerden in Leiden het
huwelijk ongeldig verklaren. Er volgde een steekspel tussen Oranje
en de invloedrijke familie van Anna. Uiteindelijk werd zij in
Dresden opgesloten in een vertrek zonder ramen, waarbij ze
haar eten door een luikje kreeg aangereikt. Daar overleed ze in
december 1577. De zeer dubieuze ongeldigverklaring van het
huwelijk en zijn derde huwelijk in 1575 met de voormalige
abdis Charlotte de Bourbon, maakten dat vijanden van Oranje
hem vanaf dat moment van bigamie konden beschuldigen.
Anna was de dochter van Maurits van Saksen en Agnes van
Hessen. Het huwelijk was in 1561 gesloten in Leipzig waarna
Oranje de grote bruidschat van Anna ongetwijfeld heeft opgemaakt aan zijn militaire ondernemingen (Pollmann,‘Anna van
Saksen’).

bekende predikant verbrand

Vermoedelijk begin september wordt in Ieper de protestante
predikant Pieter de Haze opgepakt die voor duizenden mensen
predikte. Hij werd op 23 oktober in Ieper op de brandstapel gezet.

de familie alva krijgt versterking
Diego Álvarez de Toledo, de jongere zoon van de hertog van Alva,komt
na een gevaarlijke overtocht met achthonderd onervaren soldaten
aan in Zeeland. Hij had verder tweehonderdduizend dukaten bij
zich. Van deze jongere zoon van Alva is erg weinig bekend, maar
zijn zoon Antonio zou na de dood van Don Frederik de vijfde
hertog van Alva worden.

conflict in huize oranje
In oktober verlaat Anna van Saksen, de tweede echtgenote van
Willem van Oranje, het familieslot aan de Dillenburg om
op zichzelf te gaan wonen. Zij wil niet meer bij haar
schoonfamilie blijven en eist het geld van haar bruidschat terug.
Omdat dit niet gebeurde maakte ze hoge schulden. Het leidde
tot een openlijk conflict tussen de beide echtgenoten. Uiteindelijk
80 het begin van de tachtigjarige oorlog

Anna van Saksen,
toegeschreven
aan Abraham de
Bruyn, 1565-1568
(Rijksmuseum).
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nieuwe onderkoning in peru
voorstel nieuwe belastingen
naar de koning
willem van oranje
komt met zijn leger
aan in frankrijk

2

4

15

28

19

schepen gestrand in
engeland

belegering van luik door
willem van oranje

stichting eerste klooster
ongeschoeide karmelieten
in spanje

Begin november valt de winter in, maar zwakt vervolgens weer af (Van Engelen 1998).
[Vorige pagina. Anoniem Nederlands, Allegorie van de maand november met de triomf van Diana en het dierenriemteken Sagittarius (Museo del Prado)]
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2/5 schending van de neutraliteit
Tussen 2 en 5 november belegert het leger van Willem van
Oranje de stad Luik nadat hij besloten had om door het
onafhankelijke prinsbisdom te trekken.

Willem II van der Marck,
graaf van Lumey, tekening
door onbekende auteur,
1572 (Nationaal Archief).

Het zou de troepen een winterkwartier moeten geven en van
de mislukte veldtocht toch nog een succes maken. De opzet
mislukte. De terugtrekkende troepen plunderden vervolgens
de dorpen en abdijen in de omgeving. Vooral Willem van
der Marck, de heer van Lumey (Lummen), beging wandaden
in het Luikse land waar hij overigens zelf vandaan kwam. In
de zomer had Lumey de regio al onveilig gemaakt. Zo had
hij edelen aangevallen die op weg waren naar het befaamde
kuuroord in Spa. Op 29 oktober plunderde Lumey de abdij van
Flônes en het nonnenklooster van Hoei (Poncelet 1936).
Willem van der Marck vocht al vanaf het begin van de
opstand aan de kant van Oranje. Hij was een neef van Hendrik
van Brederode, de Grote Geus. Op 1 april 1572 behaalde Lumey
zijn grootste overwinning met de inname van Den Briel,
de gebeurtenis die traditioneel het begin vormt van de tweede
fase van de Opstand in de Nederlanden. Lumey was katholieken zeer vijandig gezind en ondermeer verantwoordelijk voor
de dood van de 19 martelaren van Gorcum. Zijn gewelddadige
acties brachten hem uiteindelijk in conflict met Willem van
Oranje. Lumey keerde zich af van de opstand. René van Stipriaan
kenschets hem als een excentriekeling en een psychopaat die
rondliep in een monnikspij en sinds de dood van Egmont
en Horn zijn haar, baard en nagels niet meer liet knippen
(Van Stipriaan 2016).

4

gevreesde nieuwe belasting

De hertog van Alva stuurt een voorstel over de nieuwe
belastingen aan de koning. Het gaat hier deels om de
invoering van de Tiende Penning, een belasting van tien
procent op de verkoop van goederen.
Alva heeft hier lang over vergaderd met Nederlandse adviseurs en instanties, maar uiteindelijk besloot hij deze belastingen van bovenaf door te drukken. De Tiende Penning
groeide uit tot het grootste symbool van zijn autocratische
bestuur en veel inwoners van de Nederlanden die in 1568 nog
rustig waren gebleven, gingen in 1572 de opstandelingen steunen.
Een dergelijke verkoopbelasting was overigens in Castilië
heel gebruikelijk en stond daar bekend als de Alcabala.
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Spotprenten tegen de Tiende Penning van Alva, anoniem, ca. 1571-1573 (Rijksmuseum).

De nieuwe belastingplannen hadden een lange voorgeschiedenis,
want al in december 1567 had Filips II aan Alva laten
weten dat de Nederlanden zelf moesten opdraaien voor de
kosten van leger en bestuur. In het voorjaar van 1568 overlegde
Alva met de hoogste ambtenaren in Brussel maar hij
slaagde er niet in voldoende steun te vinden. Het idee van
een vaste belasting ging in tegen de macht van de diverse
gewestelijke staten en de Staten-Generaal, die tot dan toe
altijd opnieuw weer hun goedkeuring hadden moeten verlenen
aan een vorstelijk verzoek om geld. Alva zag echter in dat
het noodzakelijk was om een vaste inkomstenbron te hebben
84 het begin van de tachtigjarige oorlog

die gelijkelijk door alle gewesten werd opgebracht. Dat was veel
eerlijker dan alleen steeds de oorlogsgebieden te belasten. Na
de invoering in 1569 werd de nieuwe belasting afgekocht door
een vast eenmalig bedrag waarmee Alva inderdaad enige
tijd in zijn eigen kosten kon voorzien. Op 31 juli 1571
volgde een plakkaat waarmee de Tiende Penning uiteindelijk
per direct werd ingevoerd zonder de Staten-Generaal daarbij
te betrekken. Dit was Alva’s oorlogsverklaring aan de Nederlandse burgers. Uiteindelijk zou de Tiende Penning vrijwel
nergens daadwerkelijk worden geïnd (Grapperhaus 1984).
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De Tower of London, 1597, William Haward en J. Gascoygne.

gestrand in
15 geldzending
engeland
Half november belanden vijf Spaanse schepen in de havens
van Plymouth en Southampton, opgejaagd door piraten en
door een storm in de golf van Biskaje. Aan boord bevinden
zich 155 kisten met een grote hoeveelheid geld voor de
legers van de hertog van Alva.
Daarnaast was er vermoedelijk nog meer geld aan boord dat
echter niet geregistreerd stond. Men had kennelijk gedacht dat een
klein transport minder zou opvallen dan een zwaar bewapende
vloot. De havens werden geblokkeerd door de piraten en de
Spaanse ambassadeur in Engeland zocht de steun van koningin
Elisabeth I. De piraten kochten zelfs Engelse ambtenaren
om, in de hoop de schepen alsnog in handen te krijgen.

Uit angst voor verlies van deze geldschat besloot men om
het geld naar Londen te vervoeren en daar voorlopig te bewaren in de Tower. Het geld leek veilig en op 11 december
was de Spaanse ambassadeur in Engeland ervan overtuigd
dat het geld gewoon weer in Habsburgse handen zou geraken.
De situatie was echter aan het veranderen. Begin december
kwamen in Engeland de eerste berichten aan over de vernietiging van de kleine vloot van Hawkins en Drake in
Amerika. Ook keek men met steeds meer bezorgdheid naar
de gebeurtenissen in de Lage Landen (Read 1933).
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19 willem van oranje in frankrijk
Willem van Oranje trekt met een leger van enkele duizenden soldaten Frankrijk binnen. Zijn
invasie in de Lage Landen is mislukt, zijn leger heeft geen voorraden meer.
Hij hoopte op steun van de Franse Hugenoten die hij dan vervolgens weer kon helpen met zijn leger.
Hij probeerde eerst aansluiting te zoeken bij het leger van de prins van Condé in de buurt van Poitiers.
De soldaten wilden echter liever terugkeren naar Duitsland. Daarom probeerde hij contact te leggen
met een Duits protestants leger dat Frankrijk in het oosten wilde binnenvallen. De Franse koning
en Alva kwamen ondertussen niet tot samenwerking tegen de protestantse legers zodat Oranje
eigenlijk vrij ongestoord kon rondreizen. Zo trok hij met zijn leger plunderend door Frankrijk. Op
7 december kwamen ze aan in de buurt van Reims. In die week stierf de bij de slag bij Geldenaken
gewond geraakte graaf van Hoogstraten. Plunderend trok Oranje met zijn leger verder richting de
Franse oostgrens. Eind januari 1569 kwam hij aan in het bisdom Straatsburg. Omdat Oranje zijn
troepen niet kon betalen, bleven die maar plunderen. Oranje verkocht zijn zilver, zijn geschut en
zijn kruit, maar nog steeds waren zijn soldaten niet tevreden en dreigden hem te doden. Samen
met zijn broer Lodewijk ontvluchtte hij verborgen in een schip zijn eigen opstandige troepen en
wist hij veilig terug te keren naar de Dillenburg (Van Herwerden 1932).

Prins van Condé Louis I de Bourbon,
Thomas de Leu (Fitzwilliam
Museum).

ook ongeschoeide
28 nu
karmelieten
Theresia van Ávila en Juan de la Cruz stichten het eerste
mannenklooster van de Orde van de Ongeschoeide
Karmelieten in het plaatsje Duruelo de Blascomillán. In 1562 had de beroemde Spaanse mystica al
haar eerste vrouwenklooster gesticht in de stad Ávila.
Er zouden vele kloosters volgen. Daarnaast is zij de
auteur van een aantal beroemde mystieke werken die
haar tot één van de beroemdste schrijvers van de
Spaanse Gouden Eeuw hebben gemaakt.

Teresa van Avila,
Hieronymus Wierix,
1582-1619
(Rijksmuseum).

familielid Alva onderkoning
30 inverperu
Francisco Álvarez de Toledo, een ver familielid van de hertog van Alva,wordt
benoemd als nieuwe onderkoning van Peru. Hij is misschien wel de
bekendste onderkoning van Peru uit de geschiedenis en staat bekend
als een groot bestuurder en organisator. Wel treedt hij zeer hard op
tegen de oorspronkelijke bevolking en onder zijn gezag wordt in 1572
de laatste Inca Túpac Amaru onthoofd.

86 het begin van de tachtigjarige oorlog

Francisco Álvarez de Toledo, onderkoning
van Peru, door onbekende schilder
(Museo Nacional de Arqueología,
Antropología e Historia del Perú).
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veroordeling nederlandse schilder in mexico

opstand van de
moriscos in spanje

overlijden voormalig inquisiteur
fernando de valdés

4

7

9

24

27 28

aardbeving in mexico

diplomatiek conflict met engeland
alva keert als overwinnaar
terug in brussel

Halverwege december treedt overal de vorst weer in (Van Engelen 1998).
[Vorige pagina, Anoniem Nederlands. Allegorie van de maand december met de triomf van Cibeles en het dierenriemteken Capricorn (Museo del Prado)]
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kunstenaar in
4 antwerpse
mexico voor de inquisitie
De Inquisitie van Mexico veroordeelt de Antwerpse schilder Simon
Pereyns voor mogelijke ketterse uitlatingen. Hij dient als straf op
eigen kosten een schilderij te maken van Maria (Victoria 1986).

Onze Liewe
Vrouw van de
Verzoening, in
het Altaar van de
Vergeving van de
Kathedraal van
Mexico D.F.,
Simon Pereyns
(of Perines),
1568.

7

inquisiteur
9 voormalig
overleden
Aartsbisschop Fernando de Valdés y Salas komt te overlijden.
Tussen 1547 en 1566 was hij groot-inquisiteur van Spanje
geweest en in die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor
de grote processen tegen Spaanse protestanten in 1558-1559.

Centraal detail van
het mausoleum van
kardinaal en
aartsbisschop
Fernando de
Valdés, Pompeo
Leoni, 1582, in de
collegiale kerk van
Santa María la
Mayor, Salas
(Asturias).

eindelijk vrede!

Alva keert als overwinnaar terug naar Brussel. De troepen van
Oranje hebben zich ondertussen teruggetrokken in de richting
van Frankrijk. De oude hertog is van mening dat zijn werk in
de Nederlanden erop zit en wil zo snel mogelijk naar huis. Daar
krijgt hij echter van de koning geen toestemming voor. Noodgedwongen moest de man die was gekomen om met harde hand
op te treden zodat Filips II daarna zijn onderdanen genade kon
schenken, nu zelf als vreedzaam bestuurder gaan optreden. Hij
zou uiteindelijk geheel tegen zijn zin tot december 1573 in de
Lage Landen blijven. De Nederlanders hielden niet van Alva, en
Alva hield niet van de Nederlanders.

Deze processen hebben veel invloed gehad op de beeldvorming
over de Spaanse Inquisitie bij protestanten in landen als Engeland,
het Roomse Rijk en de Lage Landen. Valdés stond bekend als
een vijand van tot het christendom bekeerde joden en islamieten,
maar ook van aanhangers van Luther en Erasmus. Zo was hij
betrokken bij het uitvaardigen van een index van verboden boeken
waarop zelfs het werk van katholieke auteurs als Erasmus en
Luis de Granada te vinden was. In 1566 werd hij in zijn functie
als inquisiteur vervangen door Diego de Espinosa (González
Novalín 2008).
Mede onder invloed van de verhalen over het harde optreden
in Spanje jegens protestanten, raakte men in de Nederlanden
steeds meer bevreesd voor het invoeren van de Spaanse Inquisitie.
Vóór het uitbreken van de opstand en de komst van de hertog
van Alva met zijn Spaanse soldaten, kon de angst voor de
invoering van de Spaanse Inquisitie gebruikt worden om kritiek
te leveren op het bestuur van Filips II en op de invoering van de
nieuwe bisdommen in de Nederlanden. Er verschenen pamfletten
waarin zelfs werd beweerd dat Filips II een stroman was van de
Spaanse Inquisitie. Ook verschenen er in de Lage Landen werken
van protestante Spanjaarden waarin de martelpraktijken van
de Spaanse inquisitie uitvoerig uit de doeken werden gedaan.
De Spaanse Inquisitie is echter nooit in de Nederlanden ingevoerd en er is ook geen bewijs dat Filips II hier ooit over heeft
gedacht.
De treurige onderdrukking van de Nederlanden, anoniem, 1569. (Rijksmuseum).
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Opstand in Spanje!
Op 24 december begint in Spanje de Tweede Opstand van de Alpujarras, waarbij de
formeel tot het christendom bekeerde moriscos in opstand komen
in de regio rond Granada.
Bernardo J. García García
El Op 7 december 1526 was op initiatief van
de kroon een speciale raad bijeengeroepen
in de koninklijke kapel van Granada, die
vervolgens met een hele serie maatregelen
kwam om een einde te maken aan het
specifieke karakter van de morisco-minderheid en om de voortdurende spanningen
tussen nieuwe en oude christenen te
verminderen. De voorstellen behelsden
ondermeer een verbod of beperking in van:
het gebruik van geschreven en gesproken
Arabisch, het gebruik van bepaalde kledingstukken, amuletten, juwelen, islamitische
symbolen, besnijdenis, het ritueel slachten
van dieren voor consumptie, het bezit van
zwarte slaven en het dragen van wapens....
Het voorstel omvatte ook het in de gaten
houden van gemengde huwelijken en het
controleren van de migratie van de bevolking.
De bestraffing van overtredingen kwam
in handen van het inquisitie-tribunaal
van Granada. Keizer Karel V verbleef
tussen juni en december van het jaar in
de stad en is dus zelf in de gelegenheid
geweest om de situatie van de moriscobevolking te aanschouwen. De christenen
beledigden de moriscos en ontnamen de
vrouwen hun sluiers. De moriscos werden

slachtoffer van beroving en uitpersing.
Xenofobische uitingen waren aan de orde
van de dag (Domínguez Ortiz en Vincent
1978: 22-28).
De voorgestelde maatregelen uit de
instructie van 1526 werden niet meteen
uitgevoerd. Er volgde een periode van
relatieve rust met een aantal evangelisatiecampagnes en men nam nieuwe maatregelen om de assimilatie van de gebruiken
te versterken, vooral gericht op vrouwen
en kinderen. Ondanks de aanzienlijke
inspanningen mislukte deze assimilatiepolitiek opnieuw en de problemen van
intolerantie en moeizaam samenleven
werden steeds groter. Daarbij kwamen nu
de politieke problemen, veroorzaakt door
de groeiende druk van de Barbarijse
zeerovers en de Osmaanse expansie in het
miden en westen van de Middellandse
Zee. De moriscos werden gezien als een
‘vijfde kolonne’ die de Barbarijse aanvallen
steunde op de kusten van de Spaanse
Levant-kust en de wateren rond de straat
van Gibraltar, terwijl ze tevens de bandieten
zouden steunen in andere delen van het
binnenland. Dit zou weer kunnen leiden
tot gewapende steun aan een islamitische
Gezicht op Granada
uit Civitatis orbis
terrarum (vol. 1, Köln,
1572), Joris Hoefnagel,
1563.

Moriscas uit Granada, in
Dei veri ritratti degl'habiti
di tvtte le parti del mondo
de Bartolomeo Grassi,
1585 (Rijksmuseum).
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invasie. Men verdacht de leiders van de
moriscos steeds van contacten met de Franse
Hugenoten, de Turken en de Noord-afrikaanse
piraten. Daarom was men beducht voor
het dragen of opslaan van wapens door
moriscos. Regelmatig stelde men dat het
noodzakelijk was om de morisco-bevolking
te ontwapenen, vooral in de koninkrijken
van Valencia en Granada. In de jaren
1550 en 1560 namen de onderdrukkende
maatregelen verder toe, zoals ook wordt
omschreven in een memoriaal van morisco
Francisco Núñez Muley uit 1566: ‘Het gaat
iedere dag slechter en we worden overal
en altijd mishandeld, zowel door de wereldlijke overheden en hun ambtenaren als
door de geestelijken’ (Mármol Carvajal
1991: 69-71). Bovendien ging men tussen
1559 en 1568 over tot de herziening van
de grenzen van landerijen en agrarische
gronden en er kwam een controle van de
eigendomsbewijzen. Wie deze niet meer
bezat (en dat kwam vaak voor) kreeg
een boete. Wie die niet betaalde kon zijn
bezittingen kwijtraken. Zo kwamen veel
goederen in handen van de ambtenaren
van het bestuur in Granada en van diverse
kloosters. Veel moriscos werkten ook in

1568_II_Neerlandes.qxp_Maquetación 1 3/9/18 11:31 Página 91

Ejemplar de cortesía © Instituto Cervantes y Fundación Carlos de Amberes.
Todos los derechos reservados.

de zijderupsteelt, maar hoewel de hoge
kwaliteit van de zijde uit Granada zeer
werd gewaardeerd, kreeg deze steeds meer
te lijden onder de productie van zijde in
Murcia, die minder werd belast en die
op illegale wijze het koninkrijk Granada
binnenkwam (Garrad 1956).
Van essentieel belang voor het uitbreken
van een van de meest bloedige opstanden
in Spanje was het toepassen van de
onderdrukkende maatregelen die waren
goedgekeurd door de in 1565 bijeen geroepen provinciale synode van Granada (Garrido Aranda 1975-1976). Deze maatregelen
werden vervolgens overgenomen door een
raad van theologen, juristen en militairen
die in 1566 in Madrid bijeenkwam. Het
doel was de onderdrukking van alle
praktijken en specifieke elementen van de
cultuur van de moriscos (ceremonieën, taal,
kleding, baden, voeding...), maar ook een
grotere controle op de huizen van de moriscos op vrijdag, zaterdag en feestdagen. De
uitvoering van deze repressieve politiek
vormde de voornaamste voedingsbodem
voor het ontstaan van opstandigheid en ging
gepaard met vele arrestaties. Men was nu
niet meer bezig met een proces van
evangelisatie, prediking, catechisatie en
gedwongen acculturatie. Of men assimileerde,
of men werd uitgezet. Religieus en etnografisch syncretisme werd openlijk afgewezen.
De opstand van de moriscos in de
Alpujarras vond plaats op 24 december
1568. Zoals één van de voornaamste
kroniekschrijvers het stelde: ‘Met angst en
beven besef ik wat ik allemaal moet schrijven over de afschuwelijke slechtheden
begaan door de moorse en morisco-opstandelingen van de Alpujarra en de andere
plaatsen in het koninkrijk van Granada
(Mármol Carvajal 1991: 95).
De opstand begint op Kerstavond in
het gehucht Beznar (Valle de Lecrín). Daar
verkiest men als hun koning een schepen
(een venticuatro) van de stad Granada geheten Hernando de Córdoba y Valór, die de

De opstand begint op Kerstavond
in het gehucht Beznar (Vallei van
Lecrín). Daar verkiest men als hun
koning een schepen (een
venticuatro) van de stad Granada
geheten Hernando de Córdoba y
Valór, die de geïslamiseerde naam
Aben Humeya gaat gebruiken

Aben Humeya, koning van Granada, anoniem, naar
Theodor Matham, 1621-1699 (Rijksmuseum).

geïslamiseerde naam Aben Humeya gaat
gebruiken (Acosta Montoro 1998). Tegelijkertijd grijpt men naar de wapens in
de tahas van Orgiva, Poquería en Juviles.
Daarna verspreidt de opstand zich onder
een groot deel van de morisco-bevolking
van de Alpujarras. Hoewel de luitenant
van Aben Humeya, Farax Aben Farax
geheten, probeert om de wijk Albaicín in
de stad Granada tot opstand te bewegen,
slaagt hij er alleen in om enkele honderden
aanhangers te verzamelen en zich daarna
terug te trekken. De brief die een inwoner
van Almagro, geheten Martín de Córdoba,
aan de vertegenwoordiger van de justitie in
zijn plaats schreef, gedateerd in Granada
op 30 december 1568 en die deel uitmaakt
van de Fuggerzeitungen (1568, mss. 8949,
f. 51r-52r) beschrijft de eerste momenten
van de opstand, inclusief de oorzaken die
ertoe hadden geleid en de mislukte poging
om het Albaicín tot opstand te bewegen:
U was ervan op de hoogte dat Zijne
Majesteit had bevolen dat de moriscos van
het koninkrijk Granada zich niet mogen kleden
in moorse stijl en hun taal niet meer mogen
spreken maar slechts Castiliaans, onder dreiging
van zware straffen. Ze hadden een termijn van
twee jaar gekregen en die verloopt dit jaar op
Nieuwjaarsdag. Ze hebben dat echter niet kunnen aanvaarden en ze leden er dermate onder
dat velen in de Albaicín op Kerstavond in
opstand zijn gekomen. Het ging om wel 250
Turken, moren en moriscos uit de Alpujarras.
Het lijkt erop dat deze laatsten de Turken en
moren hadden meegenomen. Ze droegen vijf
gekleurde vaandels, een witte en een groene,
zeven vaandels in totaal, en een slechte trommel
gemaakt van een tamboerijn. Ze gingen door
de hele Albaicín en kwamen daar de soldaten
van de wacht tegen. Ze doodden een soldaat en
vele anderen raakten gewond. Ze schreeuwden
de volgende kreten door de straten: ‘Hé, broeders
en vrienden, zij die geloven in Mohammed, het
is tijd om op te staan, sta op want hier is de
koning van Algiers. Waarom zouden jullie niet
opstaan, want jullie hebben jullie woord gegeven’.

De auteur van de brief gaat door
met informeren over de vreselijke gevolgen van deze bliksemactie van de moriscominderheid:
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De hele Alpujarra-regio is in opstand gekomen
en de moren hebben vele christenen vermoord en
anderen hebben zich verzameld in de forten. Er
kwamen er steeds meer en zo zijn er op dit moment
meer dan vijf of zesduizend, zonder wapens.
Daarom gaan ze nu naar de bergen waar hun
medestanders zijn en om te zorgen dat anderen
geen gebruik kunnen maken van het graan, het
meel, de gierst, de rozijnen en de vijgen en andere
waren die ze voor hun onderhoud gebruiken, wordt
alles wat ze niet mee kunnen nemen weggegooid
of gezaaid. De molens worden kapot gemaakt en
ze halen de raderen weg. Men gaat ervan uit dat
er veel Turken onder hen zitten want sommigen
gaan op Turkse wijze gekleed, en ook vanwege de
orde die er onder hen heerst.
Ze hadden een zekere Don Hernando de
Mulay tot hun koning gemaakt. dat is een zeer
rijke morisco, schepen van Granada en een zoon
van Don Antonio de Mulay, heer van vijf of zes
dorpen in de Alpujarras. Het is een jongen die
men gevangen had gezet voor wapenbezit en
andere zaken maar aan de vooravond van de
feestdagen was vrijgelaten [...]
De mensen zijn zo geërgerd en zo angstig
dat vele mensen zich gedurende lange tijd hebben
verzameld in het Alhambra en daar zijn ze nog
terwijl ik dit schrijf. Er mag niemand de stad uit
behalve als onderdeel van een troepenmacht of
met toestemming van de graaf, de justitie of de
postmeester, op straffe van de dood.
We gaan er hier van uit dat als met Gods
hulp binnen vier dagen de christelijke troepen
verschijnen, dit allemaal opgelost zal worden en
dat deze honden het zullen betalen met hun
leven. Dit is wat de christenen denken, want er is
geen goede reden voor wat ze gedaan hebben en
nog doen.

Martín de Córdoba eindigt zijn verslag
met enkele nieuwsberichten die op 2 januari
1569 uit Málaga waren gekomen en waarin
stond dat er nu 106 dorpen in opstand
waren in de Alpujarras, de Valle de Lecrín
en de streek rond Motril en Salobreña.
Kenners verdelen de opstand in vier
periodes. De eerste fase (van december
1568 tot maart 1569) begon met de snelle
uitbreiding van de opstand van de moriscos
en vervolgde met de campagnes om de
opstand te onderdrukken onder leiding van de
markies van Mondéjar, die met zijn troepen
(ongeveer 2.000 soldaten en 400 ruiters)
vanuit Granada de Alpjujarra binnentrok en
zijn hoofd-kwartier opzette in Orgiva. De
92 het begin van de tachtigjarige oorlog

Don Juan van Oostenrijk, anoniem, ca. 1575
(Real Monasterio del El Escorial, Patrimonio Nacional).

Drie legers bestaande uit soldaten
van de tercios en uit huurlingen
trokken door het koninkrijk
Granada. Het hoofdleger (met
ongeveer 12.000 man) onder
leiding van Don Juan volgde de
loop van de rivier Almanzora,
heroverde Serón en trok
vervolgens in de richting van de
Alpujarra

troepen van de markies van Los Vélez
(1.180 soldaten en 70 ruiters) kwamen vanuit
Vélez Blanco en vestigden zich in Terque in
het oosten. Hoewel men uitging van een snelle
en beperkte militaire oplossing, ontstond er
rivaliteit tussen de beide markiezen. Hun
troepen (zowel soldaten als stedelijke milities)
begingen vele excessen (roof, plundering,
blinde moordpartijen, gebrek aan discipline,
desertie, verkrachtingen...) die uiteindelijk
nog meer voeding gaven aan de woede van
de morisco-minderheid (Sánchez Ramos
2002: 51-74).
In de tweede etappe (vanaf het einde
van maart tot december 1569) groeide de
opstand verder en verspreidde zich van de
bergen van de Alpujarras naar de vlaktes en
naar het berggebied van Bentomiz. Filips II
droeg de algemene leiding over aan zijn
halfbroer Don Juan de Austria. In het begin
hadden de moriscos nog het initiatief. Zij
vielen Berja aan en namen bezit van Serón,
Vera en Orgiva. Hoewel een aantal leiders
van de opstand omkwam, zoals El Zaguar
en Aben Humeya (vermoord door mensen
uit zijn omgeving) bleef Aben Aboo aan als
leider van de opstand.
De grootste verandering werd veroorzaakt door de eenvoudige inname van
Tunis door de bey van Algiers, Euldj Ali,
op 19 januari 1570. Dit viel samen met de
vervanging van de markies van Los Vélez
door Don Juan de Austria als leider van de
bestrijding van de opstand in Granada.
Hier begint de derde fase (van januari tot
april 1570). Drie legers bestaande uit
soldaten van de tercios en uit huurlingen
trokken door het koninkrijk Granada. Het
hoofdleger (met ongeveer 12.000 man)
onder leiding van Don Juan volgde de
loop van de rivier Almanzora, heroverde
Serón en trok vervolgens in de richting van
de Alpujarra om zich daar te verenigen met
een contingent (van 8.000 à 9.000 man)
onder leiding van de hertog van Sessa in
Los Padules, die de Alpujarras van west
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naar oost had doorkruist. Ondertussen trok
de derde en kleinste troep, onder leiding van
Antonio de Luna, vanaf Antequera om zich
te vestigen in de bergketen van Bentomiz.
Onder deze zware militaire druk raakten
de moriscos verdeeld. Sommigen begonnen
te onderhandelen over hun overgave, terwijl
anderen volhardden in hun gewapend
verzet. Zo ontstond er een guerilla-oorlog
die directe confrontaties in het open veld
vermeed. De vierde en laatste fase (van april
tot november 1570) werd gekenmerkt door
het uiteenvallen van de opstandelingen, de
onderhandelingen en de militaire operaties
die leidden tot de volledige herovering van
de controle over het gebied. De gesprekken
in Fondón, bij de rivier Andaráx in Almería
(op 13 en 19 mei 1570) leidden tot de
overgave van veel opstandelingen of tot hun
vlucht in de richting van het noorden van
Afrika. We moeten niet de voortdurende
onenigheid tussen de moriscos vergeten tijdens
deze bloedige opstand. Drie van de voornaamste
leiders werden vermoord door hun eigen
mensen (Aben Humeya, El Habaqui en Aben
Aboo) en Farax Aben Farax raakte zwaar
gewond tijdens een aanslag op zijn leven.
Het is moeilijk om een precies aantal
aan te geven voor de opstandelingen of voor
de verliezen aan beide kanten. Kroniekschrijver Luis de Mármol Carvajal stelt dat het
een oorlog was waarin beide kampen hadden geleerd om te overdrijven met de aantallen verslagen vijanden en om de eigen
verliezen te verhullen. Zoals bij alle conflicten draaide het om informatieverstrekking en herinnering:
Er stierven vierhonderd christenen en er
waren veel meer gewonden. Veel wapens gingen
verloren. Zo claimden de moren. Maar volgens
de onzen, want in deze oorlog hebben ze ons
geleerd om te doen alsof en de verliezen te
verhullen, zijn er slechts zestig doden gevallen
en kenden vooral de vijanden veel slachtoffers,
waardoor de hertog (van Sessa) een grote reputatie verwierf. (Mármol Carvajal 1991: 204).

Er bestaan ook schattingen gemaakt
door de buitenlandse ambassadeurs aan

het Spaanse hof, zoals de Franse baron De
Fourquevaux of de Genuees Marco Antonio Sauli. In het begin zouden er 4.000
moriscos in opstand zijn gekomen en op
het hoogtepunt waren dat er 30.000.
Daaronder bevonden zich ongeveer 4.000
Turken en berbers vanuit Noord-Afrika.
Volgens de beschrijvingen van de hand van
Mármol Carvajal was de eerste spontane
beweging ontstaan tussen 14 december
1568 en begin januari 1569, in de bergstreek
van de Alpujarra: de tahas van Orgiva,
Poqueira, Juviles, Cehel, Ugíjar, Berja,
Andaráx, Dalias, Luchar en Marchena.
Daarna verspreidde het zich naar de streek
van Salobreña, Almería, Abla en Abrucena.
In de loop van 1569 bereikte de opstand
de Valle de Lecrín, de gebieden van het
markiezaat Cenete, de bergen van Bentomiz, de Valle de Almanzora en de bergen
van Filabres, Serón, Las Cuevas en Galera.
Uiteindelijk verkreeg de opstand in april
1570 zijn maximale omvang met een deel
van de bergketen bij Ronda De moriscoopstand was echter altijd ruraal van aard
en mislukte in de stad Granada en omgeving en in de voornaamste stedelijke
centra van het koninkrijk (Almería, Vélez
Blanco, Guadix, Baza, Huéscar, Motril)
(Domínguez Ortiz en Vincent 1978: 41-47).
De belangrijkste aanvoerders van de
opstand waren rijke notabelen met een zeker
sociaal prestige en leiders van familieclans.
Dit droeg bij aan de kracht van de opstand
op het platteland. In de steden kon de
opstand echter niet rekenen op algemene
ondersteuning onder de laagste sociale
groepen moriscos. In de eerste maanden
verkeeg de opstandige beweging een
fanatieker karakter waarbij het vooral ging
om het herstel en de bevestiging van de
islamitische gebruiken. Tegelijkertijd vonden
er echter wrede wraakacties plaats tegen
pastoors en kosters (martelingen, moorden,
vernietiging en plundering van kerken en
kloosters, heiligschennis...) en tegen de
christelijke bevolking die werd verjaagd,

tot slaaf gemaakt of uitgemoord. De
voornaamste bron voor de verhalen over de
‘martelingen van christenen’ begaan door de
opstandige moriscos zijn de Actas de Ugíjar,
in 1935 verzameld en uitgegeven door de
jezuïet Francisco A. Hitos. Er waren ook
eerdere onderzoeken gedaan in opdracht
van de aartsbisschop van Granada, Pedro
Vaca de Castro y Quiñones. Deze verslagen
zijn gebruikt als propagandamiddel voor de
katholieke zaak en dienden de ideologische
cohesie te versterken van degenen die tegen
de moriscos streden en van de immigranten
die overal vandaan het koninkrijk Granada
kwamen herbevolken. Uiteindelijk gingen deze
verhalen deel uitmaken van de volkscultuur
en zijn ze verbonden met de bekende
feesten van moros y cristianos. Onder de
martelaarsverhalen uit de Actas de Ugíjar
vinden we de hier samengevatte beschrijving
van de gebeurtenissen in het stadje Conjáiar
op 30 januari 1568.
Nadat we de volgende nacht waren aangekomen kwam de genoemde plaats in opstand
en nadat ze de plaastelijke pastoor hadden
gepakt werden diens gewrichten doorgesneden.
Gezeten op een zetel moest hij de lijst voorlezen
van de mensen die hadden ontbroken bij de
plechtige communie. Gedurende die tijd werden
de beide broers uit hun huis gehaald en naar het
plein gebracht. Ze zouden tot leiders worden
benoemd als ze hun geloof zouden afzweren.
Maar toen ze zagen dat ze hen niet konden
overtuigen pakte een van de moren, die nog
hun huisbewaarder was geweest, een dolk. Hij
sneed een van hen de borst open en haalde
het hart er uit en at het in een aantal happen
rauw op. Na diens dood werd zijn broer samen
met de pastoor aan een boom gebonden en
schoten ze met pijlen en haakbussen op hen.
Ze stierven in naam van het geloof in God en
heiligden zijn naam (Hitos 1993: LXV).

Nog steeds is de patroonheilige van de
Granadijnse Alpujarras de Maagd van de
marteling van Ugíjar en haar feest wordt
gevierd op 14 oktober. Het verhaal van
het heilige beeld valt eveneens te vinden
in de Actas de Ugíjar:
Tijdens deze opstand haalden de moren
haar uit de kerk waar ze zich bevond, die
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destijds de Onze-Lieve-Vrouwe van de Rozenkrans
heette. Ze sleepten haar met een touw langs
vele straten in de stad en gooiden haar op het
vuur dat ze hadden aangestoken om de brug te
verbranden. Toen ze zagen dat ze niet brandde,
sleepten ze haar naar de beek onder aan de
stad. Daar lagen twee stenen en daartussen
legden ze het genoemde beeld om als brug te
dienen voor wie er overheen wilde. Een christen
haalde haar daar vandaan en om haar veilig
te stellen voor de moriscos namen ze haar
mee naar het meest dichtbijzijnde huis bij de
brug. De vinder gooide het beeld daar in een
put waar het beeld meer dan tien jaar bleef
liggen. Toen men de put wilde schoonmaken
pakten de werkers haar op en zagen dat het een
beeld van Onze-Lieve-Vrouwe was. Ze haalden
haar er uit en toen ze de brandsporen zagen werd
ze herkend door degenen die haar vroeger al
hadden gezien. Ze werd in de desbetreffende kerk
geplaatst en vanwege de vele heiligschennende
daden door de moriscos gaven de christenen
haar de naam van Onze-Lieve-Vrouwe van de
marteling (Hitos 1993: LX-LXI).

De opstand bracht de monarchie van
Filips II daadwerkelijk in groot gevaar
want hij beschikte niet over voldoende
goed voorbereide troepen in het binnenland
van Castilië om weerstand te bieden aan
een dergelijke grote en bloedige opstand.
Bovendien zouden de vele moriscos in
Valencia en Aragon zich kunnen aansluiten
bij de moriscos uit Granada. Dan zou de
opstand zich enorm versterkt hebben en
was het zeer moeilijk geweest om de opstand
te onderdrukken, zeker indien die ook nog

Martelaarschap van christenen door rebellerende
heidenen in Ugíjar, Anna Heylan in Historia
eclesiástica: principios y progresos de la ciudad y
religión catolica en Granada, van Francisco
Bermúdez de Pedraza (Granada 1637).
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Nog steeds is de patroonheilige
van de Granadijnse Alpujarras de
Maagd van de marteling van
Ugíjar en haar feest wordt gevierd
op 14 oktober.

Onze Lieve Vrouw van het Martelaarschap,
in Ugíjar (Granada).

steun van buiten zou krijgen, uit Algiers of
Constantinopel. De broer van Aben Humeya,
geheten Luis de Válor, was namelijk al in
januari 1569 naar het noorden van Afrika
gegaan om steun te zoeken bij de bey van
Algiers. El Habaqui verkreeg die steun
uiteindelijk enige maanden later. Sultan
Selim II toonde zich eveneens zeer
geïinteresseerd in de ontwikkelingen. In de
praktijk bleef de steun van buiten echter
zeer beperkt aangezien de Turken druk bezig
waren met de verovering van Cyprus, dat
in het najaar van 1570 in hun handen zou
vallen. Een jaar later vond de slag bij Lepanto
plaats (Braudel 1976: deel 2, 547-549).
Het voornaamste gevolg van de opstand
in de Alpujarras was de verspreiding van
de morisco-bevolking van het koninkrijk
Granada over andere gebieden binnen de
kroon van Castilië vanaf 1 november 1570.
In ieder dorp werden de moriscos verzameld
om naar hun verbanningsoord te gaan waar
ze beter gecontroleerd konden worden. Dit
betrof zowel de moriscos uit de families
die in opstand waren gekomen en die uit
de opstandige dorpen, als ook de ‘moriscos van de vrede’ die in het geheel niet
betrokkken waren geweest bij de opstand.
Het koninkrijk Granada werd voor deze
logistieke operatie in zeven stukken opgedeeld: Ronda, Málaga, Granada, Guadix,
Baza, Vera en Almería. In totaal meer dan
50.000 moriscos werden met behulp van
een aantal commissarisen in een twaalftal
dorpen verzameld. Daarna begeleidden
steeds tweehonderd soldaten een groep van
ongeveer 1500 mensen in hun mars naar
het noorden en westen in dagmarsen van
zo’n twintig kilometer, in zeer moeilijke
en erbarmelijke omstandigheden, zoals we
kunnen lezen in een fragment uit het
verslag van Jerónimo de Fuentes dat hij
vanuit Albacete verstuurde naar de kardinaal
en bisschop van Sigüenza, Diego de Espinosa:
Het was verdrietig om de grote hoeveelheid
kleine kinderen en vrouwen te zien, en de
armoede en de tegenspoed waarmee ze gingen
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en waar maar geen einde aan kwam. Het weer was
slecht en omdat ze met zovelen waren was het
onmogelijk om ze allemaal in alles te voorzien (Domínguez Ortiz en Vincent 1978: 52).

De moriscos werden allereerst verdeeld
over de steden Sevilla, Albacete, Córdoba,
Toledo, Guadalajara, Talavera de la Reina,
Segovia, Valladolid, Palencia en Salamanca,
en van daaruit over andere kleinere plaatsen
en dorpen. Deze hele operatie duurde tot
20 december 1570, in totaal iets minder
dan twee maanden, maar de kosten aan
mensenlevens waren hoog. Vele moriscos
stierven ten gevolge van de vreselijke omstandigheden tijdens de reis, de vermagering
en ziektes zoals tyfus. Het percentage
dodelijke slachtoffers wordt op tussen de
21 en 30 procent geschat.
Dit is echter niet de enige verdrijving
die heeft plaatsgevonden ten gevolge van
de morisco-opstand. Er waren moriscos
die zich hadden verstopt of waren gevlucht
en zelfs enkelen die zich bleven verzetten
op geïsoleerde plaatsen in de bergen. Deze
moriscos werden gevangen genomen en
naar de galeien gestuurd of gedeporteerd

Deportatie van de moriscos uit Granada, illustratie
uit het werk Los monfíes de las Alpujarras, van
Manuel Fernández y González (1859).

naar ergens in het binnenland. Dit gold
ook voor de moriscos uit Granada en
andere plaatsen in de buurt die niet
hadden meegedaan. Volgens de specialisten
gaat het gedurende de drie periodes van
de verbanning in totaal zelfs om ongeveer
80.000 personen (Domínguez Ortiz en Vincent 1978: 50-56). Op 30 november 1570
verliet Don Juan de Austria Granada om
te gaan werken aan de voorbereiding voor
het ontzet van Cyprus. De kroniek van de
edelman en diplomaat Diego Hurtado de
Mendoza, opgedragen aan deze Oorlog van
Granada (geschreven tussen 1571 en 1575)
concludeert: ‘het land is ontvolkt en
vernietigd. Er zijn mensen uit heel Spanje
gekomen om het opnieuw te bevolken en
voor een klein jaarlijks bedrag aan belasting
krijgen ze de grond en het bezit van de
moricos’ (Hurtado de Mendoza 1970: 403).
De Franse ambassadeur Fourquevaux
liet aan zijn koning Karel IX weten dat
‘het lijkt alsof de wereld naar opstand neigt
en de onderdanen in meerdere landen
tonen zich bereid om in opstand te komen’.
Hij herinnert zijn koning aan de opstanden
van de Hugenoten in Frankrijk, van de
Schotten tegen Maria Stuart en de moriscos
en de Nederlanders tegen Filips II (brief
gedateerd op 13 januari 1569, geciteerd
Braudel 1976: deel II, 549).
De opstand van de moriscos in Granada is ook het onderwerp van een aantal
toneelstukken. Een van de bekendste is een
in het Frans geschreven toneelstuk in proza
door de verlichte liberale politicus Francisco Martínez de la Rosa getiteld Aben
Humeya of de opstand van de moriscos, dat voor
het eerst in 1830 in Parijs op de planken
werd gebracht. Het meest invloedrijke werk
is echter het toneelstuk van Pedro Calderón
de la Barca El Tuzaní de la Alpujarra,
geschreven rond 1633 (vooral verspreid
dankzij de posthume editie van Vera Tassis
uit 1691 als Amar después de la muerte). Het
stuk toont de opstand van de moriscos
vanaf Kerst 1568 tot aan 9 en 10 februari

1570 met de aanval en de plundering van
Galera door de troepen van Don Juan de
Austria. Onder de personages vinden we twee
leiders van koninklijke komaf die de
strijd met elkaar aangaan: Válor-Aben Humeya tegenover Don Juan de Austria, twee
minnaars die optreden als militaire commandanten (Juan de Mendoza en Álvaro
Tuzaní), een overwonnen islamitische held
(de oude Juan Malec) en een overwinnende
militaire veteraan (Lope de Figueroa), twee
functionarissen (plaatselijk bestuurder Alonso
de Zúñiga en de islamitische Kadi), twee
marginalen (de grappige Alcuzcuz en de
slechte Garcés), vergezeld door figuranten,
samenzweerders en soldaten, en twee dames
(de ongelukkige Clara Malec en de moorse
koningin van één dag Isabel Tuzaní) met
hun respectievelijke bedienden (Beatriz en
Inés). Zoals Alcalá-Zamora aangeeft ligt de
sympathie van Calderón bij de moslims uit
Granada met begrip, gewetensproblemen
en genegenheid tegenover het geweld, de
perversiteit en het gebrek aan matiging
aan de kant van de christenen.
Ik wil dit verslag over de opstand van
de moriscos besluiten met de klachten uit de
mond van een morisco-schone, een trieste
weduwe, na de slag bij Berja, afkomstig
uit de ballades van Ginés Pérez de Hita in
zijn La guerra de los moriscos. Segunda
parte de las guerras civiles de Granada
(Cuenca 1619; Quinn 2014):
Laat me huilen
over het grote ongeluk
van deze zware oorlog
dat u verdriet zal geven
Van de blanke bergen,
de rivieren en de bronnen
die de mensen niet meer zullen zien
die naar de oorlog zijn gegaan [...]
Zelfs jij niet, Don Fernando [koninkje]
zult je vaandels
zien wapperen
met glorieuze banieren
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27 aardbeving in mexico
In Mexico vindt een zware aardbeving plaats.
Moderne onderzoekers spreken van schaal 7
op de schaal van Richter.

Biombo van de Verovering van
Mexico met een panoramisch
uitzicht op de stad, eind 17e
eeuw (Museo Franz Mayer).

28 spaans geld in engelse handen
Koningin Elisabeth I van Engeland besluit het geld uit de
Spaanse schepen die hun toevlucht in Engelse havens
hadden gezocht, zelf te houden.
Aangezien het grootste gedeelte van het geld formeel een
lening was van Genuese bankiers aan Filips II, meende de
Engelse regering dat men deze lening gewoon kon overnemen
zonder dat het diefstal was van geld van de koning van
Spanje. Het leidde tot een diplomatiek conflict tussen Alva,
Filips II en Engeland dat zich nog jaren zou voortslepen,
zonder echter tot een open oorlog te leiden, mede dankzij
het diplomatieke optreden van Alva.
In eerste instantie reageerde Alva te impulsief op het
bericht. Op aanraden van de ambassadeur in Engeland besloot

de hertog namelijk meteen om beslag te laten leggen op alle
Engelse bezittingen in de Nederlanden. Elisabeth besloot daarop
meteen hetzelfde te doen met alle Spaanse en Nederlandse
bezittingen in Engeland. Alva zag al snel in dat het niet
verstandig was om een handelsoorlog met Engeland te beginnen. Hij had zijn handen vol aan de situatie in de Nederlanden en zonder steun van Engeland was het zeer moeilijk
om de zeeroute tussen Spanje en de Lage Landen open te
houden. Voor de Engelse wolhandel was het eveneens van
belang om de handel met de Nederlanden niet te lang stil te
leggen. Alva besloot onderhandelaars naar Engeland te sturen.
Het was weer een voorbeeld van de moeizame relatie tussen
Elisabeth I en Filips II in 1568. Er waren al de nodige
conflicten ontstaan, maar toch durfde men elkaar niet de
oorlog te verklaren. Feitelijk zouden Elisabeth I en Filips II
pas in 1585 een open oorlog tegen elkaar beginnen.

De Spaanse Armada
voor de Engelse kust,
Cornelis Claesz. van
Wieringen, ca. 16201625 (Rijksmuseum).
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1568

In het jaar 1568 kon geen enkele inwoner van de toenmalige
Nederlanden zich voorstellen dat het land zich aan de vooravond
bevond van een conflict dat decennia zou gaan voortduren, zelfs
zo lang dat de geschiedenis er de naam van ‘Tachtigjarige Oorlog’
aan heeft gegeven. In het kleine boekje dat u nu in handen hebt,
willen we proberen om het gevoel te laten herleven dat mensen
destijds hebben ondergaan toen zij geconfronteerd werden met
de gebeurtenissen van dat jaar.

HET BEGIN VAN DE TACHTIGJARIGE OORLOG

In ieder land heeft de geschiedschrijving zich geheel anders
ontwikkeld. Een geschiedenisboek in Spanje vertelt het verleden
op een andere manier dan een boek in België of Nederland. In
dit boekje combineren we het nieuws uit Spanje met nieuws uit
de Lage Landen. Onder dat laatste begrip verstaan we de zeventien gewesten van de Habsburgse vorsten in de zestiende eeuw,
gelegen in het huidige Nederland, België, Luxemburg en een deel
van Noord-Frankrijk.

Hij richt zich in zijn onderzoek op de contacten tussen
de Nederlanden en Spanje in de zestiende eeuw. Hij is de
auteur van Kapitein Julián. De Spaanse held van de Nederlandse Opstand.
Bernardo J. García García is verbonden aan de Universidad Complutense van Madrid en wetenschappelijk
commissaris van de Stichting Karel van Antwerpen in
Madrid. Hij is gespecialiseerd in de politieke en culturele
geschiedenis van de Spaanse monarchie in de zestiende en
zeventiende eeuw, in het bijzonder met betrekking tot de
Lage Landen.
Liesbeth Geevers is onderzoeker aan de Universiteit van
Lund (Zweden). Ze doet onderzoek naar de monarchie
van de Spaans-Habsburgse dynastie en schreef een boek
over de rol die Oranje, Egmont en Horn speelden binnen
dit omvangrijke rijk.
Yolanda Rodríguez Pérez is verbonden aan de Universi-

teit van Amsterdam. Haar onderzoek concentreert zich op
de culturele relaties tussen Spanje en Nederland vanaf de
vroegmoderne tijd. Zij is de auteur van De Tachtigjarige
oorlog in Spaanse Ogen.

1568

De geschiedenis doet zich aan de mensen die het meemaken
niet voor als een perfect relaas met conclusies en logische verbanden, maar als een waterval van allerhande soorten nieuws
en informatie. Zo kunnen we beter begrijpen wat het betekent
om in tijden van oorlog te leven. Zonder de situatie in 1568 te
willen vergelijken met de toestand in huidige oorlogsgebieden,
kunnen we constateren dat het beide tijden zijn vol onzekerheid,
met honger en angst, vol geweld en fanatisme, van wanhoop en
verbanning, van trauma’s en van vele dodelijke slachtoffers.

het begin
van de tachtigjarige oorlog

Raymond Fagel is verbonden aan de Universiteit Leiden.
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