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Voorwoord

Deze scriptie gaat over de pogingen van prins Willem van Oranje om de Duitse keizer en 

enkele keur- en rijksvorsten te winnen voor zijn strategisch plan om de macht in de 

Nederlanden te heroveren, nadat hij in april 1567 was gevlucht voor de troepen van Filips 

II. Het draaide om het conflict tussen Oranje en landsheer Filips II. De prins weigerde hem 

te dienen, omdat zijn opvattingen afweken van die van Filips II. Hij voelde zich hierdoor in 

zijn macht beperkt. Hij probeerde via een briefwisseling steun te vinden bij de Duitse 

vorsten.     

! Ik heb  mij gebaseerd op de correspondentie van Oranje en de vorsten, zoals die in 

het archief van de universiteit Utrecht aanwezig is. Ik heb  de brieven van en aan Oranje 

bestudeerd die de negentiende-eeuwse historici Groen van Prinsteren en Gachard, 

hebben getranscribreerd. 

! De originele brieven van en aan Oranje zijn raadpleegbaar op de website van het 

Instituut voor Nederlandse geschiedenis, www.inghist.nl. Deze kon ik niet lezen, omdat de 

verschillende handschriften waarin zij zijn gesteld, niet te ontcijferen waren.     

! Bij deze wil ik mijn begeleider, dr. Guido de Bruin, bedanken voor zijn kritische en 

rustige manier van begeleiden. Hij maakte altijd tijd vrij om naar mijn versies te kijken. 

Daarbij wil ik de medewerker van het archief van de Universiteit Utrecht, Grace Swart, 

intens bedanken voor haar continue aanmoedigingen tijdens het lezen van de brieven. 

Tenslotte ben ik iedereen, die zo ontzettend met mij heeft meegeleefd, ontzettend 

erkentelijk voor de nimmer aflatende steun. 

Joost van der Ruijt

30 augustus 2008, Utrecht.
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Inleiding

In 1564 ontstond in de Habsburgse Nederlanden een conflict tussen landsheer Filips II en 

prins Willem van Oranje. Filips II was de baas in de zeventien gewesten die te samen de 

Habsburgse Nederlanden vormden. Deze gewesten lagen verspreid over het gebied dat 

het huidige Nederland, België, delen van Noord-Frankrijk en Luxemburg omvat. Iedereen 

moest de landsheer dienen. Oranje was na Filips II en landvoogdes Margaretha van 

Parma, die Filips II verving bij zijn afwezigheid, de belangrijkste en politiek meest machtige 

edelman van de Nederlanden. Hij zat in de regering in Brussel.

######## Als rijkste edelman bekleedde hij hoge politieke functies op  landelijk, gewestelijk en 

stedelijk niveau. Qua titulatuur was hij gelijk aan Filips II. Zij waren beiden soeverein vorst. 

Problematisch was dat Oranje niet accepteerde dat hij het beleid van de landsheer moest 

uitvoeren.

! Hij verzette zich tegen twee punten ervan. Ten eerste was hij het oneens met de 

religiepolitiek. Filips II stond alleen het rooms-katholicisme toe. Het protestantisme was 

verboden. Ten tweede verweerde Oranje zich tegen de centralisatiepolitiek, waarbij Filips 

II steeds meer wetten probeerde op te leggen aan de gewesten.  Zo wilde hij zijn macht 

over de gewesten uitbreiden.

! Oranje wilde echter zonder de bemoeienis van Filips II het beleid bepalen. Hij  

keerde zich tegen de koningsgezinden in de regering, omdat zij deden wat de landsheer 

voorschreef. Oranje wilde dat Filips II de belangrijkste man in de regering, Antoine 

Perrenote Granvelle zou ontslaan. Granvelle voerde het beleid van Filips II zo goed 

mogelijk uit.##### ###

! Hij dreigde Filips II in 1564 om de regering te verlaten, als Granvelle zou aanblijven. 

Hij beweerde dat Granvelle hem en andere edelen, die het bewind eveneens hekelden, 

uitsloot bij de beraadslagingen. Filips II was voor de uitvoering van zijn beleid afhankelijk 

van de edelen, omdat zij in de gewesten en steden verantwoordelijk waren voor het 

opleggen van de wetten. Omdat hij zijn politiek niet meer zou kunnen verwezenlijken als 

hij de edelen te veel tegen zich kreeg, ontsloeg hij Granvelle in maart 1564. Oranje 

bepaalde na zijn vertrek het beleid.

! Hij weigerde protestanten te vervolgen. Hierdoor kregen de calvinisten veel 

zelfvertrouwen. Zij meenden dat de beëindiging van de vervolgingen automatisch 

betekende dat zij dezelfde rechten hadden als de katholieken.  Een militante groep onder 

hen bezette vanaf augustus 1566 katholieke kerken en kloosters. Zij sloegen daarbij 
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godsbeelden stuk. Oranje gedoogde het calvinisme, maar hij wilde niet dat zij de openbare 

orde verstoorden door vernielingen aan te richten.

! Hij sloot een verbond met Margaretha van Parma dat de calvinisten officieel zouden 

mogen preken. Als tegenprestatie zouden hij en de andere edelen meehelpen om de 

Beeldenstorm neer te slaan. Zij ging hier noodgedwongen mee akkoord, omdat zij de 

troepen van de edelen nodig had om de Beeldenstormers te bedwingen. ###

! Filips II was zo onthutst dat Oranje zijn gezag had genegeerd, dat hij in augustus 

1567 Alva naar de Nederlanden stuurde om het gezag te herstellen. Oranje vluchtte naar 

Duitsland, uit angst voor repercussies.#

! In Duitsland begon Oranje in 1568 een propagandacampagne. Dit deed hij in 

pamfletten waarin hij zijn beeld van de werkelijkheid schetste. Dit kwam op een groot 

aantal punten niet overeen met wat er in realiteit was gebeurd. Hij schilderde het regime 

van Granvelle inktzwart af. En hij beschreef de verschrikkingen die Alva zou begaan. Hij 

concentreerde zich bovenal op de schending van de privileges en de vrijheid door deze 

twee bewindvoerders. Hij had het doel om zoveel mogelijk inwoners van de zeventien 

gewesten voor zijn conflict te mobiliseren.####

#

1.2 Probleemstelling

#

De# probleemstelling is tweeledig. Het eerste deel van de stelling wordt behandeld in het 

derde hoofdstuk. Zij luidt als volgt: $Met welke argumenten probeerde Oranje de Duitse 

keizer, de keur- en rijksvorsten over te halen om hem in het conflict te steunen". Oranje 

schreef brieven aan deze vorsten waarin hij hen bovenal met religieuze argumenten 

probeerde te overtuigen dat zij zich achter hem zouden moeten scharen. 

! Het tweede deel van de probleemstelling, dat aan de orde komt in het vierde 

hoofdstuk, luidt#  als volgt: $met welke argumenten reageerden de Duitse keizer, keur- en 

rijksvorsten op Oranje"s verzoeken om steun? Opvallend was dat zij zeer betrokken waren 

bij de omstandigheden waarin Oranje, zijn familie en de inwoners van de Nederlanden 

verkeerden. Maar dat zij hem op het hart drukten om niets te ondernemen, en de 

bemiddelingspoging van keizer Maximiliaan II bij Filips II af te wachten.# ####

#

1.3 Rechtvaardiging

#

Zowel de pamfletten als de brieven, die hier centraal staan, zijn nog niet eerder inhoudelijk 

geanalyseerd. Behalve de eerder genoemde Schenk heeft historicus Geurts een aantal 
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brieven van de Opstand 1566 en 1572 gebundeld en hertaald. Daarbij heeft hij enkele 

brieven geduid.

# # # # # # # # Er is geen studie gepubliceerd van de relatie tussen Oranje en de Duitse vorsten 

zoals deze mij voor ogen staat. Daarmee vervult zij een lacune in de kennnis over het 

handelen van Willem van Oranje en de beginjaren van de Nederlandse Opstand. Een 

goede analyse van de argumenten over en weer om elkaar al dan niet te steunen, draagt 

bij aan een beter begrip en notie van de omstandigheden, aanloop  en beginjaren van de 

Opstand.

1.4 Verantwoording

#

Dit onderzoek gebeurt aan de hand van pamfletten, en brieven die Oranje heeft 

geschreven en ontvangen tussen 1566 en 1572. De pamfletten waren ervoor bedoeld om 

de inwoners van de zeventien gewesten te mobiliseren. Deze schotschriften heb ik 

hoofdzakelijk gehaald uit een bundel van historica Schenk uit 1933. Zij heeft de pamfletten 

integraal gepubliceerd. Behoudens een voorwoord, heeft zij de pamfletten in haar bundel 

niet geanalyseerd. ##

! Vervolgens heb ik intensief gebruik gemaakt van de rechtvaardiging, La 

Justification, die Oranje in april 1568 heeft geschreven. Hierin verdedigde hij zichzelf tegen 

de beschuldigingen dat hij de onlusten, die culmineerden in de Beeldenstorm, zou hebben  

veroorzaakt.# Hij schreef het op aanraden van de Duitse keizer en de keurvorst Hessen.

!  Oranje heeft veel gecorrespondeerd. Hij dicteerde zijn brieven, terwijl andere 

mensen zijn correspondentie schreven. Meer dan 13.000 brieven van en aan Oranje staan 

integraal gepubliceerd op de website voor het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 

www.inghist.nl. Ik heb  geprobeerd om de verschillende handschriften te ontcijferen, maar 

dat kostte te veel tijd. Mede omdat de handschriften moeilijk leesbaar zijn.

! Ik heb mij vervolgens geconcentreerd op de brieven die de negentiende-eeuwse 

historici Groen van Prinsterer en Gachard hebben getranscribreerd en gebundeld. Zij 

hebben onafhankelijk van elkaar honderden brieven van en aan Oranje omgezet in onder 

meer het negentiende eeuws Duits, - Frans en #- Nederlands.

######## Ik heb daarbij hoofdzakelijk gekeken naar de brieven die Oranje aan de keizer, de 

keurvorsten en rijksvorsten in het Heilige Roomse Rijk, oftewel Duitsland schreef. Een 

enkele keer heb ik een brief opgenomen die de Duitse vorsten naar elkaar stuurden ten 

gunste van Oranje. #
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! Het is belangrijk om de verschillen tussen het inhoudelijke commentaar van de 

geschriften bij het lezen in overweging te nemen. De pamfletten waren politiek getint, 

terwijl de brieven bovenal religieus waren geladen.

# #

!
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H2

De Habsburgse Nederlanden tussen 1564 en 1572

Prins Willem van Oranje Nassau (1533-1584) en andere invloedrijke aristocraten verzetten 

zich in 1564 tegen de politiek van landsheer Filips II en landvoogdes Margaretha van 

Parma.1   Filips II was de leider van de Nederlanden.2  Omdat hij ook nog koning van 

Spanje was verbleef hij in 1564 in Madrid.3 Parma was officieel zijn plaatsvervanger, maar 

in werkelijkheid moesten de hoogste Nederlandse edelen en juristen, namens Filips II, het 

politieke beleid uitvoeren. Filips II vertrouwde erop dat zij dat zouden doen.4 Problematisch 

was dat de aristocraten meenden dat de juristen hen tijdens de zittingen in de regering 

buitensloten. De edelen mochten tegen hun zin in niet meer meebeslissen over het 

regeringsbeleid. Hun woede richtte zich met name op de jurist Antoine Perrenot Granvelle, 

die de gang van zaken in de regering domineerde. Granvelle was de belangrijkste politicus 

in de Nederlanden.5 Hij voerde het beleid uit zoals Filips II dat voor ogen had.6 Uit onvrede 

tegen de gang van zaken pleegden de edelen een $machtsgreep". Zij dreigden Filips II per 

brief dat zij de regering zouden verlaten als zij niet zouden mogen meeregeren.7 

Bovendien eisten de edelen het vertrek van Granvelle.8 Omdat hij afhankelijk was van de 

invloedrijke edelen willigde hij de eisen tenslotte in en onstloeg hij Granvelle op 11 maart 

1564.9 De edelen domineerden na diens vertrek de regering.10 

! 9

1 I, Schöffer, H., van der Wee, J.A. Bornewasser, e.a., Lage Landen van 1500 tot 1780 (Amsterdam en Brussel 1978) 80 
e.v..

2 Ibidem.

3 Jonathan I. Israel  De Republiek (Frankerer 1995) 143. 

4 S. Groeneveld, $De staatsinstellingen in de Nederlanden omstreeks 1559", S.Groeneveld e.a, De kogel door de kerk? 
De Opstand in de Nederlanden1559-1609 (Zutphen 1983) 17.

5 Lage Landen 147. $De staatsinstellingen in de Nederlanden", 17.  De Friese jurist Viglius van Ayatta was als voorzitter 
van de regering ook erg invloedrijk. Samen met Granvelle domineerde Viglius het beleid en de gang van zaken in de 
Raad van State, zoals het belangrijkste politieke orgaan werd genoemd. Granvelle had de meeste invloed, omdat hij 
meerdere topfuncties bekleedde. In zijn geschriften de rechtvaardiging en  apologie protesteert Willem van Oranje  ook 
tegen Ayatta. De Republiek 143.

6 Z.a, Willem van Oranje (z.pl., z.j.)11 e.v..

7 De Lage Landen 80 en 81. 

8 Ibidem.

9 Ibidem. Granvelle verliet op 11 maart 1564 de Raad van State en op 13 maart 1564 vertrok hij uit Brussel richting de 
France-Comte. Volgens historicus Strada $vertrok" Granvelle op 10 maart 1564. P Famianus Strada, De thien eerste 
boecken der Nederlandtsche oorloge  In het latijn beschreven door eerweerdigen P Famianus Strada. Verduytscht door 
Guilliam van Aelst (z.pl, 1655) 204. Historici moeten uitkijken met het gebruik van oude secundaire bronnen, omdat de 
nieuwere secundaire bronnen wellicht andere en nieuwe feiten presenteren alsmede nieuwe inzichten. 

10 Geoffrey Parker, Van beeldenstorm tot bestand  (Bussum 1983) 49 e.v..  Lage Landen 82.



! Tot ergenis van Filips II weigerden de edelen zijn beleid uit te voeren. Zij voerden 

hun eigen politiek en ondermijnden daarmee het Habsburgse gezag.11  Zij waren 

ongehoorzaam aan de landsheer. In augustus 1567 zond Filips II de hertog van Alva naar 

de Nederlanden om het gezag van de Habsburgers te herstellen.12  Oranje vreesde 

ernstige repercussies, omdat hij het beleid niet had uitgevoerd. Hij wachtte de komst van 

Alva niet af en vluchtte naar Duitsland.13 Daar probeerde hij steun te verwerven onder een 

aantal $bevriende" protestantse Duitse vorsten en keizer voor zijn strijd tegen de 

vertegenwoordigers van de landsheer. !

! Dit eerste hoofdstuk toont de politieke en maatschappelijke situatie in de 

Habsburgse Nederlanden tussen 1564 en 1572. De verhouding tussen de machtige  

edelen en  de  leider van de Habsburgse Nederlanden, Filips II en de koningsgezinden, 

die loyaal aan Filips II waren, wordt uitgelegd. Daarnaast toon ik hoe de politieke 

constellatie er in de Nederlanden uitzag. Verder komen de belangrijke politieke, 

economische, religieuze en militaire ontwikkelingen tussen 1564 en 1572 aan bod. 

2.1. Positie Oranje

Oranje was de voornaamste aristocraat van de Habsburgse Nederlanden. Hij verdiende 

per jaar ongeveer 300.000 florijnen.14  Hiermee was hij de grootverdiener onder de 

edelen.15  Hij verdiende dit bedrag door zijn hoge functies in de politiek, het bestuur op 

landelijk, gewestelijk en stedelijk niveau, in $het leger" en als eigenaar van zijn groot 

grondbezit. Veel boeren betaalden pachtgeld voor het mogen bewerken van de gronden. 

Er bestonden geen staande legers in het derde kwart van de zestiende eeuw.  Koningen 

en vorsten huurden soldaten in om voor hen te vechten. Hij vocht oorlogen namens Filips 

II. Hij bezat onder andere gebieden in Brabant, Holland, Luxemburg, Vlaanderen en 

Wallonië.16 Op grond van zijn rijkdom en goede komaf werkte hij voor hem. 
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11 Lage Landen 81.

12 De Republiek 167.

13 E.J. Thomassen a Thuessink van der Hoop van Slochteren, De prins en de Dillenburg, in: z.a. Prins Willem van 
Oranje 1533-1933  179. Oranje vluchtte (hij maakte zich toch echt uit de voeten, het was geen plezier trip) op 11 april 
1567 vanuit Antwerpen naar Breda. Vervolgens verliet hij Breda op 22 april. Op 7 mei arriveerde hij op slot $de 
Dillenburg".  

14 Geoffrey Parker, Van  beeldenstorm tot bestand (Bussum 1978) 41. 

15 Ibidem.

16 De Republiek, Maarten Prak, Gouden Eeuw. Het raadsel van de Republiek (Amsterdam en Nijmegen 2002) 23.



! De aristocraten vonden het eervol om Filips II te dienen, omdat hij als landsheer tot 

de hoogste onder de aristocraten behoorde. Zij verkeerden graag in de hoogste kringen 

aan het hof, omdat het werk voor het Habsburgse Huis hun statuur vergrootte en hun een 

hoog inkomen verschafte. Zij waren voor functies in het $leger", de politiek, de kerk en de 

juridische wereld namelijk afhankelijk van de benoemingen van de landsheer. 

! Overigens hadden Oranje en Filips II dezelfde titulatuur: zij waren beiden soeverein 

vorst.17  Dat wil zeggen dat zij in theorie geen van beiden afhankelijk waren van een 

hogere heer. Op  papier waren zij gelijkwaardig aan elkaar.18 Het verschil tussen hen was 

dat Filips II over een veel groter gebied regeerde dan Oranje. Filips II was daarom veel 

machtiger dan de zes jaar jongere prins.19   

! ! De prins bekleedde hoge militaire functies. Hij vocht in de jaren vijftig aan de 

Habsburgse zijde tegen de Franse Valois-monarchie in de zogenoemde Habsburg-

Valoisoorlogen.20  De Franse Valois-monarchie vocht tegen de Spaanse Habsburgse 

monarchie tussen 1521 en 1559 vijf gewapende conflicten uit.21 Toen de langdurige strijd 

eind jaren vijftig eindigde, was hij namens Filips II betrokken bij de vredesbesprekingen 

tussen de Valois familie en de Habsburgse familie.22 

! De prins bekleedde belangrijke politieke functies. Hij was ridder in de Orde van het 

Gulden Vlies.23 Dit was een prestigieus adviescollege waarin edelen Filips II adviseerden 

over het dagelijkse beleid.24 Filips II benoemde hem tot stadhouder van Holland, Zeeland, 

Utrecht en later de Franche-Comté.25  Dat betekende dat hij in deze vier gewesten de 

plaatsvervanger was van de landsheer.26 Oranje kreeg volmacht om mensen te benoemen 

in het bestuur van deze gewesten. Filips II benoemde hem in de Raad van State.27 De 
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17 Gouden Eeuw 23.

18 Ibidem.

19 Ibidem. Filips II was op 21 mei 1527 in Valladolid geboren en prins Willem van Oranje op 24 april 1533. Robert Lemm 
Geschiedenis van Spanje (Soesterberg 2003)107. Lage Landen 74.

20 W.E. van Dam van Isselt ‘De staatsman prins Willem I’  in: Prins Willem 27 e.v.. 

21 John Buckler, John P. McKay, Bennet D,. Hill, A history of western society. From the renaissance to 1815 (Boston New 
York 1999) 466.

 .22 ‘De staatsman prins Willem I’  37.

23 De Republiek

24 Ibidem 22.

25 Ibidem 147.  Van beeldenstorm tot bestand, 42. 

26 $De staatsinstellingen in de Nederlanden" 18.

27 Lage Landen 75.



Raad van State was het gewichtigste politieke orgaan dat alle politieke zaken van 

algemeen belang in de Habsburgse Nederlanden behandelde.28  De Raad zetelde in 

Brussel.29 Filips II stelde de prins bovendien aan als gouverneur van Antwerpen. Dit was 

de rijkste stad ter wereld en Antwerpen had eveneens de grootste haven van de wereld.30 

Oranje zat verder in de gewestelijke staten van Brabant. Als rijkste edele was hij ook 

politiek de invloedrijkste van Brabant. 

! Oranje vertegenwoordigde aanzienlijke particuliere belangen in de gewesten en de 

steden die hij bestuurde. Deze lokale en provinciale belangen kwamen in gevaar toen 

Filips II steeds meer macht wilde centraliseren in Brussel door wetgeving over te hevelen 

van de steden en gewesten naar de centrale regering.31 Voor Oranje betekende dit dat hij 

minder zeggenschap zouden krijgen in hun eigen gewesten.32 

! Eerlijkheidshalve moet worden gezegd dat de Filips II en de koningsgezinden geen 

complete centralisatie konden doorvoeren, omdat zij daarvoor te weinig ambtenaren 

hadden.33 Daarnaast wilden zij dat ook niet, omdat ze goed beseften hoeveel verzet te ver 

doorgevoerde centralisatie bij de gewesten zou oproepen.34  De gewesten en de 

belangrijkste politici, onder wie edelen en regenten, hechtten sterk aan hun autonome 

positie. Hierdoor bleef veel macht nog altijd bij de edelen, gewesten en de steden. Juist 

daarom beleven de edelen  beducht voor teveel centralisatie door Brussel. 

! Filips II wilde onder meer de belastinginning centraliseren. De landsheer was voor 

zijn inkomsten in de Nederlanden afhankelijk voor de belastingbetaling door de gewesten. 

Zij bepaalden zelf wanneer en of zij belastingen betaalden aan hem betaalden. Zij 

beheerden hun eigen portemonnee en konden zich daardoor onafhankelijk van Brussel 

opstellen. 

! Filips II zou als landsheer de gewesten beschermen en in ruil hiervoor zou hij 

belastinginkomsten ontvangen. Hij vond het onprettig dat hij als hoogste aristocraat en 

leider van het land geen macht had over de belastinginkomsten. Hij moest in de Staten-

Generaal, waar de afgevaardigden van de gewesten bijeen kwamen, de gewesten vragen 
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28 De Republiek 147. $De staatsinstellingen in de Nederlanden" 17.

29 Ibidem.

30 Felix Rachfahl Wilhelm von Oranien und die Niederländische Aufstand (Den Haag 1924) 31 e.v..

31 Lage Landen 75.

32 Ibidem.

33 $De staatsinstellingen in de Nederlanden" 14.

34 Ibidem. 



of zij aan hem belasting wilden betalen. Daarom wilde hij het belastingstelsel uniformeren 

en centraliseren. 

! De gewesten wilden hun zelfstandigeid niet verliezen en gruwelden bij de gedachte 

van een uniform opgelegd belastingstelsel. Zij zouden hun autonome machtspositie ten 

opzichte van Brussel verliezen, als zij de macht over de portemonnee zouden verliezen. 

De gewesten gebruikten de belastingen om concessies af te dwingen bij de landsheer.35 

! Filips II kreeg met zo"n tegenstand terecht het idee dat hij niet volledig op  de 

medewerking van de edelen in de gewesten kon vertrouwen. 

2.2 Politieke constellatie

De Nederlanden waren in de jaren zestig en zeventig van de zestiende eeuw geen 

nationale eenheidsstaat zoals die in de negentiende eeuw is ontstaan. Zij bestonden uit 

zeventien onafhankelijk van elkaar functionerende gewesten. 

! Zij lagen verspreid over het gebied dat het huidige Noord Groningen tot en met het 

huidige Noord-Frankrijk en Luxemburg in het zuiden omvatte. Tenslotte behoorde ook het 

gewest de Franche-Comté hiertoe. Dit gewest lag als een enclave in het gebied wat 

tegenwoordig Frankrijk is. 

! Deze zeventien provinciën hadden weinig gemeenschappelijke overeenkomsten. 

Ze communiceerden alleen met elkaar over de defenisie en over de belastingen die zij 

afdroegen aan het centrale gezag in Brussel. Verder had ieder gewest een eigen munten-, 

gewichten- en rekenstelsel. Ze hadden eigen bestuursinstellingen, eigen juridische 

stelsels en wetgeving. 

! Er bestond geen Algemeen Beschaafd Nederlands. Mensen spraken er 

verschillende dialecten Nederlands, - Duits en - Frans. Zij voelden zich betrokken bij het 

dorp en de stad waarin zij leefden, maar niet bij het land. Nationale gevoelens waren 

afwezig. 

! De Lage Landen waren alleen op papier een geografische eenheid.  De voorganger 

van Filips II, keizer Karel V, had eind jaren veertig bepaald dat de gewesten in de 

toekomst als een geheel zouden worden overgeërfd door de Habsburgse familie.36  Er 

bestond vrijwel geen sociale en emotionele cohesie tussen de gewesten en de inwoners.      

! 13

35 ibidem.

36 Ibidem 58.



Het gebrek aan nationale eenheid wordt ook duidelijk in de titulatuur van Filips II.  Hij 

mocht zijn titel van landsheer van de Nederlanden niet voeren op  gewestelijk niveau.   

Landsheer Filips II was onder andere hertog van Brabant, graaf van Holland, en heer van 

Friesland. 

! Iedereen was aan hem ondergeschikt. Dat betekende in theorie dat hij iedereen in 

politieke, bestuurlijke, militaire, juridische en kerkelijke posities, in alle lagen van de 

maatschappij, mocht benoemen en ontslaan. Dit betekende echter niet dat hij onbeperkte 

macht over zijn onderdanen had. In de zestiende eeuw bezat iedereen bepaalde 

privileges.37 Deze waarborgden de integriteit van het individu, de steden en gewesten.  Hij 

mocht geen inbreuk maken op  deze onvervreembare rechten. Zijn macht was in theorie 

begrensd.      

! Landvoogdes Margaretha van Parma, de halfzus van Filips II, nam zijn taken  

tussen 1564 en 1567 waar. Zij verving hem als hij afwezig was. Hij was in 1559 vertrokken 

uit Brussel naar Spanje. Hij heeft de Nederlanden sindsdien niet meer betreden. Hij 

bestuurde zijn wereldrijk vanuit Madrid. Parma moest op papier het beleid dat hem voor 

ogen stond uitvoeren. Hij correspondeerde met Parma over de actuele ontwikkelingen in 

zijn Nederlanden. Hij gaf haar opdrachten die zij moest uitvoeren. Maar echte politieke 

macht had hij haar niet toevertrouwd.    

! Het echte politieke werk werd gevoerd door drie verschillende bestuurlijke 

instellingen in Brussel. Deze drie raden behandelden, in naam van Filips II, zaken van 

algemeen belang.38 Deze instellingen waren in het verleden opgericht om de edelen te 

betrekken bij het beleid van de Habsburgse gezaghebbers.39 De hoogste edelen kregen 

een plaats in deze politieke organen.40 Hiermee kregen zij zeggenschap over het beleid. 

De gedachte hierachter was dat als zij invloed zouden uitoefenen, zij minder tegenstand  

zouden bieden aan het beleid. 41 

! De Raad van State was de belangrijkste instelling van de drie.42  De Raad 

behandelde hoofdzakelijk kwesties over buitenlandse zaken, staatsveiligheid en defensie. 

Bij zijn aantreden in 1556 ontsloeg Filips II vijf van de twaalf edelen in de Raad van 
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State.43 Tijdens zijn ambtsperiode zaten er zeven edelen in de Raad van State.44 Oranje 

behoorde tot dit zevental.45 Daarnaast dienden er onder Filips II ook nog vijf juristen in de 

Raad.46 Onder hen waren jurist Granvelle en de voorzitter van de Raad, de Friese jurist 

Viglius van Ayatta.47 

! De tweede instelling was de Geheime Raad. Zij  bestond alleen uit juristen die 

wetgevende kwesties behandelden48, en veel wetten en regels oplegden aan gewesten, 

steden en dorpen.49  Granvelle zat eveneens in de Geheime Raad.50  Opvallend is de 

overlap tussen het takenpakket van deze twee raden. 

! De derde instelling was de Raad van Financiën, welke de industrie en de 

detailhandels stimuleerde.51Zij hield zich bezig met de opbrengsten uit de koninklijke 

gebieden, en zij controleerde financiële instellingen zoals banken.52  Daarnaast hield de 

Raad zich bezig met de belastingheffing en -inning.53 In deze Raad zaten aristocraten, een 

schatkistbewaarder en andere economische deskundigen.54 

! Drie zaken vallen op. Ten eerste is het opmerkelijk dat Granvelle in twee van de drie 

belangrijkste raden zat. Hiermee had Granvelle veel politieke macht. Ten tweede valt het 

op  dat er veel juristen in de raden zaten. Hun invloed op  het beleid was groot. Ten derde 

valt op dat de raden wetgeving wilden opleggen aan de gewesten en de steden. 

! Oranje en de andere edelen hadden er steeds meer problemen mee dat Filips II het 

bureaucratisch apparaat in Brussel uitbreidde.55  De juristen uit de verschillende raden 

werkten intensief samen en namen politieke en bestuurlijke werkzaamheden van de 
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edelen door hen uit te sluiten van het politieke beleid.56 Oranje kreeg bijvoorbeeld niet alle  

brieven van Filips II onder ogen.57 Hij mocht bovendien niet meer beslissen en adviseren 

over   de kardinale onderwerpen die in de Raad van State werden behandeld. 

! Hij verzette zich tegen de machtscentralisatie. Er ontstond een machtsstrijd tussen 

Oranje en een aantal andere edelen tegen Filips II en de koningsgezinden.  Oranje en de 

regenten, dat wil zeggen de bestuurders in steden en dorpen,  beriepen zich op hun 

voorrechten, Hiermee wilden zij aangeven zij van oudher het recht hadden om lokale 

wetten te maken. Deze privileges, die ook vrijheden werden genoemd, waren lokale 

wetten die ieder dorp, gehucht, stad voor de eigen gemeenschap  had opgesteld. Filips II 

had bij zijn aantreden verklaard de bestaande gewestelijke en lokale privileges te zullen 

eerbiedigen.58 Maar hij hield zich niet aan de eed en zette de privileges opzij.

!   Filips II gaf de juristen doelbewust veel wetgevende macht, omdat hij meende dat 

de bureaucraten de centralisatie zonder weerstand zouden doorvoeren. De juristen 

bezaten anders dan Oranje en de andere edelen geen grond en hadden bovendien geen 

dubbele belangen te verdedigen. De landsheer vertrouwde steeds meer op  de 

bureaucraten. Deze ontwikkeling was funest voor de verhoudingen tussen edelen en 

juristen. 

2.3 Onvrede over Granvelle

De afgunst van de aristocraten in de Raad van State richtte zich op kardinaal Antoine 

Perrenot  Granvelle. Hij bezat bijzonder veel macht, omdat hij de hoogste geestelijke, de 

hoogste politieke en de hoogste positie in de juridische wereld bekleedde. Hij voerde als 

aartsbisschop van Mechelen de regie over de bisschoppen en de bisdommen. Hij zette 

namens Filips II de politieke lijnen uit. En  hij was de baas van de juristen en de rechters. 

Oranje en de andere edelen wierpen hem hoofdzakelijk voor de voeten dat hij zowel de 

politieke macht als de geestelijke macht beheerste. 

! Granvelle was geboren in 1517 in Besançon in de Franche-Comté.59 Hij was een 

inwoner van de Nederlanden. Maar omdat deze perifere streek in Frankrijk lag, 
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beschouwde Oranje hem als een buitenstaander.60 Hij had volgens hem daarom niets te 

zoeken in de Nederlandse politiek.61  Hij vond de kardinaal bovendien te loyaal aan de 

koning, omdat hij de belangen van Filips II zou stellen boven de belangen van de 

Nederlanden.62 Granvelle voerde echter uit wat Filips II hem opdroeg. Oranje bekritiseerde 

hem, terwijl hem geen blaam trof.  

! Zijn kritiek richtte zich in eerste instantie op  zijn manier van optreden. Hij besliste in 

de Raad over de verdeling van religieuze, politieke en juridische ambten. De prins klaagde 

erover dat hij hem buiten alle belangrijke zaken in de Raad van State hield.63 

! Samen met de koningsgezinde president van de Raad, de Friese jurist Viglius, en 

de andere juristen uit zowel de Raad van State als de Geheime Raad bepaalde Granvelle 

het beleid. Oranje zei over zijn optreden:  $L" arrogance de ce prélat était extrême; son 

désir de dominer connaissait pas de bornes".64 

! Hij passeerde in zijn werk zelfs de landvoogdes. Dit terwijl Filips II bij zijn vertrek 

naar Spanje Oranje had beloofd dat Granvelle hem zou betrekken bij de beraadslagingen 

en besluitvorming in de Raad van State.65  

! De prins was bovendien ontevreden over de politieke koers. Hij bekritiseerde  

bijvoorbeeld de bisschoppelijke herindeling die de autoriteiten in Brussel vanaf 1559 

doorvoerden. Ik zal hier zo direct dieper op ingaan, maar belangrijk om hier te bespreken, 

is dat de autoriteiten hoogopgeleide bisschoppen installeerden in de bisdommen.66 Ook de 

lagere seculiere geestelijken, de zogenoemde kanunniken, waren opgeleid voor hun taak 

als geestelijken.67 

! Deze nieuwe bisschoppen en kanunniken vervingen de oude bisschoppen, die uit 

de Brabantse aristocratie waren gerekruteerd.68 Deze Brabantse edelen raakten hierdoor 

hun invloedrijke posities in de kerk kwijt.69 De schade voor de edelen was echter niet zo 
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erg als op  het eerste gezicht leek. Want in realiteit bleven veel edelen gewoon in dienst 

van de bisdommen.70 Zij waren zo machtig dat ze de plannen van Filips II dwarsboomden 

door hun posities te verdedigen.71 

! Het was verder problematisch voor Oranje, en de edelen, dat de nieuwe 

geestelijken deel uitmaakten van de Gewestelijke Staten. Ieder gewest had een 

gewestelijk overlegorgaan, de Gewestelijke Staten. Hierin bespraken de afgevaardigden 

van de belangrijkste bevolkingsgroepen de belangrijkste zaken die op gewestelijk niveau 

geregeld dienden te worden. Deze geestelijken waren loyaal aan Filips II en verdedigden 

zijn beleid. Hij kreeg met deze functionarissen meer invloed op de besluitvorming in de 

gewesten. Dit was slechts één inhoudelijk kritiekpunt van Oranje, en de edelen en 

regenten, op de politieke koers van Filips II.

! Oranje, en andere edelen, traden uit protest tegen het beleid van Granvelle terug uit 

de Raad van State. Zij zonden een aantal brieven aan Filips II waarin zij klaagden over het 

eigengereide optreden van de kardinaal.72  De koning reageerde niet op de klachten.73 

! Hierop  stuurde Oranje graaf Horne naar de koning.74 Maar Filips II gaf niet toe.75 

Onverrichtter zaken keerde Horne weer huiswaarts.76 In het nieuwe schrijven dat daarop 

volgde formuleerde Oranje de klachten wederom. Daarnaast stelde Oranje een nieuwe 

eis: of de edelen zouden over alle onderwerpen die in de Raad van State ter sprake 

kwamen mee mogen praten of zij zouden opstappen.77 

! Het bevreemdde niet dat Oranje in de brieven niets zei over de inhoudelijke 

politieke verschillen met Granvelle. Want hij voerde het beleid in naam van Filips II uit. 

Kritiek op  het beleid stond gelijk aan kritiek op Filips II. Oranje wilde de schijn vermijden 

dat hij direct commentaar op de landsheer uitte, omdat zij hem behoorden te dienen.78 Als 

Filips II doorhad dat de prins zich tegen hem persoonlijk en tegen zijn beleid zou keren, 

zou hij hoogstwaarschijnlijk het gezag pogen te herstellen. Zoals Filips II in augustus 1567 
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ook deed door Alva te sturen. Hij ging daarbij veel verder dan alleen het herstellen van het 

gezag. Maar dat leg ik hieronder uit. 

! Het aanhoudende verzet tegen Granvelle was natuurlijk geen ideale situatie voor 

Filips II, nu de invloedrijkste en meest voorname edelen dreigden te breken met de 

Habsburgse  kroon. Zijn beleid zou minder makkelijk vorm krijgen als de hoogste edelen 

daaraan weigerden mee te werken. Hoe zouden de regenten en de steden reageren op de 

weigering van deze edelen? De landsheer moest handelen. Maar hij was ogenschijnlijk 

niet van plan om Granvelle weg te sturen. 

! Om Oranje en de anderen ertoe te bewegen hun standpunt te herzien, nodigde 

Filips II hen in Madrid uit om het precaire geschil te bespreken. Oranje weigerde de 

uitnodiging brutaal.79 Niemand zou naar Madrid komen omwille van Granvelle, reageerde 

hij.80  De reactie was vrijpostig, omdat de onderdanen ongehoorzaam waren aan de 

koning. De situatie werd onhoudbaar, omdat de machtige edelen in hun verzet volhardden. 

! De landvoogdes stelde zich tenslotte noodgedwongen op aan de zijde van de 

edelen.81 Een van haar afgezanten legde het probleem nogmaals voor aan de koning.82 

! Met zoveel tegenstand restte Filips II weinig anders dan de eisen van de 

aristocraten in te willigen. Hij stuurde Granvelle op  11 maart 1564 weg uit de Raad van 

State.83 Zeven dagen later, op 18 maart namen Oranje en de edelen hun plaats weer in de 

Raad van State in. Zij behaalden hiermee een overwinning. Zij zouden de politiek tussen 

1564 en 1567 dicteren.

! Na het vertrek van Granvelle veranderde er het een en ander in de Raad van State.  

Door zijn vertrek verloren zijn medestanders in de Raad van State hun machtige positie.  

Zij konden het beleid van de landsheer niet meer doorvoeren. Oranje was de baas. Hij 

voeren het beleid uit zoals hij dat wilde. Hierbij negeerde hij de instructies van Filips II. 

Filips II moest vanuit Madrid toezien hoe zijn beleid niet meer werd uitgevoerd in zijn 

Nederlanden. Een van de eerste inhoudelijke veranderingen die Oranje  en de andere 

edelen doorvoerden, was het matigen van de plakkaten die stelden dat de protestantse 

ketters moesten worden onderdrukt.84 De aristocraten en de regenten vonden over het 
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algemeen dat de onderdrukking van de protestanten te streng was. Hier kom ik zometeen 

nog uitgebreider op terug. 

! Toch was de overwinning niet zo glansrijk als zij op het eerste gezicht had geleken. 

De edelen wilden namelijk ook grote bestuurlijke veranderingen doorvoeren. Zij wilden dat 

andere instellingen, zoals de Geheime Raad en de Raad van Financiën onder de Raad 

van State zouden vallen. Zodoende wilden zij de invloed van de bureaucraten uit met 

name de Geheime Raad terugdringen. Daarnaast wilden zij dat de stadhouders van de 

gewesten meer zeggenschap  zouden krijgen. Zij streefden naar een grotere   

decentralisatie ten opzichte van Brussel ten gunste van de gewesten. Maar de landsheer 

was niet van plan om nog meer toe te geven aan de edelen dan dat hij al had gedaan. 

!  In plaats de eisen van de edelen in te willigen legde de landsheer zijn plannen op 

aan de Raad van State. Filips II stelde in zijn beroemde epistels van Segovia, naar de 

naam van de bossen waar de landsheer de gewraakte ordonnanties uitvaardigde, dat de 

Raad van State moest meewerken aan de repressie van het protestantisme.85  De 

plakkaten die de edelen direct na het vertrek van Granvelle hadden afgezwakt, moesten in 

1565 weer worden aangescherpt en nageleefd.86 De religiepolitiek in de breedste zin van 

het woord was een bron van onenigheid. 

2.4 Prioriteit aan het Rooms-katholicisme

De aartsconservatieve katholieke Filips II maakte het tot zijn levenswerk om het 

katholicisme te beschermen. Hij verdedigde het katholicisme feller dan de meeste 

katholieken in de Nederlanden. De meerderheid van de inwoners was rooms-katholiek. 

Het grootste deel van hen veroordeelde de strenge ketterplakkaten. Deze schreven voor 

dat protestanten ten altijd moesten worden vervolgd. Zij hadden er geen problemen mee 

dat protestanten preekten. 

! Filips II daarentegen stelde dat meerdere religies in een land onherroepelijk tot 

interne scheuringen zouden leiden.87 Het toestaan van het protestantisme zou alleen maar 

voor scheiding tussen katholieken en protestanten zorgen. Om de schadelijke gevolgen 

van het protestantisme voor de maatschappelijk eenheid te vermijden moest het 
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protestantisme worden onderdrukt.88  Filips II heeft echter nooit beoogd om bloedbaden 

onder protestanten aan te richten. Hij was niet bloeddorstig of sadistisch van aard.   

!

Filips" II gebruikte het rooms-katholicisme voor twee zaken. Ten eerste wilde hij door loyale 

mensen in de bisdommen aan te stellen zijn politieke macht verstevigen.89 Ten tweede 

was hij oprecht begaan met de problemen van en de erbarmelijke toestand waarin de 

katholieke kerk zich bevond.90 Hij wilde de misstanden in de katholieke kerk oplossen.91 

! Vanaf 1559 voerde Filips II in de Nederlanden nieuwe bisdommen in om zijn greep  

op  het land te vergroten.92 Hij was van plan om veertien nieuwe bisdommen in te voeren, 

maar dat lukte niet allemaal in een keer. Het bisdom Haarlem, het bisdom Roermond en 

het bisdom Middelburg werden onder andere begin jaren zestig opgericht. Een aantal 

andere bisdommen werden pas tijdens het bewind van Alva opgericht. Deze nieuwe en 

reeds bestaande bisdommen werden geleid door mensen, onder wie kardinaal Granvelle, 

die loyaal waren aan Filips II. Hij probeerde in de reeds bestaande bisdommen ook 

personeelswijzigingen door te voeren. 

! Het meest belangrijkste was dat deze geestelijken over goede bestuurlijke en 

politieke kwaliteiten beschikten en de landsheer zouden dienen. Dit zodat Filips II zijn 

macht over de inwoners kon verstevigen.93  Oude bisschoppen werden ontslagen en 

vervangen voor nieuwe bisschoppen. De nieuwe geestelijken kregen als nominaal abt van 

kloosters, zoals hier boven is uitgelegd, ook zetels in de Gewestelijke Staten. Opvallend 

was dat de nieuwe bisschoppen zich meer bezighielden met politieke zaken, dan dat zij 

zich bezighielden met geestelijke zaken, waarvoor zij in naam waren benoemd. Voor Filips 

II was het genoeg dat zij loyaal aan hem waren en in ieder geval uitvoerden wat hij hen 

opdroeg. Hij gebruikte het katholicisme dus hoofdzakelijk ter uitbreiding van zijn politieke 

macht. 

! Want hij vond het onprettig dat de posities in de bisdommen in de oude situatie, dat 

wil zeggen voor de bisdommenreorganisatie, voornamelijk werden bekleed door 

Brabantse edelen. Deze edelen weigerden zijn  streng katholieke beleid uit te voeren.

! 21

88 Republiek 148.

89 Nicolette Mout  De maatschappelijke verhoudingen 44.

90 Lage Landen

91 Ibidem.

92 De maatschappelijke verhoudingen 44.

93 Ibidem.



Ook zij hielden zich absoluut niet bezig met het vervullen van hun geestelijke functies. De 

aristocraten beschouwden hun posities in de kerkelijk hiërarchie als een mooie manier om 

een goed inkomen te verdienen en carriere te maken. Filips II beschuldigde deze edelen 

van hetzelfde feit, dat zij hun geestelijke taken verwaarloosden, als waaraan de nieuwe 

bisschoppen zich schuldig maakten. Maar anders dan de edelen voerden de nieuwe 

geestelijken zijn beleid uit.  

! Hij stuitte in zijn plannen om de macht uit te breiden, echter op  de realtiteit van 

alledag. hij stelde begin jaren zestig tien nieuwe bisschoppen. Maar de edelen bleven in 

veel oude bisdommen gewoon op hun positie zitten. Filips II was niet instaat om de edelen 

te verwijderen. Dit toonde dat de macht van de landsheer niet almachtig was.  

     

Hij wilde de katholieke kerk ook weer oprecht gezond maken, zodat de geestelijke en 

leken katholieken, die de kerk de rug hadden toegekeerd zich, er weer thuis zouden 

voelen. 

! Hij hekelde het seculiere gedrag van veel geestelijken. De clerici onttrokken zich 

aan het celibaat, doordat zij er amoureuze liefdesrelaties op nahielden.94  Zij dronken 

overmatig veel alcohol, zij gokten. Geestelijken verrijkten zich aan de inkomsten van de 

katholieke kerk.95 Clerici kenden de inhoud van de Bijbel en de psalmen niet uit het hoofd. 

Zij verwaarloosden hun zielezorg, doordat zij niet klaarstonden om kerkgangers die 

problemen hadden te ondersteunen.96 De katholieke mis richtte zich te veel op  cermoniele 

uiterlijkheden in plaats van op het verkondigen van de inhoud van de Bijbel en de religie.97

! Hij wilde dat geestelijken een opleiding in de theologie zouden hebben gevolgd.98 

Hij wilde met de uitbreiding van het aantal bisdommen en het aantal geestelijken het 

contact tussen geestelijken en kerkgangers intensiveren. Hij probeerde de  kerkgangers 

die de kerk hadden verlaten weer bij de kerk te trekken.  Opvallend is dat de kerk met 

positieve maatregelen probeerde het gezag te herstellen.

 !   

Het versterken en de beoogde revival van het katholicisme was ook een reactie op het 

steeds sterker wordende protestantisme. Sinds 1559 had de Franse theoloog Johannes 
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Calvijn zijn protestantse ideeën op papier gezet en verspreid. Dat was het eerste moment 

dat het protestantisme zich echt organiseerde. De leer van Calvijn, het calvinisme, bouwde 

op  een solide organisatie van kerkenraden, waardoor het protestantisme voor de eerste 

keer sinds Luther in 1517 zijn 95 theses had gepubliceerd een solide organisatorische 

basis kreeg. 

! Filips II verbood overal alle uitingen van het protestantisme. Er bestond een lijst met 

verboden protestantse werken. De bisdommen moesten ketters vervolgen. Er werden 

inquisiteurs aangesteld die protestanten moesten vervolgen. Maar begin jaren zestig was 

het calvinisme nog niet wijdverspreid en waren de protestanten nog geen sterke 

groepering. De katholieken waren nog veruit in de meerderheid. 

2.5 Reactie regenten

De autoriteiten die het politiek beleid maakten waren tot aan de komst van Alva inwoners 

uit de zeventien gewesten. Ik benadruk dit, om ermee aan te geven dat behalve de 

landsheer en de landvoogdes er geen Spaanse mensen of andere buitenlanders in de 

Lage Landen het Habsburgse gezag uitvoerden dan eigen inwoners. Zij straften ketters99, 

voerden het beleid uit, en werkten er vrijwillig aan mee. Filips dwong hen er niet letterlijk 

toe. Zij hadden zich er ook aan kunnen onttrekken door een ander beroep  te kiezen. Het 

waren loyale ambtenaren die achter het beleid van de landsheer stonden.

! Dit is een opmerkelijk gegeven, omdat er grofweg twee kampen in de Lage Landen 

bestonden. Een kamp  bestond dus uit een klein aantal mensen die de ketters vervolgde 

en het andere kamp bestond uit de veel grotere groep mensen die de vervolgingen van 

protestanten te ver vond gaan. Een van de redenen dat in niet alle gewesten de inquisitie  

was opgericht, zoals de landsheer in 1545 had verordoneerd, was dat er te weinig 

ambtenaren waren die voor de inquisitie wilden werken.100 Blijkbaar waren er in de andere 

provincies waar de inquisities wel werden opgericht genoeg mensen die het beleid van 

Filips II onderschreven en hun geld wilden verdienen door te werken voor de inquisitie. 

! Een aantal verschillende rechtbanken onderdrukten het protestantisme. De 

keizerlijke inquisitie101, de bisschoppelijke inquisitie, de pauselijke inquisitie en de gewone 
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seculiere rechtbanken waren bevoegd om ketters te vervolgen.102  De bisschoppelijke 

inquisitie was een van de instrumenten waarmee de rooms-katholieke kerk zich verzette 

tegen het protestantisme. Bisschoppen waren in hun functie verplicht protestanten te 

vervolgen.103 De pauselijke inquisitie was een ad hoc rechtbank, die werd ingezet als de 

paus daar opdracht toe gaf.104  De keizerlijke inquisitie stond onder het gezag van de 

Habsburgse autoriteiten. De autoriteiten in Brussel benoemden de hoofdinqusiteurs en de 

gewesten benoemden hun assistenten.105  

! Tussen het jaar dat de keizerlijke inquisitie in de Habsburgse Nederlanden werd 

ingevoerd, 1522, en 1565 zijn er veel processen gevoerd tegen ketters. Er zijn maar 

enkele gegevens voorhanden, waardoor het bewijsmateriaal wellicht niet krachtig lijkt. 

Maar de cijfers die overgeleverd zijn geven toch een voorzichtige indruk van de repressie 

door de inquisiteurs. In Vlaanderen zijn tussen 1522 en 1565 2793 mensen, op  een 

bevolking van 350.000, veroordeeld voor ketterij.106 Deze mensen kregen niet allemaal de 

doodstraf. Zij werden gemarteld, hun bezittingen werden in beslaggenomen, zij werden 

verbannen of zij werden gevangengezet.107 

! Volgens schattingen zijn er tussen 1522 en 1565 circa 1300 protestanten ter dood 

veroordeeld.108  Dat betekent dat er gemiddeld iets meer dan 30 ketters per jaar werden 

geëxecuteerd. Dit cijfer bedriegt, omdat het aantal ketterexecuties ongelijk over deze 

periode (en dit gebied) was verdeeld. Er waren periodes dat er heel intensief werd 

gejaagd op  ketters. In de jaren vijftig voerde inquisiteur Titelmans in Vlaanderen 495 

strafzaken tegen ketterij, waarvan er 105 eindigden met de doodstraf.109

! Afgezien van deze veroordelingen viel de repressie van protestanten toch wel mee. 

De autoriteiten pasten censuur toe op protestantse geschriften die zij zo nu en dan 

publiekelijk verbrandden. Er bestond een Pauselijke Index met daarop de titels van 

verboden protestantse boeken. Ofschoon protestanten hun geloof officieel niet  mochten 
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belijden, konden zij als zij hun geloof voor zich hielden prima in de Nederlanden leven. 

Veel lokale autoriteiten gedoogden protestantse bijeenkomsten, zolang protestanten maar 

geen onrust veroorzaakten. Zij moesten natuurlijk oppassen  dat zij niet werden gesnapt 

door fanatieke inquisiteurs of andere koningsgezinden die protestanten vervolgden. In de 

eerste plaats was de politieke gezindheid van de lokale autoriteiten bepalend voor het 

politieke klimaat. Dus als de regenten in de vroedschap  of de katholieke geestelijken 

fanatieke ketterjagers waren, handhaafden zij de ketterplakkaten, en hadden de 

protestanten uit die bewuste gemeente een probleem. in de tweede plaats ging over 

algemeen de regel op: hoe verder de gewesten van Brussel verwijderd lagen, des te 

minder groot was de kans op  vervolging. De gewesten Groningen en Friesland voerden de 

inquisitie nooit in. Veel koningsgezinden woonden uiteindelijk toch in Vlaanderen of in de 

buurt van Brussel. Dit betekende overigens niet dat fanatieke tegenstanders van het 

beleid van de koning niet in de buurt van Brussel woonden. Het gewest Brabant voerde de 

inquisitie niet in. Antwerpen verzette zich hevig tegen de aanwezigheid van de 

inquisiteurs, die  regelmatig opereerden onder leiding van Granvelle. 

! Diverse problemen ondermijnden de vervolging van de protestanten tussen 1564 

en 1567. Afgezien dat de Nederlandse autoriteiten die het beleid voerden te weinig 

opsporingsambtenaren hadden, was het breedgedragen maatschappelijke verzet tegen de 

onderdrukking nog problematischer. De regenten en de inquisiteurs die de straffen 

uitvoerden, werden op verschillende manieren tegengewerkt bij hun werkzaamheden. 

Officieel moesten alle lokale bestuurders en andere onderdanen participeren aan de 

vervolgingen.110 De invoering van de  keizerlijke inquisitie ging uiterst traag en verliep  niet 

overal gelijktijdig.111 Onder andere tegenwerking door een groot aantal lokale autoriteiten 

vertraagden en  belemmerden de invoering van de gerechtshoven.112 Niet alle gewesten 

voerden dus de keizerlijke inquisitie in.113 Een groot deel van de bevolking protesteerde uit 

mededogen, angst en onrust tegen de harde vervolgingen.114  Het kwam zelfs voor dat 

omstanders ingerekende protestanten uit handen van de inquisiteurs bevrijdden.115 Velen 

hekelden dat familieleden van de vervolgde ketters werden gestraft omdat de autoriteiten 
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hun bezittingen confisqeerden. Zij verweten de inquisiteurs dat zij zodoende onschuldigen 

straften.116 Velen vonden het bovendien ongepast om mensen voor een afwijkende religie 

te bestraffen, omdat dat volgens velen geen echt misdrijf was.117 Opvallend was dat zowel 

protestanten als katholieken zich verzetten tegen de repressie. De Nederlandse 

katholieken stonden minder vijandig ten opzichte van de protestanten dan Filips II. 

! Veel regenten en edelen streefden naar geloofstolerantie en religievrede.118  Zij 

weigerden de plakkaten na te leven. Zij waren politiques. Dat wil zeggen dat zij ten 

strengste afkeurden dat Filips II en zijn koningsgezinden het rooms-katholicisme aan de 

onderdanen wilden opleggen.119  Oranje pleitte er in zijn oudejaarstoespraak van 31 

december 1564 voor dat iedereen zelf mocht kiezen welke religie hij of zij wilde 

aanhangen: het protestantisme of het rooms-katholicisme.120  De inwoners van de 

Habsburgse Nederlanden waren overigens niet helemaal vrij in de keuze voor het 

protestantisme. Zij mochten alleen kiezen tussen het calvinisme en het lutheranisme. Het 

anabaptisme bijvoorbeeld bleef verboden.121 Oranje vond de doodstraf voor protestantse 

ketters disproportioneel.122  De vervolgingen veroorzaakten onrust, aldus Oranje. De 

protestanten verzetten zich tegen de beperkingen en de continue dreiging voor 

vervolgingen waarin zij noodgedwongen leefden. Als de ambtenaren van de speciale 

rechtbanken protestanten vervolgden, vielen de protestanten die niet waren opgepakt 

katholieken lastig. Zij projecteerden de woede die zij voelden ten opzichte van de 

inquisiteurs op  de gewone katholieken. De onderdrukking en de tegenreacties verstoorden 

de openbare orde. Oranje wilde beide religies toestaan, in de hoop dat katholieken en 

protestanten vreedzaam naast elkaar zouden leven.123  Dit was een progressief idee, 

omdat religievrijheid op  deze wijze nergens bestond. Het was ook contrair aan de filosofie 

van Filips II, omdat het toestaan van meerdere religies volgens hem tot onlusten zou 
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leiden.124  Bovendien wilde Filips II in zijn hele rijk dezelfde regels hanteren; daarin was 

enkel plaats voor het rooms-katholicisme.125 

! Een groot deel van de regenten en edelen en een aantal geestelijken hadden 

sympathie voor het protestantisme -de meeste regenten en edelen waren katholiek-. 

Omdat zij geen problemen wilden met de koningsgezinden, hielden zij hun voorkeur voor 

het protestantisme stil. Regenten en edelen bezochten de rooms-katholieke eredienst, 

maar thuis hingen zij het protestantisme aan.126 Geestelijken preekten volgens de rooms-

katholieke leer, maar voelden zich meer verwant met het protestantse gedachtegoed. In 

Zuid-Nederlandse steden als Valenciennes, Tournai en Doornik gedoogden de lokale 

regenten de publiekelijk gehouden protestantse erediensten. Dit gebeurde onder invloed 

van het protestantisme en de protestantse erediensten zoals die Noord-Frankrijk aan de 

andere kant van de grens werden gehouden. 

!    

2.6 Het Smeekschrift

De lagere en middelhoge edelen, onder leiding van Brederode verzetten zich tegen het 

harde optreden van de inquisitie en de ketterplakkaten. Zij stelden in het voorjaar van 

1566 het Smeekschrift op 127, dat ook bekend is geworden onder de naam Eedverbond of 

Compromis der Edelen. In het geschrift formuleerden zij hun eisen en hun klachten. Zij 

wilden dat de inquisitie zou worden afschaft en dat de ketterplakkaten zouden worden 

gematigd. Zij wilden dat de calvinisten publiekelijk hun geloof mochten belijden, wat onder 

andere betekende dat zij in het openbaar mochten preken. Zij beklaagden zich dat de 

calvinisten werden vervolgd, dat zij stiekem in de gaten werden gehouden en dat zij als 

tegenstanders van de staat werden gezien. Zij stelden dat de vervolgingen en de 

executies tot de $totale ondergang van het land" leidden.128  

! De opstellers van het Smeekschrift richtten zich tegen Filips II, maar zij wisten 

natuurlijk dat het inquisitie apparaat werd gerund door inwoners van de gewesten. Hij had 

toestemming gegeven voor de inquisitie. Het is opvallend dat in het Smeekschrift niet werd 

gesproken over de Nederlandse inbreng bij het executeren van protestanten. Hiermee 
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wekten de schrijvers de indruk dat de vervolgingen van de inquisitie geheel te wijten 

waren aan Filips II. Zij wekten hiermee de indruk de inbreng van de eigen inwoners bij de 

vervolgingen te willen verdoezelen. 

! Tenslotte was de gevolgtrekking dat de doodstraffen van de inquisitie tot de $totale 

ondergang van het land" leidden totaal overdreven. Niet alle gewesten voerden de 

inquisitie in, wat betekende dat grote delen van het land, onder ander het Noorden 

gevrijwaard bleef van de vervolgingen. De inquisiteurs richtten zich alleen op protestanten, 

die in de ambtsperiode van Granvelle nog een relatief kleine groepering vormden. De 

meeste mensen waren katholiek. Zo erbarmelijk slecht als de edelen beweerden, stonden 

de Habsburgse Nederlanden er in het voorjaar van 1566 niet voor. 

! Brederode en zijn aanhang legden het Smeekschrift op 5 april 1566 voor aan de 

landvoogdes in Brussel. Naast de al genoemde eisen stelden de edelen in het 

Smeekschrift dat zij Filips II wilden dienen en dat zij de noodzaak voelden om de inwoners 

van de Habsburgse Nederlanden te beschermen tegen de inquisitie en de plakkaten.129 Zij 

wilden niet in opstand komen tegen de koning, stelden zij. Het beleid van Filips II 

veroorzaakte alleen maar onrust onder de bevolking. Indien de inquisitie zou worden 

afgeschaft zou de onrust verdwijnen. De inquisitie maakte inbreuk op de privileges van de 

gewesten.130  Uiteindelijk domineerde de inquisitie de Habsburgse Nederlanden zo dat zij 

de inwoners in $slavernij" stortte, betoogden de edelen.131  Het vermoeden ontstaat dat de 

aanbieders van het Smeekschrift zich wellicht beter zouden kunnen richten tegen de 

inquisiteurs dan tegen Filips II, omdat de Nederlandse inquisiteurs uit eigen beweging 

ketters straften.

! Uiteindelijk ondertekenden ongeveer tweehonderd lagere edelen, plus een grote 

aantal gegoede burgers het Smeekschrift. Opvallend was dat Oranje en Egmont en de 

andere hoge edelen het niet ondertekenden.   

!  Terwijl Filips II zich over de eisen beraadde, verzachtte Parma de plakkaten en 

maande zij de inquisiteurs tot enige terughoudendheid bij hun werkzaamheden.132  Meer 

kon Parma op  dit moment niet doen, omdat de koning het beleid bepaalde. Parma gaf toe 
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omdat zij wilde voorkomen dat de explosieve situatie nog meer uit de hand zou lopen.133 

Zodoende behaalden de aristocraten een gedeeltelijke overwinning op het gezag.

! De protestanten reageerden in hun tomeloze enthousiasme en fanatisme heel 

voortvarend op de voorzichtige toezeggingen van Parma. Zij deden namelijk dingen waar 

Parma geen toestemming voor had gegeven. Zo grepen de protestanten het tijdelijk 

staken van de plakkaten en het matigen van het optreden van de inquisitie openlijk aan 

om zich te organiseren en publieke erediensten te houden.134 Calvinisten organiseerden 

zich in kerkeraden, dat wil zeggen dat zij kerkbesturen opstelden.135  Calvinistische 

geestelijken  die waren uitgeweken naar het buitenland keerden terug in de Habsburgse 

Nederlanden. Zij assisteerden de calvinisten bij de vorming van officiële calvinistische 

kerken.136  Aristocraten uitten hun protestantse gevoelens openlijk, waar ze hun 

protestantse sympthieën voordien voor de buitenwacht stil hadden gehouden.137    

!

2.6 Beeldenstorm

Een maand na het indienen van het Smeekschrift hielden de protestantse clerici voor het 

eerst erediensten in de open lucht. Deze preken werden naar de plaats waar zij werden 

gehouden, onder andere bossen en velden, hagepreken genoemd.138 In mei 1566 werden 

er in Antwerpen voor het eerst clandestiene hagepreken georganiseerd.139  Andere 

plaatsen elders in het land, waaronder Amsterdam, Breda, Hoorn, Leeuwarden en Utrecht, 

volgden het voorbeeld van Antwerpen spoedig.140  Ook daar bezochten protestanten 

erediensten in het open veld. Officieel had Margaretha van Parma hiervoor geen 

goedkeuring gegeven. De clerici en toehoorders moesten tijdens de hagepreken nog altijd 

op  hun quivive zijn, omdat de inquisiteurs hen zouden kunnen betrappen. Ondanks dat zij 

de inquisiteurs tot terughoudendheid had gemaand, bestond de kans dat de inquisiteurs 

de protestanten alsnog zouden vervolgen voor hun illegale bijeenkomsten. 
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! De aanvankelijke angst van de protestanten maakte in de zomer van 1566 fluks 

plaats voor een gevoel van onoverwinnelijkheid. De hagepreken bleken populair en 

werden door het hele land goed bezocht.141 Hierdoor kregen protestanten het idee dat de 

regering de opkomst van het protestantisme niet kon tegenhouden. Zij meenden ten 

onrechte dat de regering voor de protestantse druk was gecapituleerd, omdat zij in de 

ogen van de protestanten positief hadden gereageerd op de eisen zoals die waren 

geformuleerd in het Smeekschrift. Parma"s reactie op het Smeekschrift betekende volgens 

de optimistische protestanten het einde van de achterstelling van protestanten bij 

katholieken en verbod van het protestantisme.     

! Problematisch voor de autoriteiten was dat de calvinisten meer wilden dan alleen 

preken. Calvinisten in Steenvoorde sloegen op 10 augustus 1566 het interieur van de 

katholieke godshuizen en kloosters in die plaats aan gruzelementen.142  Dit was het begin 

van de Beeldenstorm. Calvijn, die in 1564 was overleden, had in diverse geschriften 

opgeroepen om de heiligenbeelden, die in de rooms-katholieke kerken en kloosters een 

prominente plaats innamen, te vernielen.143  Volgens protestanten waren de beelden 

afgoderij, dat betekende dat het afbeelden van God en heiligen afbreuk deed aan de 

verering van God.144  Op 21 en 22 augustus vernielde een groep  protestanten alle 42 

godshuizen in Antwerpen.145  Het complete interieur van alle kerken, waaronder 

schilderijen, altaren en beelden, werd kapotgeslagen. De Beeldenstorm breidde zich uit 

over de rest van het land. 

! Drie zaken waren opmerkelijk. Ten eerste richtten de Beeldenstormers zich alleen 

op  gebedshuizen in de breedste zin van het woord. Dit benadruk ik zo, omdat Raad van 

Beroerten, de rechtbank die de beeldenstormers en anderen die bij de Beeldenstorm 

betrokken waren, mensen verdoordeelde omdat zij onlusten tegen de staat hadden 

veroorzaakt. De Beeldenstorm richtte zich niet tegen de instellingen van de staat, terwijl 

dat in de aanklachten van de Raad van Beroerte wel de meest gehoorde beschuldiging 

was. Dit punt wordt later nog uitgebreider behandeld. Ten tweede vernielde over het 

algemeen een groep  van twintig tot maximaal honderd man de katholieke kerken.146  Zij 
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deden dit regelmatig in opdracht van de calvinistische kerkenraden.147 Hierdoor kreeg de 

Beeldenstorm na de aanvankelijke plotsklapse uitbarsting in Steenvoorde al snel het 

karakter van een georganiseerde chaos. Ten derde was de Beeldenstorm in de 

Noordelijke Nederlanden veel beter georganiseerd en daardoor minder chaotisch dan in 

het zuiden. De regenten begeleidden de woedende protestantse beeldenstormers 

intensief. Zij stelden eerste de meest kostbare schatten van de katholieke gebedshuizen 

en kloosters in veiligheid, alvorens zij de calvinisten lieten stormen.  

! De sympathie die omstanders voor en tijdens het begin van de Beeldenstorm voor 

de protestanten hadden, verdween toen het geweld -in andere plaatsen- aanhield.148 De 

katholieken veroordeelden het kapot maken van het interieur van de $eigen" kerken steeds 

meer.149  Het aanhoudende geweld had voor de katholieken iets angstaanjagends,150 

omdat de calvinisten ook katholieke leken en geestelijken opjoegen. Desondanks was het 

zeer opvallend dat zij niet echt in verzet kwamen tegen de vernielingen.151  

! Margaretha van Parma was erg bezorgd over de brisante situatie.152 Zij sloot op 23 

augustus met de edelen een overeenkomst153, waarbij de edelen beloofden de orde te 

herstellen. De edelen zouden het Compromis van Edelen ontbinden.154 In ruil daarvoor 

mochten protestanten in het openbaar kerkdiensten houden.155 De voorwaarde was dat de 

protestanten alleen daar zouden mogen preken waar zij dat ten tijde dat het akkoord werd 

gesloten al deden. Elders mochten zij niet ter kerke gaan. Daarbij hadden de edelen ook 

afgedwongen dat zij niet zouden worden gestraft voor hun betrokkenheid bij het 

Smeekschrift.156 Weer behaalden de edelen een overwinning.

! Zij hielden woord en zij hielpen mee om de Beeldenstorm neer te slaan. Oranje, 

bestreed, zo schreef hijzelf in een brief van 10 april 1567 aan Filips II, vier maanden lang 
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de onlusten in Holland.157 Hij werkte er samen met regenten en officieren158 en hij zou de 

orde hebben hersteld.159 De Hollanders  zouden weer naar Filips II luisteren.160 Zij zouden 

zich uit eigen vrije wil gedienstig opstellen tegenover hem.161  De Staten van Holland 

hadden hem 50.000 florijnen aangeboden uit dankbaarheid voor bewezen diensten, aldus 

de prins.162    

! Overal in de Habsburgse Nederlanden sloegen de autoriteiten de Beeldenstorm 

neer en herstelden de rust.163 Dat Oranje voor samenwerking met  Margaretha vanParma 

had gekozen, bleek eveneens toen hij weigerde om de inwoners van Oosterweel te helpen 

in hun verzet tegen de landvoogdes. Oosterweel werd in maart 1567 belegerd door de 

Habsburgse  legers. De inwoners vroegen Oranje te helpen met legertroepen, maar hij 

weigerde. De stad werd ingenomen, wat direct het definitieve einde van het verzet tegen 

de landsheer betekende. 

! Zij berechtte de aanvoerders van de Beeldenstorm,  dat wil zeggen degenen die de 

vernielingen in concreto hadden aangevoerd en de leden van de calvinistische 

kerkbesturen.164  Parma verleende de meelopers gratie als zij spijt zouden betuigen voor 

hun aandeel en zich openlijk tot het katholicisme zouden bekeren.165  Parma merkte 

verheugd op dat de economie weer bloeide nu de chaos voorbij was. 166  Opvallend was 

dus dat het calvinisme weer verboden werd. Parma had haar belofte om het calvinisme 

toe te staan gebroken.     

! Parma palmde de edelen deels in door hun een hernieuwde eed van loyaliteit te 

laten afleggen.167 Egmont en Horne betoonden hun trouw aan de koning door de eed te 

onderschrijven.168  Oranje en een aantal anderen weigerden de belofte opnieuw af te 
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leggen.169  De prins vluchtte op 22 april 1567 vanuit Breda naar het slot Dillenburg in 

Duitsland.170

! Ondanks het ingrijpen en de successen van Parma rekende Filips II haar de 

Beeldenstorm aan. Door haar $nalatigheid"171  was de situatie na het indienen van het 

Smeekschrift volledig ontspoord, stelde Filips II.172 Met haar toezeggingen naar aanleiding 

van het Smeekschrift had zij de edelen en de protestanten hoop gegeven. Hierdoor 

hadden de protestanten de gewraakte acties uitgevoerd, redeneerde Filips II.173 

2.7 Komst en optreden Alva 

Filips II stuurde in augustus 1567 Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alva met een 

leger van meer dan 10.000 soldaten naar de Nederlanden om het landsheerlijk gezag zo 

gezegd te herstellen.174  Parma had het gezag al hersteld, maar Filips II had geen 

vertrouwen meer in de landvoogdes. Alva werd de machtigste figuur in de Habsburgse 

Nederlanden. Hij verving Parma als langvoogd, die op  31 december 1567 naar Italië 

vertrok. Als Alva de orde had gerepareerd, dan zou Filips II de Lage Landen niet meer in 

chaos aantreffen als hij naar Brussel zou komen.175

!  Tot vlak na zijn aankomst had Alva bedacht dat hij de inwoners niet zou  

onderdrukken, omdat hij hen als onderdanen van Filips II beschouwde.176  Zij waren geen 

vijandige vreemdelingen, waartegen hij geweld wilde gebruiken.177  Alva wilde met de 

soldaten aanvankelijk alleen angst creëren onder de bevolking.178 Hij geloofde niet dat het 

onthoofden van mensen en bloedvergieten het gezag zou $herstellen".179  Alva vond dat 
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leiders geen oorlog moesten voeren tegen zijn onderdanen.180 Hij wilde eerst rechtvaardig 

optreden en daarna clementie en liefdadigheid tonen.181  Aanvankelijk wilde hij alle 

plunderaars van kerken, predikanten en hen die de wapens tegen Filips II hadden 

opgenomen berechten. Maar in tegenstelling tot wat Alva en Filips II beweerden was het 

niet de bedoeling van de edelen om met wapengekletter het bewind van Filips II omver 

wilden werpen.

! Maar al na een maand kwam Alva op  zijn gedachten en bedoelingen terug. Toen bij 

de arrestatie van Egmont en Horne op 9 september 1567 bleek dat het volk protesteerde 

tegen het bewind, veranderde Alva zijn tactiek. Een groot aantal mensen was ontstemd 

over het oppakken van deze twee hoge en invloedrijke heren. Alva realiseerde dat veel 

mensen niet op hem en zijn beleid zaten te wachten. Vanaf toen, dus al heel snel na zijn 

aankonst, zette Alva het leger in om mensen op te pakken en hun goederen in beslag te 

nemen. 

! De Raad van Beroeten was speciaal opgericht om de mensen die betrokken waren 

bij de onlusten rondom de Beeldenstorm te berechten. De Raad bestond uit Nederlandse 

rechters die een adviserende rol hadden. Daarnaast waren twee Spaanse rechters 

aangesteld die straffen mochten opleggen. Alle sancties moesten worden bekrachtigd door 

de leider van de rechters: Alva.  

! Opvallend was dat de Raad van Beroerten een politieke rechtbank en geen 

religieuze rechtbank was. De gedaagden werden gestraft omdat zij betrokken waren 

geweest bij de onlusten rondom de Beeldenstorm en niet omdat zij protestantse 

sympathiën hadden. 

! De meest opvallende gedaagden waren Oranje, Egmont en Horne.182  Hun werden 

meerdere strafbare feiten ten laste gelegd. De voornaamste ten laste legging was 

hoogverraad. Volgens Filips II hadden de edelen geprobeerd om het bewind van de 

Habsburgse autoriteiten over te nemen. Zij zouden de beeldenstormers hebben opgehitst 

om tegen het bewind in verweer te komen. Bovendien hadden de edelen onderdak 

verleend aan ketters. Zij hadden de ketters alle vrijheid gegund om hun protestantse 

ideeën te uiten. Anders dan de aanklacht suggereerde was de Beeldenstorm gericht tegen 

kerken en kloosters niet tegen de seculiere autoriteiten.  
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De Raad van Beroerten voerde tussen 1567 en 1571 12.000 rechtszaken.183  Dat is echt 

een enorm hoog aantal strafzaken in een relatief korte tijd. Dat was nog niet eerder 

voorgekomen in de Lage Landen. In de begin periode werden iedere dag mensen 

gearresteerd en werden hun goederen in beslag genomen door de soldaten van Alva.184 

Alva berechtte en executeerde als leider van de Raad van Beroerten 1000 tot 1200 

mensen. Daarnaast werden ongeveer 9000 mensen bij verstek veroordeeld.185 Het aantal 

mensen dat ter dood werd veroordeeld viel op een bevolking van 3 miljoen mensen mee. 

Maar de frequente arrestaties en het hoge aantal rechtszaken, boezemde bij de inwoners 

angst en ongeloof in. Ook het feit dat soldaten de mensen oppakten en niet de plaatselijke 

schouten wekte angst onder de bevolking. De legers van Alva arresteerden in een nacht in 

maart maarliefst 500 gegoede burgers tegerlijkertijd.186  De steden die de Beeldenstorm 

hadden ondergaan, werden aangeklaagd voor rebellie.187 De steden en de edelen konden 

zich niet verzetten tegen de soldaten.188 Schattingen van het aantal mensen dat voor de 

repressie vluchtte lopen uiteen van 20.000 tot maarliefst 60.000.189  Alva schrok zo van 

deze exodus, dat hij verkondigde dat hij niet iedereen wilde straffen.190 Als het gezag was 

$hersteld", wilde hij de bevolking een generaal pardon geven.  

! Egmont en Horne werden onthoofd in juni 1568. De hertog van Alva wilde deze 

twee edelen onthoofden, zodat zij als voorbeeld zouden dienden voor anderen die kwaad 

in de zin hadden.191  De mare gaat dat Alva de onthoofding van deze twee edelen met 

enige tegenzin uitvoerde.192 Alva had van de doodstraf kunnen omzetten in levenslange 

gevangenisstraf. Want Alva had een volmacht gekregen om naar eigen inzichten te 

regeren en hij bleef bij zijn besluit.193  Veel hoge functionarissen van het Habsburgse 
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bewind waren eveneens ontzet over het optreden van Alva.194  Hij liet teveel mensen 

ombrengen, luidde de kritiek.195  Alva wilde eigenlijk nog meer mensen berechten en 

executeren, maar door een gebrek aan loyale ambtenaren liepen zijn plannen spaak. In 

1569 wilde Alva een generaal pardon afkondigen, omdat hij vond dat er genoeg mensen 

waren gestraft.196   

! Oranje vluchtte uit angst voor Alva naar het slot Dillenburg. Daar ontving hij in 

januari 1568 de dagvaarding om te verschijnen voor de Raad van Beroerten. Hij weigerde 

voor de rechtbank te verschijnen. Hij weigerde omdat de rechtbank niet uit aristocraten 

bestond. Voordat Oranje werd gedagvaard, hadden de autoriteiten al zijn goederen, 

kastelen en landerijen geconfisqueerd en zijn zoon Philips Willem uit Leuven ontvoerd. Na 

zijn dagvaarding besloot Oranje om in verzet te komen tegen de landsheer en degenen 

die loyaal aan hem waren.  

2.8 Constructieve maatregelen van Alva

Alva probeerde het Habsburge gezag ook met constructieve maatregelen te herstellen. Hij 

wilde de Nederlanden vergaand gelijkschakelen. Hij omringde zich met Spaanstalige 

adviseurs.197  Alva wilde een uniform juridisch stelsel opzetten. In alle gewesten zouden 

dezelfde rechtsregels gaan gelden. Hij wilde ambtenaren van de landsheer laten 

functioneren in steden en gewesten om het verzet tegen het Habsburgse gezag te breken. 

De tweede belangrijke maatregel was de uniformering van het belastingstelsel. Filips II 

wilde al langer van de gewoonte af dat hij in de Staten-Generaal moest vragen of de 

gewesten belasting wilden afdragen aan de kroon. Met deze herziening van het 

belastingstelsel zou de landsheer veel autonomer worden van de gewesten. !

! De politiek van Alva stuitte op zo ontzettend veel weerstand dat zijn beleid weinig 

succesvol was. De gewesten verzetten zich tegen elke vorm van centralisatie door 

Brussel. Zij waren bang om hun autonomie te verliezen aan het Habsburgse huis. Ze 

dachten niet in termen van de Nederlandse Natie. Zij verdedigden het belang van hun 

eigen gewest. Zij hielden vast aan het recht om zelf te beslissen over de te betalen 

belastingen, ze hielden vast aan hun eigen wetten, aan hun eigen rechtbanken et cetera. 
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De autonomie van de zeventien gewesten afzonderlijk kon niet worden geslecht door het 

bewind van Alva. Ook hier bleek weer dat Filips II en Alva het gezag niet ten koste van 

bloedvergieten en repressie wilden opleggen. Zij hadden met de legers het beleid wellicht 

kunnen opleggen. 

2.9 Militair verzet Oranje

In 1568 organiseerde Oranje vanuit zijn vluchthaven slot Dillenburg het verzet tegen Alva. 

Het doel van Oranje was om de Habsburgse Nederlanden te bevrijden van het regime van 

Alva.198 De prins vroeg aan enkele bevriende Duitse lutherse vorsten hem te helpen in zijn 

strijd tegen Alva.199 Oranje schreef vooral brieven aan de keurvorsten Willem van Hessen 

en August van Saksen. Deze twee rijke vorsten waren neven van de vrouw van Willem 

van Oranje, Anna van Saksen. De vete tussen Alva en Oranje ging deels om macht: welke 

van de twee had het voor het zeggen in Nederlanden? Met de komst van Alva was Oranje 

uit het machtscentrum vertrokken. Oranje wilde zijn machtspositie heroveren en probeerde 

met een legermacht Alva te verslaan. 

! Oranje had het plan om met verschillende legers Alva en zijn medestanders op vier 

verschillende plaatsen in de Habsburgse Nederlanden gelijktijdig aan te vallen. Hij hoopte 

dat de legers van Alva zouden worden overrompeld. De plannen liepen echter compleet 

spaak, onder andere omdat de Valois monarchie verhinderde dat een leger vanuit het 

Franse grondgebied de Habsburgse Nederlanden kon binnenvallen. De campagne die 

Oranje zelf in de nabijheid van Maastricht leidde verliep  desastreus, omdat de troepen van 

Alva een gewapend treffen vermeden. Het geld en de proviand raakten op, waardoor de 

soldaten van Oranje muitten. Oranje had geen representatief leger meer en blies zonder 

gevochten te hebben de aftocht. De andere aanval in de nabijheid van Roermond,  bij 

Dalhem om exact te zijn, werd een tegenvaller voor Oranje omdat de troepen van Alva 

oppermachtig bleken. De enige overwinning van de medestanders van Oranje geschiedde 

bij het Groningse Heiligerlee. Op  23 mei 1568 versloegen de broer van Oranje, Adolf van 

Nassau en de neef van Oranje, Lodewijk van Nassau, Bij het Groningse Heiligerlee met 

een leger de troepen onder aanvoering van Aremberg. Deze troepen vochten namens 

Alva. Overigens overleed Adolf van Nassau tijdens deze eendaagse veldslag. Alva trok na 

de nederlaag vanuit het zuiden naar Groningen om het verlies recht te zetten. Dat 
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gebeurde ongeveer twee maanden later, op  21 juli bij de veldslag van Jemmingen, in 

Duitsland, toen Alva"s legers de troepen van Lodewijk vernietigend versloegen.200 Daarbij 

kwamen maarliefst 7.000 soldaten op een dag om het leven.201  

! De dure campagnes van Oranje verliepen rampzalig. Oranje betaalde de 

campagnes uit eigen beurs. Hij zette al zijn geld en bezittingen in om de legers te kunnen 

financiëren. Eind jaren zestig en begin jaren zeventig bezat Oranje bijna niets meer. Hij 

logeerde bij bevriende vorsten in Duitsland. Daar overzag hij het leed dat Alva hem had 

aangedaan. De Habsburgse troepen waren veel te sterk voor de legers van Oranje. 

Daarbij kwam dat Oranje de bevolking niet wist te mobiliseren voor zijn strijd. De bevolking 

weigerde om aan de oorog mee te doen. 

! Totaal gedesillusioneerd door het vernietigende verlies, probeerde Oranje toch 

zoveel mogelijk steun te verwerven voor zijn strijd tegen de Habsburgers. Hij schreef 

propaganda waarin hij de situatie in de Habsburgse Nederlanden aandikte en overdreef.  

Met deze brieven, libellen en pamfletten hoopte hij de bevolking en de Duitse vorsten over 

te halen om hem te steunen in strijd tegen de Habsburgers. Uiteindelijk kozen de 

Hollandse steden in 1572 de zijde van Oranje, nadat zij in opstand waren gekomen tegen 

de belastingpolitiek van Alva. Oranje was hun wettige stadhouder. Bovendien was Oranje 

in 1572 de enige nog levende leider van de opstand zoals die in 1568 was begonnen. 

Toen ging Oranje weer op  oorlogspad ondanks de roep van de keizer van het Heilige 

Roomse Rijk, oftewel het Duitse Rijk, om de wapens neer te leggen en zich te verzoenen 

met Filips II.  

2.10 Conclusie 

Het doel van dit hoofdstuk was om de verhouding tussen Filips II en de koningsgezinden 

aan de ene kant en Oranje en andere edelen aan de andere kant te schetsen. Landsheer 

Filips II wilde als leider van de Habsburgse Nederlanden zijn macht uitbreiden. De edelen 

waren, na Filips II, de rijkste en machtigste mensen van de Habsburgse Nederlanden. Zij 

bepaalden het beleid in de steden en gewesten en ook in de centrale regering in Brussel. 

Zij voelden zich bedreigd door het beleid dat Filips II wilde doorvoeren. Zij konden zich niet 

vinden in Filips" II strenge katholieke politiek, die geen vrijheid gaf aan protestanten. Veel 

edelen  gedoogden protestanten en hun bijeenkomsten. Omdat Filips II begreep dat de 
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edelen zich verzetten tegen zijn beleid, liet hij zijn politiek uitvoeren door Nederlandse 

koningsgezinde ambtenaren. De edelen verzetten zich hiertegen omdat zij niet meer 

mochten meeregeren; hun machtspositie werd hierdoor aangevallen. De edelen zorgden 

ervoor dat Filips II zijn belangrijkste representant, Granvelle, die in de regering het beleid 

van Filips uitvoerde ontsloeg.  De edelen grepen de macht en voerden het beleid uit zoals 

zij dat wilden. Hierbij negeerden zij de instructies van Filips II en waren zijn ongehoorzaam 

aan de landsheer, omdat zij zijn beleid moesten opvolgen. De belangrijkste maatregel die 

de edelen doorvoerden was het matigen van de ketterplakkaten tegen protestanten. Terwijl 

Filips de protestanten geen vrijheid wilde toestaan. De protestanten voelden zich gesterkt 

door de mildere houding van de edelen ten aanzien van hun religie. Ze vernielden 

katholieke kerken en kloosters tijdens wat later de Beeldenstorm is genoemd. De edelen 

sloegen de Beeldenstorm neer toen landvoogdes Parma de eisen van de edelen om het 

protestantisme toe te staan op bepaalde plekken. 

! Filips II stuurde de hertog van Alva naar de Habsburgse Nederlanden om het 

Habsburgse gezag te herstellen. Omdat Oranje het beleid van Filips II niet had uitgevoerd 

en repercussies vreesde, vluchtte hij naar zijn familieslot Dillenburg. Alva greep zo stevig 

in en strafte zoveel mensen dat hij hiermee disproportioneel reageerde op  de 

gebeurtenissen. Alva wilde de overtreders die met de Beeldenstorm het interieur van 

kerken hadden stukgeslagen straffen. Daarbij wilden zij de edelen straffen omdat zij 

volgens Filips II hadden geprobeerd om de politieke macht te grijpen en het Habsburgse 

huis om ver te werpen. De aanklachten richtten zich op het protestants zijn van de 

verdachten, maar eerder dat zij op onlusten hadden veroorzaakt en dat zij de zich zouden 

misdragen tegen de koning. Filips II koppelde twee zaken aan elkaar: het behoud van het 

katholicisme en het verstevigen en behouden van zijn politieke macht. Oranje wilde de  

macht in handen hebben, daarom ging hij de strijd aan met Granvelle. Nergens blijkt uit 

dat Oranje de macht van Filips II wilde overnemen. Het enige dat Oranje niet wilde was 

het beleid van Filips II uitvoeren, omdat hij ijverde voor grotere religietolerantie. Oranje 

was ongehoorzaam door het beleid van de landsheer niet uit te voeren. Oranje verzette 

zich ook tegen de centralisatie van Brussel. Filips legde teveel wetten op aan de gewesten 

en schond hiermee de privileges. Oranje begon tevergeefs een militaire campagne tegen 

de legers van Alva om zijn macht te heroveren. Alva versloeg de legers van Oranje en 

berooid en gedesillussioneerd probeerde Oranje met een pamflettencampagne zoveel 

mogelijk medestanders voor zijn strijd tegen Alva en Filips II te werven. Uiteindelijk kwam 

de meeste steun na vier jaar in 1572 van de Hollandse steden.    

! 39



H3

Hoe verhield het beeld dat Oranje schetste zich met de werkelijkheid?

Oranje hekelde tijdens zijn verblijf op slot Dillenburg het bewind van Granvelle en Alva.202 

Dit deed hij onder andere in zijn pamfletten, die ik hier zal bestuderen. Dit tweede 

hoofdstuk vergelijkt het beeld dat Oranje schetste van de situatie met wat er in 

werkelijkheid was gebeurd c.q gebeurde. Oranje behandelde in zijn propaganda drie 

belangrijke zaken. Ten eerste protesteerde hij tegen het religieus-politieke beleid van eerst 

Granvelle en vervolgens Alva. Ten tweede beschreef Oranje het machtsconflict tussen 

hem en Granvelle. Ten derde beschreef Oranje het conflict met Alva. Ten vierde poogde 

Oranje de botsing tussen de edelen en de koningsgezinden voor te stellen als een 

nationale strijd, waarbij Nederlanders tegenover Spanjaarden zouden staan. 

! Ik zal de kritiek die Oranje in 1564 tegenover landsheer Filips II over Granvelle uitte 

vergelijken met de beweringen die Oranje over Granvelle in 1568 in zijn pamfletten deed. 

Zonder de clou te verklappen, kan ik alvast zeggen dat de kritiek van Oranje op  Granvelle 

in 1568 verschilde van de kritiek die hij in 1564 uitte.  

3.1 Ontevreden over Granvelle en Alva 

Oranje toonde zich in zijn propaganda ontevreden over de veranderingen die Granvelle en 

Alva zouden invoeren cq. hadden ingevoerd. Granvelle en Alva zouden hun eigen gewin 

nastreven in plaats dat zij het algemene belang dienden.203  Zij zouden de politiek en de 

religie misbruiken om zichzelf te verrijken en te heersen over de bevolking en het 

$vaderlant".204 Omdat het beleid van Granvelle en Alva twee op zichzelf staande zaken zijn, 

behandel ik eerst de visie van Oranje op het beleid van Granvelle en vervolgens zijn visie 

op het beleid van Alva.  

! Granvelle domineerde, zo beweerde Oranje in zijn geschrift La Justification uit april 

1568, de politiek zodanig dat Oranje en zijn medestanders geen politieke zeggenschap  in 

de Raad van State meer hadden. Granvelle zou Filips II ervan hebben weten te overtuigen 
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om de Lage Landen helemaal aan hem toe te vertrouwen en zich niet meer met de situatie 

daar te bemoeien.205 Vervolgens maakte Granvelle in de Raad van State, in de Geheime 

Raad en de Raad van Financiën de dienst uit.206 De kardinaal heerste over alles: over de 

binnenlandse zaken, over justitiële zaken en over de schatkist.207 Hij betrok de edelen in 

de Raad van State niet bij alle beraadslagingen.208  Granvelle regeerde alleen met een 

aantal initimi. Daarnaast zou Granvelle een aantal $Spanjaarden" in Brussel hebben 

aangesteld om het beleid te bepalen.209 Granvelle zou op de komst van de $Spanjaarden" 

hebben aangedrongen omdat het land niet zonder hen geregeerd kon worden.210 

Granvelle en zijn medestanders zouden de privileges van de gewesten opzij zetten door 

de afspraken en de overeenkomsten die de edelen en gewesten met Filips II hadden 

gemaakt te negeren. Granvelle en zijn vertrouwelingen regeerden zoals zij dat wilden door 

wetten op te leggen aan de steden en de gewesten.211  Oranje en zijn medestanders 

zouden zich niet meer senang voelen in de Raad van State, omdat zij meenden dat 

Granvelle het volk zou $bedriegen" door het land allemaal wetten op te leggen.212  De 

kardinaal passeerde ook landvoogdes Parma bij het bepalen van het beleid.213 Hij zou zijn 

politieke macht misbruiken om eenzelfde positie te bereiken als Filips II.214 Want Granvelle 

zou jaloers zijn op de statuur van Filips II.215

! Het beeld dat Oranje in 1568 van het optreden van Granvelle schetste lijkt te 

kloppen zover het de machtspositie die de kardinaal innam betrof. Zoals hierboven is 

aangetoond beheerste Granvelle de drie belangrijkste regeringscolleges. Granvelle 

regeerde hoofdzakelijk alleen of met enkele loyale dienaren. Granvelle plaatste overigens 

geen Spanjaarden in politieke of geestelijke ambten. Zijn getrouwen waren afkomstig uit 
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de Habsburgse Nederlanden. Granvelle sloot Oranje en Egmont uit van de 

beraadslagingen, omdat hij wist dat zij het beleid van Filips II niet wilden uitvoeren. 

Granvelle en de juristen legden inderdaad veel wetgeving op aan de gewesten, maar de 

lokale wetten en de wetten uit Brussel bleven naast elkaar functioneren. Daarbij kwam nog 

dat veel lokale autoriteiten de wetten uit Brussel weigerden uit te voeren. Granvelle 

beschikte niet over genoeg ambtenaren om ervoor te zorgen dat de lokale autoriteiten de 

wetten uitvoerden. Granvelle passeerde landvoogdes Parma omdat er van haar werd 

gezegd dat zij niet al te intelligent was en omdat zij niet over bestuurlijke ervaring 

beschikte.216 Filips II stelde Parma als landvoogdes aan om de traditie in ere te houden 

dat de officiele plaatsvervanger van de landsheer in Brussel een familielid was.217 Vanaf 

het begin was het de bedoeling dat de hoogopgeleide jurist Granvelle, samen met de 

koningsgezinde Viglius en Berlaymont, de politieke zaken zouden afhandelen in de plaats 

dat Parma dat zou doen.218 

! Granvelle zat ook in de politiek voor zijn eigen statuur. Hij verkeerde als lagere 

aristocraat graag in de nabijheid van Filips II, omdat de koning de edelen met allerlei hoge 

functies bekleedde. Maar het gaat veel te ver om te suggereren dat Granvelle dezelfde 

statuur als Filips II wilde bereiken. Granevelle wilde het beleid dat Filips II bedacht en 

bepaalde, uitvoeren. Hij was gewoon een gezagsgetrouwe ambtenaar, die naar zijn beste 

inzichten het beleid van Filips II poogde vorm te geven. Granvelle realiseerde zich als 

lagere edelman dat hij nooit de status van Filips II kon evenaren. Oranje wist dit ook, en 

bedreef heel duidelijk retoriek door deze beweringen te doen. Oranje en zijn 

medestanders hadden er ongetwijfeld moeite mee dat zij als rijkste edelen geen politieke 

macht in Brussel meer hadden. Bovendien vonden zij het onprettig dat zij werden 

gepasseerd door lagere aristocraten als Granvelle en veel niet aristocratische juristen. Dit 

punt telde zwaar in een maatschappij waar afkomst -bijna altijd- uitmaakte welke posities 

mensen zouden innemen.

! Het beleid van Granvelle had weinig effect in de gewesten en op het 

bestuursniveau in de steden. De gewenste machtscentralisatie kwam niet goed van de 

grond. De macht van Granvelle was groot in de collaterale raden en bij de benoemingen 

van rechters, bisschoppen en politici in Brussel. Inderdaad verloren Oranje en de andere 

edelen veel macht in de collaterale raden, maar dat had geen gevolgen voor het verlies 
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van macht op  met name stedelijk niveau. De vroedschappen waren, afgezien van de 

collaterale raden, de machtigste bestuurlijke organen in de Lage Landen. En daar waren 

de koningsgezinde juristen en regenten over het algemeen niet goed vertegenwoordigd. 

De vroedschappen bleven zelfstandig wetten maken. Indien de leden van de 

vroedschappen niet koningsgezind waren, dan konden zij veel wetgeving vanuit Brussel 

negeren. Oranje chargeerde het beeld van Granvelle"s beleid voor wat dit punt betreft. 

Oranje verweerde zich in zijn propaganda tegen de beschuldiging dat juist hij en de 

andere edelen de macht aan zich wilden trekken in de Raad van State.219  En niet 

Granvelle! Oranje en de andere edelen zouden, zo beweerden boze tongen althans, op de 

stoel van de koning willen gaan zitten door zelfstandig te regeren.220 Maar na het vertrek 

van Granvelle zou iedereen hun ambitie echt hebben kunnen ontdekken.221 Oranje en zijn 

medestanders zouden na Granvelles" vertrek niet hun eigen belang hebben bevorderd 

boven dat van een ander.222  Zij zouden de landvoogdes hebben gediend.223  Na de 

Beeldenstorm had Parma willen vertrekken en het gezag aan de edelen willen 

overlaten.224  Maar de edelen hadden haar dat uit het hoofd gepraat waardoor zij was 

aangebleven als landvoogdes .225

! Deze visie van Oranje op  de werkelijkheid klopte niet. Nadat Granvelle was 

vertrokken trokken Oranje en zijn medestanders in de Raad van State alle macht naar zich 

toe. Belangrijk was echter te weten waarom zij dit deden. De edelen wilden de macht in 

handen hebben. Dat was waar. Veel belangrijker was dat zij weigerden om het beleid van 

landsheer Filips II uit te voeren. Oranje wilde Filips II niet ongehoorzaam zijn, maar omdat 

hij weigerde het nauw-katholieke beleid van Filips II uit te voeren, moest hij wel. Oranje 

weigerde bijvoorbeeld de ketterplakkaten tegen protestanten in te voeren. Oranje en de 

edelen hadden Parma zo in de tang dat zij in de praktijk de dienst uitmaakten. 

Desondanks konden zij niet alle gewenste bestuurlijke hervormingen doorvoeren, die zij 

zouden willen doorvoeren. Filips II voorkwam de door de edelen gewenste decentralisatie, 
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waarbij de stadhouders meer macht zouden krijgen ten opzichte van de autoriteiten in 

Brussel. Nergens blijkt uit dat Parma na de Beeldenstorm overwoog om op  te stappen. 

Parma dwong de protestanten daarentegen een eed van trouw te zweren aan het 

katholicisme. Daarnaast moesten de edelen een eed van trouw aan Filips II ondertekenen. 

Verder schreef Parma juist gerustellende berichten aan Filips II dat de orde was hersteld 

en dat het niet nodig was om vanuit Madrid versterkingen, ondere leiding van Alva, te 

sturen.226 Oranje beweerde natuurlijk dat hij Parma had over gehaald te blijven, omdat hij 

zodoende wilde aantonen dat hij het gezag niet aan zich had willen trekken.  

3.2 Ontevreden over het beleid 

Het tweede kritiekpunt van Oranje was dat Granvelle met zijn beleid een totaal ander 

politiek-religieus klimaat wilde creëren. Granvelle zou, zo schreef Oranje in zijn La 

Justification, via Filips II, de paus hebben overtuigd dat het katholicisme in de Habsburgse 

Nederlanden in een erbarmelijke toestand verkeerde.227  De paus zou hiertoe opdracht 

hebben gegeven tot het reograniseren van de bisdommen en het invoeren van een aantal 

extra bisdommen. Met de bisdomreorganisatie zou het land in handen komen van de 

geestelijken.228  Kardinaal Granvelle zou samen met de andere bisschoppen, abten en 

prelaten de macht van de seculiere autoriteiten overnemen, waardoor de koning en de 

edelen hun macht zouden verliezen.229  De nieuwe bisdommen zouden alleen zijn 

opgericht om toe te zien op de naleving van de ketterplakkaten en ter ondersteuning van 

de inquisitie bij de vervolgingen van de protestanten.230  Onder het voorwendsel van de 

christelijke religie zou de inquisitie de natie en de christelijke $bondgenoten", dat wil 

zeggen de protestanten, vervolgen. De bisschoppen zouden de repressie gebruiken om 

de gewesten en de bevolking de vrijheid en de privileges af te nemen.231 Hierdoor zou het 

land in horigheid geraken. Granvelle noemde dit echter gehoorzaamheid.232  De 

bisdommen en de inquisitie zouden met hun repressieve optreden de ongeregeldheden, 
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en in het bijzonder de Beeldenstorm veroorzaken. En deze waren niet de schuld van de 

edelen, wilde Oranje daarmee zeggen.

!

De zorgen van Oranje dat het politiek-religieuze klimaat in de gewesten zou veranderen 

door de maatregelen die Granvelle en de andere koningsgezinde autoriteiten namen, 

bevreemdden niet. Ten eerste beheerste Granvelle zowel de politieke als de kerkelijke 

wereld.233  Ten tweede verkondigde Granvelle in de Staten-Generaal dat het behoud van 

het katholicisme het speerpunt van het beleid was.234  Ten derde had Filips II de edelen 

gesommeerd om ketters te vervolgen.235  De meeste edelen deelden deze politieke  

uitgangspunten echter niet. Alhoewel de meeste edelen katholiek waren, weigerden zij het 

protestantisme te onderdrukken en het katholicisme zo nadrukkelijk te bevorderen als 

Filips II had gesommeerd. !

! Het beeld dat Oranje schetste over de dominantie van de geestelijkheid klopte 

echter niet. Koning Filips II was zo ontzettend machtig dat hij niet zou accepteren dat 

geestelijken zijn macht zouden afpakken. Hij reorganiseerde de bisdommen juist omdat hij 

niet wilde dat buitenlandse aartsbisdommen de baas waren over bisdommen in de 

Nederlanden.236 Het aartsbisdom Keulen was voor de bisdomreorganisatie de baas over 

onder andere het bisdom Utrecht.237 Filips II wilde controle houden over de bisdommen.238 

Filips II was de hoogste baas van alle geestelijken en hij alleen stelde de bisschoppen 

aan.239 De geestelijke en politieke macht concentreerde zich inderdaad bij Granvelle, maar 

hij en veel andere hoge geestelijken vervulden hun geestelijke taken niet. Filips II keek in 

de eerste plaats of de bisschoppen over goede politieke en bestuurlijke kwaliteiten 

beschikten.240  Oranje wist dat Granvelle niet was aangesteld vanwege zijn theologische 

vaardigheden. Granvelle had namelijk geen theologische opleiding gevolgd. Oranje 

merkte terecht op dat de geestelijken onder het voorwendsel van het katholicisme de wet 
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probeerden te stellen. Oranje wist uit eigen ervaring, en dat bleek ook wel uit zijn kritiek op 

Granvelle in 1564, dat hij meer in de regering aanwezig was dan in zijn bisdom. De 

geestelijken dienden Filips II als politici, als adviseurs, als rechters.241   De bisdommen 

waren niet alleen opgericht om protestanten te onderdrukken. Dat was inderdaad een van 

hun taken, maar veel belangrijker was het om de band tussen de katholieken en de 

katholieke kerk te verstevigen. De cijfers wezen uit dat de bisdommen onder Granvelle 

geen sterke repressie toepasten. Zoals eerder is aangetoond werden er  tot 1565 1300 

personen wegens vermeende ketterij geëxecuteerd. Deze slachtoffers vielen lang niet 

allemaal in de ambtsperiode van Granvelle. Daarnaast weigerde een aantal bisschoppen, 

onder wie de bisschop van Utrecht, protestanten te vervolgen. Veel edelen die functies in 

de bisdommen bekleedden, zonder dat zij waren opgeleid voor die functies, bleven ook 

nadat de bisdommenreorganisatie was ingezet op  hun post zitten. Het was derhalve niet 

zo dat veel edelen werden vervangen door geestelijken. De macht van de edelen was zo 

groot dat zij konden verhinderen dat zij plaats moesten maken. Bovendien werden de 

bisdommen in de Noordelijkste provincies van de Nederlanden pas opgericht onder Alva. 

De veronderstelde macht van de bisdommen was zeker in Groningen en Friesland, maar 

ook in Drenthe en delen van Overijssel niet zo groot als Oranje beweerde. In deze 

provincies konden protestanten, zolang ze hun geloof niet al te publiekelijk beleden, 

zonder angst voor vervolging leven. Het idee dat de bisdommen het land in horigheid 

zouden dompelen hoop ik met deze voorbeelden te hebben weerlegd. 

        Hier stuitten Filips II en Granvelle op de weerbarstige alledaagse werkelijkheid. Zij 

waren niet in staat om vanuit Brussel het gezag zo op  te leggen aan de gewesten dat de 

gewesten klakkeloos uitvoerden wat zij wilden. #Filips II accepteerde dat zijn beleid niet 

direct en overal in het land tegelijkertijd werd uitgevoerd. Hij wilde de relatie met de 

gewesten, van wie hij afhankelijk was voor de belastinginkomsten, niet ten koste van alles 

bruskeren.242 Bovendien waren de meeste inwoners van de zeventien gewesten katholiek 

en beschouwde Filips II en Granvelle hen als hun eigen onderdanen; daar wilden zij niet 

hard tegen optreden. Tenslotte was het niet de bedoeling van Filips II en Granvelle om de 

gewesten in horigheid te brengen. Ten eerste bestond er onder Granvelle weinig 

aanleiding om de gewesten en de protestanten te onderdrukken. Het protestantisme werd 

sterker nadat Johannes zijn leerstellingen had gebundeld en gepubliceerd in 1559,243 
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maar het was in de eerste helft van de jaren zestig nog niet goed georganiseerd en dus 

heel diffuus.244   Ten tweede vonden Granvelle en Filips II te grote repressie nadelig voor 

de economie.245  De Nederlanden waren rijk en als zij de inwoners teveel zouden 

onderdrukken beschadigde dat de economie. Ten derde, en dit is wellicht het belangrijkste 

punt, waren Filips II en Granvelle geen bloeddorstige personen die mensen wilden 

onderdrukken. Filips II wilde alleen dat er orde heerste, dat er in zijn hele rijk een religie 

was: het rooms-katholicisme, en dat de economie bloeide.246#

! Oranje overdreef de schade en de repressie die Granvelle zou aanrichten. Onder 

Granvelle waren er geen grote vervolgingen. Oranje beweerde dit in 1568, want toen uitte 

hij deze beschuldigingen, met het doel om zoveel mogelijk medestanders aan zijn kant te 

krijgen in de strijd die hij voerde tegen de troepen van Alva. Oranje stelde het bewind van 

Granvelle voor alsof het een voorloper zou zijn van de onderdrukking die Alva zou 

aanrichten. Dat klopte niet: het beleid van Granvelle was lang niet zo repressief als het 

beleid van Alva. 

Volgens Oranjes propaganda zou Granvelle alle staatszaken in het honderd laten lopen, 

waardoor het land in een crisis zou belanden.247  Het optreden van de kardinaal zou 

scheuring en ruzies veroorzaken tussen de leden in de drie belangrijkste 

regeringsraden.248  Dit zou het onmogelijk maken om het land goed te besturen.249 

Granvelle zou zich bovendien schuldig maken aan geld verduistering om zichzelf te 

verrijken.250 !

! Concrete bewijzen dat de ruzies in de regering een crisis in de gewesten 

veroorzaakten ontbreken. Ten eerste  maken geen andere bronnen damn die van Oanje 

melding van een crisis tijdens het bewind van Granvelle. Omdat alleen Oranje het 

beweerde mag je vraagtekens plaatsen bij zijn beweringen. Ten tweede suggereerde een 

aantal feiten dat de gespannen sfeer in de Raad van State, want dat klopt vast wel, de 
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situatie in de Lage Landen nauwelijks beïnvloedde. De economie was tijdens de 

ambtstermijn van Granvelle begin jaren zestig sterk. In de eerste helft van de jaren zestig 

bloeide in een groot aantal gewesten de economie.251 Het ontbreken van grote opstanden 

tegen het bewind op lokaal niveau op  verschillende plaatsen, bij uitstek een zaak die op 

een crisissituatie duidde, is een voorzichtig teken dat er geen crisis heerste.252  Het is 

gerechtvaardigd te stellen dat de strubbelingen in de regering geen chaos in de zeventien 

gewesten hebben veroorzaakt. Dit betekende dat Oranje leugens verspreidde.  

! De beschuldiging dat Granvelle geld verduisterde lijkt te kloppen. Het zong in de 

jaren zestig rond dat Granvelle inkomsten van de rijke abdij van Affligem voor zijn eigen 

gewin gebruikte. De vraag is hoe ernstig deze geld verduistering was. Alle edelen die 

geestelijke posities bekleedden verrijkten zich door geld dat niet voor hen was bedoeld in 

eigen zak te steken.253 Dat was de praktijk van alledag, wat betekende dat het gedrag van 

Granvelle geen uitzondering vormde. Veel mensen wisten dat, maar het leidde niet tot 

heel grote verontwaardiging.254  Want wat konden zij er tegen doen? Hoogstwaarschijnlijk 

verduisterde Granvelle niet zo veel geld dat het voor Filips II noodzakelijk was om zijn 

belangrijkste politieke en geestelijke man ervoor weg te sturen. Als Granvelle zonder 

medeweten van Filips II wel grote sommen geld verduisterde, blijft de vraag waarom 

Oranje dat dan niet in 1564 kenbaar heeft gemaakt. Want dat zou een heel krachtig 

argument zijn geweest waarmee de koning Granvelle wellicht sneller zou hebben 

ontslagen. Filips II zou niet hebben geaccepteerd dat Granvele grote bedragen zou 

hebben weggesluisd, terwijl Filips II geld vanuit Madrid naar Brussel stuurde om de 

budgetaire tekorten aan te vullen. Bovendien zou Filips II dit niet hebben geaccepteerd, 

terwijl hij de edelen en de gewesten in de Staten-Generaal moest vragen om belastingen 

te betalen aan Brussel. Dit doet vermoeden dat Granvelle niet extreem veel geld 

wegsluisde. !  

3.3 Oranjes woorden van 1564 vergeleken met die van 1568

Het is tenslotte interessant om het beeld dat Oranje in 1568 van Granvelle schetste te 

vergelijken met het beeld dat Oranje ruim vier jaar eerder van hem schetste. Oranje en de 
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hoge edelen bekritiseerden het optreden van Granvelle in 1564 hevig. Maar in vergelijking 

met de kritiek die Oranje in 1568 uitte, verbleekt die eerdere kritiek. In 1564 klaagden de 

prins en de andere hoge edelen in brieven bij Filips II alleen over de manier van politiek 

bedrijven door Granvelle.255  Hierdoor zou het land naar de $ondergang" gaan.256  Zij 

beklaagden zich niet in het openbaar over het beleid dat Granvelle voerde. Ze hadden 

daar destijds al veel moeite mee.  

 ! De aristocraten bekritiseerden het beleid in 1564 niet omdat zij toen deel 

uitmaakten van de regering. Ze wisten dat Granvelle het beleid van de landsheer 

uitvoerde. Kritiek op  het beleid van Granvelle stond gelijk aan kritiek op  de koning zelf. Het 

gevaar bestond dat Filips II Oranje en de hoge edelen uit onvrede met de kritiek uit de 

regering zou zetten. Het was de bedoeling van Oranje dat hij en de andere edelen alleen 

zouden heersen in de regering. Dus hij moest voorkomen dat hij door Filips II uit de Raad 

van State zou worden gezet.   ## 

! De beschuldigingen die Oranje in 1568 op  Granvelle uitte waren veel scherper en 

inhoudelijker. De kritiek klopte slechts gedeeltelijk. Met name Oranjes beeld dat de 

bisdommen en de inquisitie het land in horigheid zouden storten klopte niet. Op  dit punt 

manipuleerde en verdraaide Oranje de feiten. Hij verspreidde laster over het zogenaamde 

onderdrukkende karakter van het optreden van Granvelle. In 1568 was de prins  

gedagvaard en hadden Filips II en Alva een prijs op  zijn hoofd gezet.257  Kortom, hij kon 

geen aanspraak meer maken op een positie in de regering en hij had niets meer te 

verliezen. De enige mogelijkheid die hij had om misschien nog iets tegen Alva te 

ondernemen was door het mobiliseren van zoveel mogelijk tegenstanders van Alva. Dit 

poogde Oranje te doen door het regime van zowel Granvelle als Alva zwart te maken.

3.4 Oranje over zijn dagvaarding

Oranje vond dat zijn hoge status van rijkste edelman hem verplichtte om te reageren op de  

zijn dagvaarding voor hoogverraad en rebellie.258 Volgens de dagvaarding had Oranje de 

ketters tijdens de Beeldenstorm opgehitst met het doel om het bewind van Parma om ver 
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te werpen.259 De aanklacht stelde verder dat de edelen de macht in de Nederlanden onder 

hen hadden willen verdelen. Oranje zou eer en glorie hebben willen bereiken door in de 

Raad van State te gaan zitten.260 

! ! Oranje beweerde in zijn pamfletten en Rechtvaardiging dat hij echter nooit 

had geprobeerd het gezag in de staten naar zich toe te trekken. Of dat hij Filips II op enige 

andere manier had proberen te beschadigen.261 Oranje zou kosten noch moeite gespaard 

om de koning te dienen.262  Hij beweerde bovendien dat hij meer rijkdom had kunnen 

verwerven door op  zijn landerijen te werken dan als hij in de Raad van State zou blijven 

zitten. Voor zijn eigen gewin had hij nooit in de Raad van State plaatsgenomen. 

! De aanklacht tegen Oranje kwam slechts gedeeltelijk overheen met wat er in 

werkelijkheid was gebeurd. Oranje had na het vertrek van Granvelle primair zijn eigen 

beleid gevoerd omdat hij zich op basis van zijn geweten niet kon vinden in de 

onderdrukking van het protestantisme zoals Filips II had verordonneerd. Oranje wilde 

Filips II gehoorzaam zijn, maar dat kon dus niet. Oranje was bovendien niet direct 

betrokken bij de Beeldenstorm; dat was het werk van de lagere en middelhoge edelen. 

Bovendien richtte de Beeldenstorm zich alleen op  geestelijke gebedshuizen en niet op 

staatsinstellingen of politici.    

!

De prins meende bovendien dat hij niet voor de Raad van Beroerten hoefde te 

verschijnen, omdat de rechters niet van dezelfde statuur zouden zijn als hij. De leden van 

de Orde van het Gulden Vlies mochten alleen terecht staan bij mensen van dezelfde 

statuur.263 Alva zou als voorzitter van de Raad van Beroerte volledig ongeschikt zijn voor 

zijn juridische functie. Ook de andere rechters van de Raad van Beroerten zouden 

incapabel zijn.264 De rechters zouden mensen geëxecuteerd en verbannen die volledig ter 

goede trouw hadden gehandeld.265 De rechters zouden de gedaagden geen eerlijk proces 
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geven.266  Als zij het stempel ketter kregen opgeplakt, zouden zij hoe dan ook worden 

veroordeeld. Onder het mom van ketterij werden de gedagvaarden gestraft voor zaken die 

zij wellicht niet hadden gepleegd.267 Vanwege het schijnrecht dat de Raad van Beroerten 

zou spreken, voelde Oranje zich niet verplicht om voor de rechtbank te verschijnen. 

Bovendien had de rechtbank zich niet gehouden aan de regels voor de juridische 

rechtsgang bij het indagen van Oranje.268  Ook daarom meende Oranje niet te hoeven 

verschijnen in de rechtszaal. Hij zei zelfs dat de indaging door grove misstanden bij de 

Raad van Beroerten geen enkele waarde had. Oranje opperde om hem te recht te laten 

staan voor een andere rechtbank, die zou bestaan uit de keizerlijke majesteit, en de 

Duitse (keur)vorsten, omdat zij zonder partijdigheid zouden kunnen vonnissen.269      

! In het eerste hoofdstuk was al verteld dat de Raad van Beroerten bestond uit 

Nederlandstalige rechters en uit twee Spaanstalige rechters die namens Filips II recht 

spraken.270  De Spaanstalige rechters waren uitvoerend. Alva moest de straffen 

bekrachtigen.271  Het was een poltieke rechtbank die mensen veroordeelde omdat zij 

onlusten hadden veroorzaakt.272  Het was logisch dat Oranje meende dat de rechters 

bevooroordeeld waren. Want zij werkten na alles wat er was voorgevallen nog altijd voor 

Filips II, en dat maakte hen in de ogen van Oranje koningsgezind. 

Als de rechters geen unanieme beslissing bereikten, ging de straf niet door. Het leek erop 

dat de rechters hun taak heel serieus namen en niet onwettig handelden. Natuurlijke wilde 

Oranje voor een rechtbank verschijnen die bestond uit vorsten van Heilige Roomse Rijk. 

Het Heilige Roomse Rijk grensde in het oosten aan de Habsburgse Nederlanden. Het rijk 

was opgedeeld in zelfstandige gebiedsdelen, waar de keur- en vorsten bijna alle macht in 

handen hadden. Aan het hoofd van dit rijk stond de keizer. De keizer en een hoop  andere 

vorsten hadden sympathie voor het lutheranisme. Oranje rekende erop dat zij zich 

verbonden zouden voelen met het lot van de vervolgde protestanten. De vorsten voelden 

zich echter niet betrokken bij het calvinisme. Terwijl de calvinisten in de Nederlanden voor 
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zoveel problemen zorgden tijdens de Beeldenstorm. En desondanks hoopte Oranje toch 

dat de keurvorsten mild voor hem waren.  Veel vorsten vonden het optreden van Alva 

inderdaad te streng. Oranje wilde zich bovendien voor zijn handelen voor een tribunaal 

van Duitse vorsten verantwoorden, omdat hij was geboren in het Heilige Roomse Rijk. 

Verder was Oranje getrouwd met Anna van Saksen, nichtje van de rijke keurvorst August 

van Saksen. Bovendien was Anna ook het nichtje van de rijke keurvorst Willem van 

Hessen. Deze familiare banden speelden een belangrijke rol bij de wens van Oranje om 

de kwestie voor te leggen aan de onafhankelijke Duitse vorsten. Natuurlijk gingen Filips II 

en Alva niet in op  deze, in hun ogen, ongetwijfeld ridicule voorstellen. Zij meenden dat zij 

op  een objectieve manier recht konden spreken. Bovendien wilden zij zelf vonnissen over 

hun onderdanen.   

3.5 Oranje over Alva

Oranje schetste in zijn propaganda een inktzwart beeld van het politieke optreden van 

Alva. Alva zou alleen repressie toepassen om het gezag van de Habsburgers te 

herstellen. Alva en zijn $Spaanse papen"273 zouden als bezetenen tekeer gaan tegen de 

christelijke inwoners, dat wil zeggen de protestanten, van het vaderland.274  Alva zou een  

een aantal civiele Spaanstalige ambtenaren hebben meegebracht. Het willekeurige 

karakter van Alva"s terreur maakte de onderdrukking zeer inhumaan en onberekenbaar.275 

Hij en zijn medestanders handelen $bloeddorstig" door eerlijke en vooraanstaande burgers 

te martelen en te verbannen en door hun goederen in beslag te nemen.276  Veel 

vooraanstaande edelen, burgers en kooplieden zouden niet meer veilig zijn voor het 

tirannieke bewind.277  Duizenden protestanten die niets hadden misdaan zouden iedere 

dag opnieuw worden berecht.278  Bovendien zou Alva de adel willen elimineren.279  De 
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inquisiteurs waren de grootste schijnheiligen omdat zij onder het mom van de christelijke 

religie 50.000 protestanten zouden hebben gedood en tienduizenden in eeuwigdurende 

ballingschap zouden hebben gestuurd. 280  Alva zou met zijn optreden ingaan tegen alle 

christelijke en menselijke waarden.281  Alva richtte in naam van het rooms-katholicisme de 

vreselijkste misdaden aan. 282  Het rooms-katholicisme was het ware geloof niet meer. Het 

rooms-katholicisme was $afgodisch" en $verschrikkelijk".283   Alva zou degenen die volgens 

het ware evangelie, dat wil zeggen het protestantisme, wilden leven doden.284 Alva zou de 

kwade genius zijn, die alleen verantwoording droeg voor de repressie.285 Alva ging in zijn 

beleid veel te ver, omdat Filips II Alva nooit opdracht zou hebben gegeven om het 

Habsburgse gezag te herstellen door de trouwe dienaren van de koning te doden, 

gevangen te nemen en te verbannen.286 Alva schond met zijn eigengereide optreden de 

eed aan de koning en de rechten die hij van de koning zou hebben gekregen bij het leiden 

van de Nederlanden. 287 Filips II zou Alva nooit hebben gestuurd  als hij van tevoren ook 

maar iets had bevroed van de snode plannen van Alva. Filips II zelf zou namelijk beroemd 

zijn om zijn $aangeboren zachtmoedigheid".288

Alva strafte disproportioneel hard. 12.000 rechtszaken tussen 1567 en 1571. Oranje wist 

in 1568 natuurlijk niet dat het zo erg zou worden, maar het cijfer geeft wel een idee van de 

repressie. Het leger arresteerde iedere dag mensen. De gevangenissen zaten overvol.  De 

Raad van Beroerte strafte 9.000 tot 10.000 bij verstek veroordeelden en 1300 mensen 

kregen de doodstraf. Alva liet in een nacht 500 mensen oppakken. Dit waren ongehoorde 

en nog niet eerder voorgekomen gebeurtenissen. Logisch dat Oranje schreef dat Alva 

tiranniek optrad. Maar tiranniek was het niet. Alles gebeurde volgens de rechtsgang. De 

rechters veroordeelden alleen als zij overeenstemming hadden bereikt over de strafmaat. 

Alva wist welke mensen hij wilde oppakken en hij strafte niet willekeurig. Alva richtte het 
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land helemaal niet ten gronde. Problematisch was wel het groot aantal mensen dat 

vluchtte. Onder deze gevluchten zaten veel middenstanders die belangrijk waren voor het 

economische leven. Alva probeerde deze emigratiegolf tegen te houden door te zeggen 

dat hij niet iedereen wilde straffen. Alva vreesde ook de economische gevolgen van 

exodus.

! Ofschoon Alva zich omringde zich met Spaanstalige adviseurs, was hij voor het 

overgrote gedeelte aangewezen op  Nederlandse autoriteiten die hem hielpen zijn beleid 

vorm te geven. Het waren niet veel Spaanse mensen die hier de wet kwamen stellen. 

Filips II had Alva een volmacht gegeven om naar eigen inzichten op  te treden. Alva strafte 

in naam van Filips II met de bedoeling dat indien Filips II uit Madrid zou overkomen, de 

koning een generaal pardon kon afkondigen.   

! Het bevreemdde niet dat de religieus tolerante Oranje en edelen rondom hem, 

waren ontzet en kwaad over de politiek van Alva. Oranje verzette zich tegen het arresteren 

en zelfs ter doodbrengen van mensen, alleen vanwege hun geloofsovertuiging. Dat was 

voor de komst van Alva nog nooit eerder op zo"n grote schaal in de Nederlanden gebeurd. 

Dat Oranje in verzet kwam voor religietolerantie en tegen de onderdrukking was goed te 

verklaren en te begrijpen.

Het is opvallend dat Oranje in zijn verweer het Rooms-Katholicisme degradeerde alsof het 

een sekte was. Dat was de wereld op  de kop. Maar vanuit protestants standpunt bezien, 

was het Rooms-Katholicisme het ware geloof inderdaad niet. Door het Rooms-

Katholicisme zo weg te zetten liep Oranje ook grote kans om de tolerante katholieken, die 

de protestantse zaak voorheen wellicht steunden of billijkten, van zich te vervreemden. 

Oranje deed hier een heel stevige uitspraak. 

! Opmerkelijk was dat Oranje het weinig christelijke karakter van het optreden van 

Alva zo benadrukte. In zijn verweer tegen Granvelle legde hij daar veel minder de nadruk 

op. Vermoedelijk hamerde Oranje hier in zijn geschriften waarin hij over Alva sprak zo 

ontzettend op  om steun te verwerven bij de protestantse Duitse vorsten en andere 

vooraanstaande christenen in het conflict. Alva trad op op het moment dat Oranje zijn 

propaganda bedreef. Dus Oranje had er alle belang bij om de tirannie aan te dikken in de 

hoop dat de buitenlandse vorsten direct te hulp zouden komen. Het bewind van Granvelle 

was al vier jaar voorbij; dus daarover kon Oranje in zijn propaganda een feitelijker verhaal 

vertellen zonder al teveel nonsens te verkondigen.  
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Omdat Alva zich zou onttrekken aan de rechtsregels van de koning, had Oranje het recht  

om zich tegen de hertog te verdedigen. Dit schreef Oranje in zijn pamfletten. Verder 

betoogde hij dat zij verweer was voortgekomen uit bittere noodzaak. Er was geen andere 

oplossing dan de wapenen op te pakken tegen Alva.289  In zijn strijd rekende hij op de 

steun van God.290 De strijd ging er om de belangen van de Habsburgse familie en de eer 

van de edelen te verdedigen en te beschermen tegen het afschuwelijk harde optreden van 

Alva.291  Het behoud van het welzijn van de Nederlanden stond voorop in zijn strijd tegen 

Alva.292 

! Oranje deed tevens een beroep op  alle verwante $heren", en in het bijzonder de 

keizer van het Heilige Roomse Rijk, om de noodzakelijke bescherming te bieden aan de 

Nederlanden.293 Want de keizer en het Heilige Roomse Rijk  zouden er baat bij hebben als 

Alva en zijn weinig christelijke medestanders zou worden verslagen.294 De gewelddadige 

verdediging was Oranjes laatste redmiddel, nadat hij zo lang zo geduldig had 

toegekeken.295 

Filips II had Alva een volmacht gegeven om namens hem het politieke beleid uit te voeren 

zodat het gezag van de Habsburgers zou worden hersteld.296 Alva moest in opdracht van 

Filips II de protestanten, die zich hadden schuldiggemaakt aan onlusten, en de edelen die 

zich schuldig hadden gemaakt aan hoogverraad en rebellie straffen. Alva had nooit 

opdracht gekregen om zo streng op  te treden als hij had gedaan. Ofschoon veel 

functionarissen van het koninklijke hof in Madrid het optreden van Alva te  gewelddadig 

vonden, deed Filips II er weinig tegen. Hij vroeg aan Alva of het optreden nodig was, maar 

vertrouwde erop dat Alva het beleid naar zijn beste vermogens en inzichten uitvoerde. Het 

gevangennemen en met name het executeren van de protestanten waren er mede voor 

bedoeld om een afschrikwekkend voorbeeld te stellen. Hoewel Alva niet zo bloederig 
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optrad als boze tongen beweerden, wilde Alva nog meer mensen straffen. Maar daar 

slaagde hij bij gebrek aan loyale ambtenaren niet in. 

! Oranje beweerde dat de protestanten in het Heilige Roomse Rijk er baat zouden 

hebben als zijn de protestanten in de Lage Landen te hulp zouden komen. Waarom de 

vorsten en de keurvorsten er voordeel bij zouden hebben, legde Oranje op dit punt niet 

helder uit. Opvallend is dat Oranje in zijn brieven veel meer nadruk legde op het eventuele 

gevaar dat veronderstelde plan van Alva  om de protestanten in de Lage Landen uit te 

roeien, de eerste stap  zou zijn in een groter plan om ook de protestanten in het Heilige 

Roomse Rijk te onderdrukken. In zijn progandageschriften benadrukte Oranje het gevaar 

dat de onderdrukking van protestanten zou overslaan naar de buurlanden, veel minder 

dan hij in zijn brieven deed. 

De retoriek dat Oranje het recht had om in opstand te komen was vanuit Oranjes 

standpunt begrijpelijk. Oranje wilde het harde optreden van Alva stoppen. Oranje wilde zijn 

eigen machtsspositie heroveren, omdat hij vond dat hij daar het recht op  had als rijkste 

edelman. Oranje wilde de misstanden van Alva tegengaan, omdat hij zich niet kon 

verenigen met de onderdrukking van niet-katholieken.

! Oranje zei niets over de constructieve maatregelen die Alva probeerde uit te 

voeren, omdat hij daar geen belang bij had. De prins moest het bewind zo zwart mogelijk 

afschilderen om zoveel mogelijk medestanders voor zijn strijd te mobiliseren.     

3.6 Nationale strijd? 

Oranje stelde het in zijn pamfletten en brieven voor alsof het conflict een strijd tussen het  

vaderland, oftewel de gewesten en Filips II was. Hiermee probeerde hij een nationaal 

gevoel onder de inwoners te creëren. Er bestond nog geen nationalisme, dat kwam pas in 

de negentiende eeuw op. Dat leefde niet bij de inwoners. De bevolking bestond voor een 

groot gedeelte uit laaggeschoolde boeren, die zich voornamelijk bezighielden met werken. 

Ook de stedelingen, die hun brood verdienden in handel en nijverheid hadden weinig of 

geen nationale gevoelens. Taalbarrieres tussen inwoners uit de gewesten en de slechte 

infrastructuur tussen de steden, waardoor de uitwisseling van contacten tussen inwoners  

werd beperkt, hinderde het gevoel van nationale eenheid.

! Deze mensen waren a-politiek. Hun wereld reikte niet verder dan de stad waarin zij 

leefden. De enige autoriteiten die zij kenden waren mensen uit dezelfde stad. Zij hadden 

hoogstens een vaag idee van landsheer Filips II, Margaretha van Parma en de andere 
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edelen. Oranje leefde bovendien gescheiden van de bevolking. De edelen verkeerden 

alleen onder mensen van dezelfde stand. 

! De bestuurlijke elite van de verschillende gewesten hadden wel onderling contact. 

Zij bespraken een paar maal per jaar in de Staten-Generaal zaken van algemeen belang. 

Tijdens deze vergaderingen verdedigden de afgevaardigden vooral hun particuliere 

gewestelijke belangen. De afspraken die daar werden gemaakt, werden bijna altijd eerst 

teruggekoppeld en voorgelegd aan de regenten in vroedschrappen, voordat zij werden 

geratificeerd. De gewesten hadden weinig voor elkaar over, in de zin van dat zij weigerden 

hun belangen opzij te zetten voor het $algemeen belang".   

! De poging van Oranje om in zijn geschriften en brieven een beeld van nationale 

eenheid neer te zetten, doet gekunsteld aan. Hij probeerde te rechtvaardigen waarom hij 

in opstand kwam. Hij verdedigde de belangen van de bevolking die nauwelijks 

geinteresseerd was in de nieuwe bisdomindeling.297  $Het volk" zou verder sympathie 

hebben en loyaal zijn aan Filips II en Oranje.298 Oranje  beweerde dat zowel Granvelle als 

Alva hun eigen gewin nastreefden en dat zij daarmee de $eenheid" van de gewesten 

zouden doorbreken. Granvelle zou het $landt" in slavernij brengen.299 Oranje prestenteerde 

als verdediger van de belangen van het volk, zowel dat hij hoopte dat zijn  beweringen bij 

de bevolking zouden aanslaan, waardoor de bevolking zich achter hem zou scharen.

! Iedereen wist dat de eenheid in de gewesten ontbrak. Ook Oranje wist dat. Hij zat 

in 1568 in het nauw en probeerde alles te doen, om maar zoveel mogelijk medestanders 

te krijgen. Het was kretologie en propaganda waarmee hij probeerde om zoveel mogelijk 

mensen te mobiliseren voor zijn eigen strijd. Hij wist ook dat er geen nationale gevoelens 

bestonden. Hij wilde nummeriek zoveel mogelijk mensen rekruteren. Uiteindelijk heeft 

deze propaganda niet geholpen, want Oranje kreeg in 1568 bijna geen spontane bijstand 

van de gewone bevolking.   

Conclusie 

Ik wilde het beeld dat Oranje van de werkelijkheid in zijn pamfletten schetste vergelijken 

met wat er in werkelijkheid gebeurde cq. was gebeurd. Oranje was ontevreden over het 

beleid van Granvelle en Alva, omdat zij hun eigen gewin zouden nastreven in plaats dat zij 
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het algemeen belang zouden dienen. Granvelle was koningsgezind en voerde het beleid 

van Filips II uit. Hij sloot de edelen uit bij de vergaderingen in de collaterale raden omdat 

zij het oneens waren met het beleid. Hij streefde niet zozeer naar vergroting van zijn eigen 

macht. Oranje was ontevreden dat hij minder zeggenschap  had in de Raad van State. 

Oranje verzette zich tegen de centralisatie die Brussel probeerde door te voeren door 

allerlei wetten op te leggen aan de gewesten en de steden. Opvallend genoeg bleven de 

privileges en de nieuwe wetten naast elkaar bestaan en voerden veel gewesten en steden 

de nieuwe wetten niet uit. Daarnaast maakte Oranje zich zorgen over de macht die de 

geestelijkheid zou krijgen. Hij stelde het voor alsof de geestelijken onder leiding van 

Kardinaal Granvelle alle macht over zouden nemen van de seculiere autoriteiten, onder 

wie hijzelf.  Filips II zou niet toestaan dat zijn macht door geestelijken zou worden 

afgepakt. Hij stelde de geestelijken in eerste instantie aan om zijn macht op de 

samenleving te vergroten.  De clerici vervulden politieke ambten in plaats dat zijn de taak 

vervulden die zij gezien hun ambt zouden moeten vervullen. Oranje wist dit ook en 

bedreef heel duidelijk propaganda om de macht van de geestelijkheid zo neer te zetten. 

Oranje stelde verder dat de bisdommen alleen maar in dienst stonden van de inquisiteurs 

om de protestanten te onderdrukken. De protestanten werden onder onder Granvelle niet 

extreem vervolgd. Bovendien wilde de katholieke kerk de misstanden in de katholieke kerk 

en het uittreden van katholieken met positieve maatregelen tegengaan. De kerk was niet 

primair gericht op onderdrukking.    
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H4

Oranje!s argumenten om Duitse vorsten te mobiliseren

Vanaf eind oktober, begin november 1566 heeft Oranje geprobeerd om een aantal 

protestantse Duitse keur- en rijksvorsten en de keizer te mobiliseren in zijn strijd tegen de 

legers van eerst Margaretha van Parma en vervolgens de hertog van Alva.300  Oranje 

correspondeerde tussen november  1566 en 1572 met de vorsten over de situatie in de 

Nederlanden. 

! In dit hoofdstuk onderzoek ik met welke argumenten, bovenal politiek-juridische en 

psychologische argumenten, Oranje de vorsten probeerde over te halen om hem in het 

conflict te steunen. 

! Aan het einde zal ik vervolgens in het kort het beeld dat Oranje schetste in zijn 

schotschriften, zoals dat in het vorige hoofdstuk is getoond, vergelijken met het beeld dat 

Oranje in zijn brieven schetste. 

! Voordat ik Oranjes argumenten, zoals die zijn vastgelegd in zijn brieven, analyseer, 

vertel ik eerst wat over de politieke en religieuze constellatie van het Heilige Roomse Rijk. 

Het is voor een goed begrip  van deze geschiedenis bovendien noodzakelijk om de relatie 

tussen Oranje en een aantal Duitse keur- en rijksvorsten te schetsen.  

Historici duiden het Heilige Roomse Rijk voor het derdekwart van de zestiende eeuw vaak 

kortweg aan als Duitsland. De kern van het Rijk bestond in de periode 1567-1572 

hoofdzakelijk uit het gebied dat het huidige Duitsland omvat. Daarnaast bestond het Rijk 

uit het huidige Oostenrijk, delen van Tsjechië, Slowakije en Polen. De keizer hield in 

Wenen als machtigste $politicus" toezicht op zaken van algemeen belang. Het Rijk was 

opgedeeld in grotere en kleinere wereldlijke en kerkelijke vorstendommen, rijkssteden en 

rijksridders. De vorstendommen werden geregeerd door een keurvorst of rijksvorst. De 

oppermachtige keur- en rijksvorsten bepaalden in de staten de wetgeving; zij gingen over 

de verdediging van de staat, hielden toezicht op het gildenwezen etcetera. De keurvorsten 

waren de rijksten en invloedrijksten onder de vorsten. Zij hadden het voorrecht om de 

keizer te benoemen. De macht van de keurvorsten bleek verder uit het feit dat zij grote 

huurlegers op de been konden brengen. Zij regeerden als soevereine heren over hun 
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gebied. De keur- en de rijksvorsten volgden overigens wel de wetten en bevelen van de 

keizer op. De keurvorsten waren ontstellend veel machtiger dan Oranje.

! De Nederlanden waren tot aan 1548 onderdeel van het Heilige Roomse Rijk. In 

1548 werden zij zelfstandig binnen het Rijk, omdat de toenmalige keizer, Karel V, 

bepaalde dat de zeventien gewesten een onafhankelijke, zelfbesturende Bourgondische 

Kreits binnen het Rijk zouden vormen. De zeventien gewesten werden de Bourgondische 

Kreits genoemd, omdat de meesten in het verleden waren geleid door de Bourgondische 

hertogen. Door een huwelijksalliantie tussen de Bourgondische erfgename Maria en de  

Habsburgse erfgenaam Maximiliaan waren de gewesten in 1477 overgegaan naar de 

Habsburgse familie. In 1549 scheidden de gewesten zich definitief van het Rijk af. Het was 

wederom op voorspraak van de keizer dat  zij met het ondertekenen van de zogenoemde 

Pragmatieke Sanctie, op 5 november 1549 volledige autonomie verwierven.301  De banden 

met het Heilige Roomse Rijk werden definitief doorgesneden. Er bestond overigens wel de 

theoretische afspraak dat de gewesten op  bijstand van het Rijk konden rekenen als zij 

zouden worden aangevallen.302 Vanaf 1555, toen Karel V officieel de landsheerlijkheid van 

de zeventien gewesten overdroeg aan zijn zoon, vielen de gewesten onder 

verantwoordelijkheid van Filips II. De regeling dat het Heilige Roomse Rijk de gewesten bij 

onraad zou beschermen bleef van kracht.  

! Uit niets bleek dat de gewesten zich onderling of met de vorstendommen van het 

Rijk verbonden voelden. Zoals aangegeven bestonden er geen nationale gevoelens en 

voelden de mensen zich hoofdzakelijk betrokken bij de plaats waar zij woonden. En zij 

voelden zich niet verbonden bij de staat of zelfs maar het gewest waarin zij woonden. 

! Tot 1566 beriepen de afgevaardigden van de gewesten zich nooit op  de afspraak 

dat zij op  bescherming van het Heilige Roomse Rijk zouden kunnen rekenen. Dat was ook 

niet nodig, aangezien de Lage Landen nooit werden bedreigd en aangevallen. In de 

periode tussen de afscheiding in november 1549 en 1566 bleek uit vrijwel niets dat de 

Lage Landen en de staten en steden in het Rijk banden met elkaar onderhielden.

4.1 Oranje!s erfenis en huwelijk met Anna van Saksen

Oranje verhuisde op  zijn elfde jaar, in 1544, definitief van kasteel Dillenburg in het 

stroomgebied van de rivier de Lahn, in het Heilige Roomse Rijk, naar het Habsburgse Hof 
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in Brussel.303 Hij was van geboorte een protestantse graaf omdat zijn ouders, Willem de 

Rijke en Juliana van Stolberg, graaf en gravin waren. Oranje zou later zijn familierelaties 

aangrijpen om te proberen steun te verwerven bij de Duitse keizer, de keur- en 

rijksvorsten. !Oranje verhuisde als gevolg van de rijke erfenis die hem ten deel was 

gevallen. Hij erfde in 1544 van zijn bemiddelde oom Réné van Châlon"s, prins van het 

Franse Orange, veel gebieden in de Habsburgse Nederlanden.304  Ook erfde de jonge 

graaf van Nassau het prinsdom Orange en de daarbij horende titulatuur: prins van Oranje. 

! De erfenis was dermate groot dat Karel V er toestemming voor moest geven. Hij 

stemde er mee in, onder voorwaarde dat Oranje verder een katholieke opvoeding zou 

krijgen aan het vorstelijke hof in Brussel. Hij was door zijn ouders op kasteel Dillenburg in 

de lutherse traditie opgevoed. Hij onderhield na zijn verhuizing naar Brussel en Breda in 

1544 weinig contacten meer met zijn ouders. Hij $integreerde" compleet in de Lage 

Landen. 

! Na zijn  eerste huwelijk trouwde hij in 1561 opnieuw. Hij trad toen in het huwelijk 

met Anna van Saksen, het nichtje van de rijke keurvorst August van Saksen. De rooms-

katholieke Oranje trouwde met een jong luthers meisje van zestien.305 Filips II was tegen 

het huwelijk met de ketterin.306 Oranje zette zijn zin toch door. Hij was als edelman altijd op 

zoek naar een rijke huwelijkspartner om zijn macht en prestige verder uit te breiden. In de 

zestiende eeuw sloten mensen vooral verstandshuwelijken. Met Anna had hij zijn rijke 

huwelijkspartner met de juiste familiebanden gevonden. Zij was de dochter van de 

overleden keurvorst Maurits van Saksen. Maurits was als keurvorst opgevolgd door zijn 

neef August van Saksen. Anna was bovendien het nichtje van de keurvorst Willem van 

Hessen. Hessen was haar neef. Zij had dus heel erg machtige familieleden. Dat was zeer 

interessant voor hem. 

! Toen Willem en Anna trouwden bevroedde niemand dat Oranje en Filips II in een 

machtsconflict verwikkeld zou raken. Oranje trouwde, zover historici weten, niet met de 

bedoeling om een rijke en machtige steunpilaar aan zich te binden voor het geval dat hij 

en Filips II frontaal zouden botsen. Gedurende de strijd tegen Alva en zijn medestanders 

gebruikte Oranje zijn familiebanden met Saksen en Hessen echter wel om hulp te vragen.       
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4.2 Rooms-katholicisme en lutheranisme toegestaan

In het Heilige Roomse Rijk was sinds het opstellen van de Confessievrede van Augsburg 

in 1555 zowel het rooms-katholicisme als het lutheranisme toegestaan. De vorst van 

iedere staat bepaalde welk geloof de inwoners zouden aanhangen. Als de vorst luthers 

was moesten de inwoners ook luthers zijn. Als de vorst rooms-katholiek was moesten de 

inwoners ook katholiek zijn. Iedereen in de staat moest de religiekeuze van de vorst 

volgen. Het was uitgesloten dat er binnen een staat meerdere religies naast elkaar zouden 

leven. 

! Het calvinisme, waar in de Nederlanden in 1566 met de Beeldenstorm zo 

ontzettend veel om te doen was, was op het moment dat de Augburgse Confessievrede  

was opgesteld in het Heilige Roomse Rijk buitengesloten. Toch is het belangrijk om zich te 

realiseren dat Oranje ijverde voor de vrijheid van zowel het lutheranisme als het 

calvinisme. De Duitse vorsten voelden in de periode 1567-1572 niets voor het calvinisme.

4.3 Correspondentie Oranje  

Oranje correspondeerde veel. Er zijn in 2008 meer dan 13.000 brieven van en aan Oranje 

op  internet gezet.307  Hij schreef zijn correspondentie niet zelf, maar liet dat doen door 

anderen.308  Dat betekent dat de correspondentie van de prins aan anderen in talloze 

handschriften is  geschreven. De brieven zijn opgesteld in het Duits, Engels, Frans, Latijn, 

Nederlands en Spaans. Enkele passages zijn in het Grieks geschreven.309  De meeste 

brieven zijn in het Duits, omdat Oranje veel correspondeerde met enkele Duitse vorsten.310 

De negentiende-eeuwse historici Guillaume Groen van Prinsterer311  en Louis Prosper 

Gachard312 hebben veel brieven integraal getranscribreerd en de selectie van de brieven 

gebundeld en gepubliceerd. Ik heb mij voornamelijk geconcentreerd op de brieven die 
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Oranje in de periode van eind 1566 tot en met 1572 aan de keizer en enkele Duitse keur- 

en rijksvorsten schreef.    

 

4.3.1. Standaard beleefdheden in brieven

Bijna alle brieven die Oranje schreef en ontving werden opgeluisterd met  

standaardzinnen waarbij Oranje en de keurvorsten over en weer hun diepe genegenheid 

en respect uitspraken.  De brieven die Oranje schreef aan de rijke keurvorst Willem van 

Hessen begonnen onder andere als volgt: $Hochgebornner Fürst, freundtlicher liebe heer 

Vetter, Schweger und Bruder." 313  Dit was zo"n standaardzin met de gebruikelijke 

beleefdheden. Oranje sprak Willem van Hessen aan als neef, zwager en broeder. Zij 

waren familieleden van elkaar. Deze aanhef was ook een manier om Hessen te paaien. 

Oranje speelde een psychologisch spel, waarbij hij probeerde in te werken op  het gemoed 

van de bevriende vorst(en). Oranje ontving ook brieven met dergelijke beleefdheden. 

August van Saksen schreef in december 1566 in een brief aan Oranje het volgende: (...) 

$wir E.L. (Euere Liebe, J.R.) mit aller freundschafft zugethann und zuförderst Gottes ehre 

zu befürderen, begierigh und willig sein".314 Saksen schreef hier dat hij de vriendschap van 

Willem van Oranje zeer lief had en dat hij de wil van God zou volgen. Dergelijke 

standaardzinnen en uitingen van lof en genegenheid, zoals tussen Oranje en de 

keurvorsten, waren gebruikelijk in de correspondentie tussen vorsten van de verschillende 

Europese hoven in de zestiende eeuw. Behalve dat de vorsten verwantschap hadden en 

voelden voor elkaar -families uit de hoogste aristocratische kringen trouwden overal in 

Europa met elkaar- wilden de vorsten bij elkaar in de gunst blijven, met de hoop dat zij op 

elkaar zouden kunnen rekenen in geval van nood.    

4.3.1.2 Inhoud brieven 

 

Oranje beweerde in november 1566 tegenover de keurvorsten van Hessen en Saksen dat 

hij het moelijk vond om openlijk voor het protestantisme uit te komen.315 Dit deed hij in een 

brief die hij aan hen zond. Zijn religiekeuze zou hem verdacht maken bij koning Filips II.316 
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Maar aangezien hij als protestant, dat wil zeggen lutheraan, was opgevoed en het 

protestantisme in zijn bloed zat, kon hij niet anders dan bij de koning pleiten voor het 

toelaten van de Augburgse Confessievrede in de Nederlanden.317  Oranje schreef dat hij 

als protestant was opgevoed, hij zei er niet bij dat hij als lutheraan was opgevoed. Dit is 

belangrijk om te vermelden, omdat er van de kant van de keurvorsten nogal wat te doen 

was of Oranje lutheraan of calvinist zou zijn. Meer hierover in het vierde hoofdstuk. 

! Oranje continueerde zijn brief door te beweren dat het toelaten van de Augburgse 

Confessievrede zelfs zo ontzettend belangrijk was, omdat de welvaart van het land 

hiervan afhankelijk zou zijn.318  Als tegenpresentatie voor het erkennen van het 

protestantisme door Filips II zou Oranje voorkomen dat er onlusten zouden uitbreken.319 

Oranje beloofde dat niemand met geweld tot het protestantisme zou worden gedwongen. 

Hij garandeerde dat de katholieke geestelijken en de kerken met rust gelaten zouden 

worden.320 Oranje zei verder dat de kwestie zo gewichtig was, dat hij zich zou laten leiden 

door het advies dat hij van de keurvorsten hoopte te ontvangen.321 En dat hij in afwachting 

van deze raad geen stappen zou ondernemen.322

In deze brief bekende Oranje zich tegenover de keurvorsten voor het protestantisme. Het 

katholicisme zou voor hem het ware geloof niet meer zijn. Ofschoon Oranje zijn keuze 

voor het protestantisme aan Filips II hoe dan ook kenbaar zou maken, schreef hij dat hij 

het advies van de vorsten wilde laten meewegen bij hoe hij  dat zou doen. Oranje zei zo"n 

drang te voelen om zich tot het protestantisme te bekennen, dat hij het risico wilde nemen 

dat hij hierdoor bij Filips II uit de gratie zou raken. Oranje was katholiek, maar hij zei 

luthers te zijn, omdat hij de steun van de rijksvorsten wilde krijgen. Oranje deed hier alsof. 

! Filips II zou hem voor zijn religiekeuze zeker kapittelen, omdat het protestantisme in 

zijn ogen ketters was. In een poging om de landsheer enigszins gunstig te stemmen,  zou 

Oranje beloven dat het officieel toelaten van het protestantisme geen onlusten zou 

veroorzaken. Hij zei dit om drie redenen. Ten eerste schreef Oranje de brief tijdens de 

Beeldenstorm, dus op het moment dat calvinisten katholieke kerken en hun interieur 
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vernielden. Ten tweede wist hij dat Filips II van mening was dat meerdere religies in een 

land onlusten zouden veroorzaken. Ten derde wilde hij de openbare orde niet verstoren. 

Hij had er helemaal niets aan als het in de zeventien gewesten voortdurend onrustig was. 

Oranje wilde het protestantisme legaliseren, omdat hij dan meende dat de onlusten 

zouden stoppen. Hij meende dat de aanhangers van religies geen onlusten zouden 

veroorzaken als hun religie werd gelegaliseerd. Hij refereerde hier aan het optreden van 

de calvinisten tijdens de Beeldenstorm. Hij zei eigenlijk: als het calvinisme wordt 

gelegaliseerd, dan hebben de calvinisten geen reden om rooms-katholieke kerken te 

vernietigen. En dan houden de onlusten vanzelf of uiteindelijk op.

 ! Oranje liet doelbewust in het midden over welke vorm van het protestantisme hij nu 

eigenlijk sprak. Hij wilde zowel het lutheranisme als het calvinisme toestaan. Hij wist dat 

de keurvorsten het calvinisme als een ketterij beschouwden.      

! Oranje zat met een dilemma. Hij wilde Filips II gehoorzaam zijn. Maar omdat  hij 

tussen twee geloven in zat, en hij namens Filips II het protestantisme moest 

onderdrukken, kon hij niet anders dan zijn geweten volgen. Hij zei tegen de vorsten dat hij  

voor het protestantisme te kiezen. Zelfs in de wetenschap  dat hij daarmee bij Filips II uit de 

gratie zou raken. 

In een brief die hij in februari 1567 aan de keurvorst van Hessen schreef, schilderde hij 

een bloederig beeld van het gewelddadig optreden van Margaretha van Parma tegen de 

protestanten. De toestand waarin de protestanten leefden zou steeds erger worden.323 

Parma versterkte zich met legers waarmee zij het protestantisme zou willen uitroeien.324 

Oranje geloofde niet dat de bloedbaden die onder protestanten zouden worden 

aangericht, de onlusten zouden stoppen.325  De legers van Parma zouden tiranniek 

optreden tegen protestanten in onder andere Doornik en Valenciennes.326  Deze steden 

zou zij willen vernietigen om de andere steden af te schrikken om de Augburgse 

Confessievrede aan te nemen.327  Zij wilde het rooms-katholicisme opleggen aan alle 
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inwoners.328  De calvinistische preken die met het akkoord van 23 augustus 1566 waren 

toegestaan, werden weer verboden.329  Het was gedaan met de vrijheid van het 

calvinisme. Oranje schreef in zijn brief dat twee predikanten die een poos in Mechelen 

hadden gepredikt waren opgepakt: de calvinistische predikant was opgehangen aan een 

boom, de lutherse predikant kon ontkomen door de hulp  van kerkgangers.330  Ongeveer 

gelijktijdig met de predikanten was een aantal gegoede burgers opgepakt; Oranje wist op 

het moment van schrijven niet of ze nog leefden.331  De katholieke medestanders van 

Parma zouden op meerdere plaatsen in het land protestanten gevangennemen en hun 

goederen in beslag nemen.332  Zij zouden zich zelf onder het mom van religie verrijken. 

Oranje vroeg zich hardop  en vertwijfeld af of de keurvorsten van de vrijheid hielden.333 

Want, zo hoopte hij, dan zouden de keurvorsten en de keizer de $arme christenen", dat wil 

zeggen de protestanten, te hulp komen.334

Oranje deed in april 1567 een dringende oproep  aan de keizer, de keurvorsten en de 

rijksvorsten om te bemiddelen in de brisante situatie in de Nederlanden.335  De 

protestantse verwante vorsten zouden de schade die Parma aanrichtte serieus moeten 

nemen, want de mogelijkheid bestond dat de onderdrukking van protestanten zich zou 

verspreiden naar de buurlanden.336  Parma zou de protestanten en de edelen een nieuwe 

eed laten afleggen waarbij zij zich openlijk tot het rooms-katholicisme moesten bekeren.337 

De edelen moesten bovendien hun trouw opnieuw aan de koning tonen door een nieuwe 

eed af te leggen.338 Oranje weigderde dat, omdat hij het niet kon verantwoorden voor zijn 

geweten.339  Hij verwachtte dat Parma, omdat zij niet content zou zijn met deze afwijzing, 
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met geweld de eed zou opleggen aan de weigeraars.340  Vanwege de vasthoudendheid 

van Parma en de moeilijke situatie waarin hij verkeerde, had Oranje Anna van Saksen 

naar de keurvorst van Saksen gestuurd om namens hem om hulp  te verzoeken.341 

Behalve de vrijheid van de Nederlanden stond ook de eer en welvaart van Oranje en zijn 

familie op het spel.342  Oranje hoopte dat hij, zijn familie en de protestanten in vrijheid 

zouden kunnen leven in de Nederlanden.343 Dat zou alleen kunnen met de steun van de 

keurvorsten. Alleen hun bemiddeling zou het bloedvergieten en de aanstaande moord op 

duizenden protestanten kunnen  voorkomen.344      

Na het neerslaan van de Beeldenstorm werd de vrijheid van het calvinisme weer 

beëíndigd. Parma brak hiermee het akkoord van 23 augustus 1566.  De legers van Parma 

belegerden en bezetten de steden Valenciennes en Doornik. De steden werden 

uitgehongerd en na inname werd inderdaad een klein aantal mensen bestraft. Parma 

dwong de protestanten een eed af te leggen waarbij zij trouw aan het katholicisme 

zwoeren. De edelen moesten opnieuw trouw aan de koning zweren. Parma was hiermee 

content. Zij wilde alleen enkele beeldenstormers en hun aanvoerders berechten. Hierbij 

vielen dodelijke protestantse slachtoffers. Met deze ontwikkelingen en maatregelen zagen 

zowel de edelen als calvinisten hun idealen in duigen vallen. Oranje weigerde de eed te 

ondertekenen, omdat hij zich dan verbond aan het politieke en religieuze beleid van de 

koning, dat hij afwees. Hij vluchtte naar de Dillenburg, omdat hij vermoedde dat Alva naar 

de Nederlanden zou komen om hem en anderen te straffen voor het feit dat hij het politiek-

religieuze beleid van Filips II niet had uitgevoerd en niet had onderschreven. Oranje 

stuurde zijn vrouw Anna naar haar neef August van Saksen omdat hij hoopte dat de Duitse 

keurvorsten zouden bemiddelen ten gunste van hem en de protestanten. Om de druk op 

Duitse vorsten op te voeren om over het conflict na te denken, beweerde Oranje dat de 

kans bestond dat de legers van Alva ook de protestanten in het Heilige Roomse Rijk en 

andere buurlanden zouden aanvallen. Daarnaast probeerde Oranje de keurvorst van 

Saksen te bewegen om te interveniëren, door te zeggen dat de reputatie van de familie 

van Oranje en Anna van Saksen werd geschaad. Behalve Oranje leed ook het nichtje van 
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de keurvorst schade. Oranje zei eigenlijk dat de belangen van zijn familie in Saksen ook in 

gevaar waren. Hiermee suggereerde hij dat Margaretha van Parma uiteindelijk ook een 

inval zou doen in Saksen. Of omdat hij familie was van Oranje, of omdat hij ook 

protestants was. 

Oranje betreurde het, zo schreef hij in juni 1567, dat de Duitse vorsten ondanks zijn 

noodkreet niet heel standvastig bemiddelden.345  De Duitse vorsten hadden weliswaar 

afgevaardigden naar Parma gestuurd, maar zonder het gewenste resultaat.346  Oranje 

hoopte   namelijk dat de bemiddeling ertoe zou leiden dat de toestand in de Nederlanden 

rustiger zou worden.347  Bovendien koesterde hij de verwachting dat de breuk tussen 

Parma en hemzelf hersteld zou worden.348  Maar omdat de conflictsituatie nog niet was 

verbeterd, was de tijd schijnbaar nog niet rijp  voor een constructieve oplossing.349 Oranje 

stelde dat hij de situatie voorlopig zou laten rusten en dat hij hoopte dat God de zaak in 

Zijn handen zou nemen om het tot een goed einde te brengen.350

In juni 1567 was het rustig in de Nederlanden. De Beeldenstorm was beëindigd en er 

waren geen onlusten. Dus het is moeilijk te vatten wat Oranje hier precies bedoelde. Er 

bestond direct na het neerslaan geen enkel gevaar dat het Heilige Roomse Rijk betrokken 

zou raken in het conflict. En desondanks bemiddelden de keurvorsten toch bij Parma. Het 

is niet duidelijk waar zij het met de landvoogdes over hebben gehad. Maar waarom 

zouden zij dat doen? Zij moeten wel begaan zijn met de protestanten die hun geloof niet 

meer mochten uitoefenen. Of wilden zij Oranje helpen door voor hem te pleitten. 

Misschien hebben de vorsten beide zaken ter berde gebracht. De vorsten toonden in ieder 

geval dat zij betrokken waren.  

In december 1567 uitte Oranje wederom zijn twijfels over het te verwachten resultaat van 

de bemiddeling van de keizer bij Filips II.351 Dit deed Oranje in een brief aan de keurvorst 
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van Saksen. Oranje dankte Saksen eerst voor het feit dat hij, ondanks zijn overvolle 

agenda, zijn gedachten had laten gaan over het conflict.352  Oranje begreep dat deze 

kwestie voor Saksen moeilijk was, omdat hij zowel probeerde te luisteren naar de keizer 

als Oranje.353 Saksen moest deze twee $partijen" tevreden houden.354 

! Oranje verzekerde hem dat hij roem zou verwerven als hij door zijn aandeel in het 

conflict de vervolging van protestanten in de Lage Landen zou weten te stoppen.355  

Oranje vroeg hem en de andere keurvorsten om de keizer over te halen om de 

onderdrukking ter sprake te brengen bij Filips II.356  De dreiging voor het protestantisme 

ging namelijk ook de protestanten in het Heilige Roomse Rijk aan.357  In naam van God 

werden protestantse geloofsgenoten vervolgd.358  Oranje zei dat hij zich gedwongen 

voelde om voor hun vrijheid en de welvaart van het land te vechten.359 Hij zei dat hij niet in 

een bondgenootschap met de Duitse vorsten leefde. Dat wil zeggen dat hij zich niet 

verplicht voelde om naar hen te luisteren.360  De keizer en de andere Duitse vorsten 

hadden Oranje op het hart gedrukt de vrede niet te bruskeren. De keizer zei tegen Oranje 

dat hij moest afwachten of zijn bemiddelingspoging bij Filips II resulaten zou opleveren. 

Verder schreef Oranje dat hij zich alleen verplicht voelde aan zijn geweten. En dat hij deed 

wat iedere protestant zou moeten doen, namelijk verzet bieden aan Alva.361  Hij zou met 

zijn strijd tegen de vervolgingen ook de eer van God verdedigen.362 Oranje meende, tegen 

alles wat hij hoopte in, dat de bemiddeling van de keizer geen gunstig resultaat op  zou 

leveren. Hij vermoedde dat de keizer de vervolging van de calvinisten, ondanks zijn 

verzoeken hiertoe, waarschijnlijk toch niet ter sprake zou brengen.363 De keizer drong in 
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zijn bemiddeling aan op vrede, in plaats dat hij zich opwierp als steunpilaar voor de 

calvinisten.364 

! Daarbij voorzag Oranje overigens wel dat het ter sprake brengen van de 

vervolgingen verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben voor de religieuze situatie in het 

Heilige Roomse Rijk.365  Oranje meende namelijk dat de bemiddeling gevaarlijk zou 

kunnen zijn.  Zowel de keizer, Oranje, de protestanten, de Lage Landen en de Duitse 

vorsten en staten zouden zichzelf ermee in gevaar kunnen brengen.366  Filips II zou in 

woede kunnen ontsteken als de keizer voor het calvinisme cq. protestantisme zou pleiten. 

Filips II zou zijn gram kunnen halen door zijn legers zowel naar de Lage Landen als naar 

het Heilige Roomse Rijk te sturen. 

!  Oranje had het dringende advies van Saksen om aan Filips II de gebeurtenissen te 

verklaren, dat wil zeggen de Beeldenstorm en alles wat daaraan vooraf was gegaan, 

genegeerd.367  Hij verwachtte dat Filips II zijn openheid van zaken anders zou  uitleggen, 

dan hij het bedoelde.368 Daarom had hij zo"n verklaring niet geschreven.369 Bovendien zou  

hij tegen zijn geweten zijn ingegaan als hij had opgetreden zoals Filips II dat graag had 

gezien.370  Als hij de beeldenstormers had laten oppakken zou hij tegen zijn 

geloofsovertuiging hebben gehandeld.371  Oranje wilde de zaak in handen van God laten 

rusten en afwachten.372 Want afwachten wat God beslissen zou, was nog altijd beter dan 

zichzelf en de onderdanen van de Lage Landen in gevaar te brengen.373  

!  

Oranje raakte er vanaf 1567 steeds meer van overtuigd dat hij alleen stond in zijn strijd 

tegen Alva. Desondanks bleef hij altijd erkenning zoeken voor zijn optreden bij de Duitse 

vorsten. Hij wilde zich niet helemaal van hen vervreemden. Oranje zei dat de 

bemiddelingspoging van de keizer en de Duitse vorsten niet het gewenste resultaat zou 
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opleveren. Dit zou voornamelijk te maken hebben met het feit dat de keizer Filips II niet 

verzocht om de vervolgingen van calvinisten te stoppen. De keizer vond het calvinisme 

niet het ware evangelie. Hij voelde zich verbonden met het lutheranisme, en van het 

calvinisme moest de keizer niets hebben. De keizer drong er bij Filips II alleen op  aan dat 

de vrede behouden moest blijven. Dit waren twee verschillende kwesties cq. doelen. Filips 

II zou kunnen zeggen: $keizer, ik zal uw gebied niet betreden, ik onderdruk alleen de 

ketters in de Nederlanden." Hiermee kreeg de keizer de verzekering dat het Duitse rijk niet 

betrokken zou worden bij de oorlog. Toch bleef hij hopen op een scherpe veroordeling 

door de keizer van de vervolgingen. Oranje begreep  het optreden van de keizer wel. Hij 

voorzag dat de keizer, indien hij de vervolgingen bij Filips te berde zou brengen, de 

confessievrede in het Heilige Roomse Rijk in gevaar zou brengen. Filips II zou 

legertroepen kunnen sturen naar de Duitse gebieden om een einde te maken aan het 

luthernanisme. Oranje zat in een heel nare situatie, die  behoudens Alva en Filips II,  

alleen verliezers zou opleveren. 

!  Oranje zei dat hij de strijd continueerde, omdat hij zich verplicht voelde om te 

strijden voor het protestantisme. Toen Oranje nog in de regering zat, zat hij met een 

duivelsdilemma. Hij kon het beleid van Filips II niet uitvoeren, maar hij wilde tegelijkertijd 

gehoorzaam zijn aan Filips II. Maar onenigheid over het beleid dat Filips II voorstond, 

dwong Oranje tot de voor hem pijnlijke keuze, waardoor hij lijnrecht tegenover Filips II 

kwam te staan. Opvallend en begrijpelijk was dat Oranje niets tegen de vorsten zei over 

zijn eigen belang in deze strijd. Zijn zoon was ontvoerd, zijn goederen waren in 

beslaggenomen en zijn hele machtspositie in de Nederlanden was totaal weg. Deze zaken 

waren volgens de vorsten niet ernstig genoeg, zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken,   

om de vrede in gevaar te brengen. 

! Oranje zei ook dat hij de strijd op dit moment, dat wil zeggen in de tweede helft van 

1567 en januari 1568, in de handen van God zou leggen. Want hij zag niet in hoe hij de 

strijd nu in zijn voordeel zou kunnen beslechten. Hij meende dat een oorlog alleen tot 

grote verliezen onder zijn nog te werven manschappen en onder de inwoners zouden 

leiden. Oranje handelde wel overwogen en hield rekening met de consequenties voor de 

protestanten, de Duitse keizer, de vorsten, de inwoners van de gewesten, zijn soldaten en 

zichzelf.  

Oranje klaagde in januari 1568 per brief bij de keurvorst van Saksen dat hij vreesde om de 

steun van de Duitse prinsen te zullen verliezen. Alva en zijn agenten zouden brieven van 

de keizer aan Oranje hebben onderschept voordat deze brieven bij hem aangekomen 
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waren.374 Verder zouden zij  pogen om Oranje en zijn optreden bij zowel Filips II en de 

keizer als bij enkele Duitse keur- en rijksvorsten in een kwaad daglicht te stellen.375   Hij 

had niets anders dan hulp  en ondersteuning aan de keizer gevraagd.376 Oranje geloofde 

niet dat de keizer de kwaadsprekerij zou geloven.377  Alva en zijn  agenten verspreidden 

het gerucht dat Oranje de vorsten, onder wie zijn $vrienden in de steek zou hebben 

gelaten.378  Zij deden dat in de hoop  dat de keurvorsten zich van hem zouden afkeren.379 

Deze valse geruchten kwamen Oranje slecht uit, omdat er voor hem niets zo 

verschrikkelijks was als door $zijn" keurvorsten en kameraden in de steek te worden 

gelaten.380  Oranje verzocht de keizer hem te blijven steunen tegenover Filips II.381  En, 

voegde de prins eraan toe, hij had geen groter genoegen dan het volgen van de raad van 

de keizer en de andere vorsten.382 

 

Oranje verdedigde en beklaagde zich in deze brief tegenover de keurvorst van Saksen dat  

Alva en zijn agenten brieven van de keizer aan hem hadden onderschept. Dit zou 

gevolgen kunnen hebben voor het contact tussen Oranje en de keizer. Wat moest de 

keizer ervan denken, dat Oranje zijn brieven onbeantwoord liet? Oranje loog niet, toen hij 

zei dat de vorsten zijn $vrienden" waren. Hij overdreef wellicht een tikeltje. Maar hij wilde 

werkelijk waar dat zij hem gunstig gezind zouden zijn. Natuurlijk had hij er alle belang bij 

als zij hem zouden steunen. Daarnaast beklaagde hij zich over de laster die Alva bij Filips 

II, de keizer en de vorsten over hem verspreidde. Oranje doelde hier op het feit dat Oranje 

had besloten om de wapenen op  te pakken en daarmee de bevelen van de Duitse 

keurvorsten om stil te zitten negeerde. Alva beweerde dat Oranje de kwade genius in het 

conflict was. Alva zou Oranje dagvaarden voor hoogverraad en rebellie tegen de staat. 

Ofschoon deze brief vooraf ging aan de dagvaarding die Oranje van de Raad van 

Beroerten op  24 januari ontving, vermoedde hij, en was hij misschien zelfs al op de hoogte 
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van de strekking van de aanklacht. Oranje wilde voorkomen dat de Duitse vorsten de 

verhalen van Alva voor waar zouden aannemen, omdat zij hem dan niet zouden steunen 

in het conflict. Oranje had inmiddels begrepen dat de Duitse vorsten hem inderdaad niet te 

hulp zouden komen. In december had de keizer hem geadviseerd om niets te doen en af 

te wachten.

In maart 1568  verklaarde en rechtvaardigde Oranje zijn handelen.383 Het is onduidelijk of 

Oranje deze verklaring als algemene kennisgeving heeft geschreven, of dat hij haar in het 

bijzonder aan iemand heeft gestuurd.384  Hij schreef dat de protestanten alleen wilden 

leven volgens de wetten van God en volgens het evangelie, dat wil zeggen het 

protestantisme.385  Maar nu werden zij beschuldigd onrust te hebben veroorzaakt en te 

muiten. Hiervoor werden zij opgejaagd, opgepakt en geëxecuteerd en hun bezittingen in 

beslaggenomen.386  Dit handelen ging in tegen het geldende recht in de Nederlanden.387 

Filips II stelde vreemdelingen aan die het land strenge wetten en maatregelen 

oplegden.388 Zodoende werden de protestanten alle privileges en vrijheden afgenomen.389 

Alva en zijn medestanders zou het land ruineren.390 Dit was een faux pas van Filips II.391 

Want Filips II verhinderde dat het land zich in dienst zou stellen van God en Zijn woord.392   

Oranje bedankte de graaf van de Palts in maart 1568  voor zijn genereuze aanbod om 

troepen ter beschikking te stellen.393  Hij dankte de graaf voor zijn betrokkenheid en voor 

zijn advies in het conflict.394 De prins was hem erkentelijk dat hij in het geheim geld en 
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oorlogsuitrusting, of wel wapens en andere zaken, had geleverd.395  Maar desondanks 

moest Oranje de troepen die hem ter beschikking werden gesteld, vriendelijk maar beleefd 

weigeren.396  Hij had te weinig geld, oorlogsmaterieel en andere voorzieningen om de 

soldaten op  te vangen.397 Aangezien hij op dit moment nog niet wist of de strijd tegen Alva 

lang of kortstondig zou zijn, kon hij niet op  het aanbod ingaan.398  Hij achtte de kans  groot 

dat de soldaten zouden gaan muiten en roven, omdat hij hun soldij niet zou kunnen 

betalen.399 Oranje haastte zich toe te voegen dat hij er zeker van was dat de soldaten die 

de graaf zou sturen, goede lieden waren.400 Ofschoon hij de soldaten niet kon aannemen, 

bedankte hij de graaf van de Palts hartelijk voor zijn betrokkenheid bij deze kwestie. Hij 

hoopte dat de graaf hem ook in de nabije toekomst zou helpen.401

De graaf van de Palts was zijn grootste steunpilaar in het conflict. De graaf verstrekte hem 

het meeste geld voor zijn strijd. Oranje voelde zich zeer bezwaard om de aangeboden 

soldaten af te wijzen. Maar omdat de toekomst van het conflict heel ongewis was en hij 

wist dat hij de soldaten niet kon onderhouden, sloeg hij het aanbod af. Hij besefte dat 

muiterij onschuldige burgers zou duperen en zijn zaak zou schaden.  

In een brief van april 1568 aan de keurvorst van Hessen schreef Oranje dat deze 

vertrouwen moest hebben in zijn goede bedoelingen.402  Oranje had het advies van 

Hessen om een rechtvaardiging, ‘La Justification’, voor zijn handelen te schrijven 

opgevolgd en gepubliceerd.403  Hierin verwoordde Oranje zijn $christelijke" en 

$rechtvaardige" argumenten waarom hij  de wapens mocht opnemen.404 Het was een strijd 
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uit verdediging en niet uit lust.405 Hij hoopte dat Hessen begrip had voor zijn strijd.406 De 

prins vroeg ook of de keurvorst hem wilde adviseren.407 Bovendien hoopte hij dat Hessen 

zich nadrukkelijk tegen de $Spanjaarden" zou keren.408 Oranje drukte hem op het hart dat 

hij geen aarzelingen moest hebben bij het optreden van de prins.409  Hessen kon beter 

twijfelen aan het optreden van Alva.410  Als Hessen overtuigd was van de goede 

bedoelingen van Oranje zou dat het misprijzen dat hem van veel mensen ten deel viel 

verminderen.411 Dan zou Hessen zijn optreden wellicht kunnen begrijpen en uitleggen aan 

de andere keurvorsten en rijksvorsten.412 Dan zouden zij begrijpen waarom Oranje zoveel 

mogelijk ruiters en voetsoldaten probeerde te rekruteren om het conflict met Alva aan te 

gaan.413 

Het is opvallend dat Oranje in maart en juni 1568 steeds meer juridisch-politieke 

argumenten in plaats van religieuze en persoonlijke argumenten aanvoerde om zijn 

optreden te verdedigen. Dat was een opvallende kentering. Deze omslag is te verklaren 

uit het feit dat Oranje zowel het calvinisme als het lutheranisme verdedigde en de keizer 

het calvinisme ketterij vond. Dus probeerde hij de keizer en anderen van zijn gelijk te 

overtuigen door te betogen dat hij in zijn recht stond om het conflict met Alva aan te gaan. 

Door het vervolgen van protestanten brak Alva de wetten en de privilges van de 

Nederlanden. Bovendien zouden $Spanjaarden" strenge regels invoeren, die de vrijheid 

van de protestanten inperkten. Hierdoor zouden het land en de welvaart worden 

geruineerd. Dat gaf Oranje het recht om te strijden.    

   

Het klopte dat eerst Margaretha van Parma en vervolgens Alva veel protestanten 

veroordeelden. Met name onder Alva werden er door de Raad van Beroerten vanaf 1568 

veel protestanten terechtgesteld. In de laatste maanden van 1567 was de Raad van 
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Beroerten nog niet erg actief. De rechtbank voerde veel processen en zij veroordeelde in 

1568 al veel protestanten; in totaal voerde zij 12.000 processen -in een periode van vier 

jaar (1567-1571)!- en veroordeelde zij ongeveer 9.000 a 10.000 mensen. Daarnaast 

werden ongeveer 1200 mensen ter dood veroordeeld. Het was niet eerder voorgekomen 

dat in zo"n korte tijd en op zo"n grote schaal zoveel rechtszaken waren gehouden en dat 

zoveel mensen waren veroordeeld. Op  een dag in maart had Alva maar liefst 500 gegoede 

burgers, protestanten opgepakt en hun goederen in beslag genomen.414  Zo"n actie was 

niet eerder in de Lage Landen voorgekomen. Daarbij had Parma de afspraak om het 

calvinisme beperkt toe te staan teruggedraaid. Oranje hoopte dat de keurvorst van 

Hessen anderen ervan zou weten te overtuigen dat Oranje recht had om met wapens de 

protestanten hiertegen te verdedigen.    

In mei 1568 versloegen de troepen van Oranje bij Heiligerlee de troepen van Aremberg, 

die vochten namens Filips II en Alva. Zes weken later, begin juli, vielen de troepen van 

Alva bij Jemmingen, dat wil zeggen op Duits grondgebied, de troepen van Lodewijk van 

Nassau aan. Hiermee drong de oorlog door in het Heilige Roomse Rijk.  

In augustus 1568 verdedigde Oranje in een brief enerzijds zijn handelen en kapittelde hij 

anderzijds  het optreden van Alva tegenover keizer Maximiliaan.415 Oranje had inmiddels 

de strijd in eigen hand genomen.416 Hij verweerde zich tegen de beschuldiging dat hij de  

afspraken en de vrede zou bruskeren met zijn optreden. Oranje verweerde zich dat niet hij 

maar Alva de wetten van het Heilige Roomse Rijk met voeten trad.417  Oranje en zijn 

bondgenoten voelden zich genoodzaakt om hiertegen op  te treden.418 De prins wilde zich 

houden aan de regels van het Duitse Rijk, maar hij zei er wel bij dat Alva dat dan ook 

moest doen.419  En dat zou Alva nalaten. Oranje continueerde de brief door het 

schrikbewind en de onderdrukking van Alva in de Lage Landen te beschrijven. Het hele 
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optreden van Alva druiste in tegen de privileges en vrijheden van de Nederlanden.420 Alva  

en zijn handlangers waren de werkelijke rebellen en vijanden. En niet alleen van de Lage 

Landen, maar ook van de keizer en het Duitse Rijk.421  Oranje had gehoopt dat de 

bemiddeling van de keizer meer resultaat had opgeleverd. Hij had in ieder geval gehoopt 

dat de onlusten zouden stoppen.422  Maar het tegendeel was waar; de vervolgingen 

zouden nog iedere dag toenemen.423  Alva zou zijn tirannie willen uitbreiden naar het 

Heilige Roomse Rijk.424 Hij zou de regering van de keizer omver willen werpen.425 En om 

deze kwade plannen van Alva te voorkomen, voerde Oranje zijn strijd.426 Daarom vroeg hij 

de keizer om hem niets in de weg te leggen.427 Want Oranje verdedigde de wetten van het 

Heilige Roomse Rijk tegen Alva.428  Hij wilde Alva laten oppakken, zodat het land weer 

welvarend zou worden.429  

Oranje verdedigde zich in deze brief tegen de beschuldiging dat hij de vrede en de wetten 

van het Heilige Roomse Rijk zou bruskeren. Dit is een lastig te interpreteren passage in de 

brief; Oranje reageerde op datgene wat de keizer in maart 1568 tegen hem had gezegd. 

De keizer had Oranje in een brief  opgeroepen om geen actie tegen de legers van Alva te 

ondernemen en om zijn bemiddelingspoging bij Filips II af te wachten. Oranje overtrad de 

regels van het Rijk door de verdediging zelf te leiden. Want het Rijk  had zich bij de 

ondertekening van de Pragmatieke Sanctie in 1549 verplicht om de gewesten te 

beschermen, indien zij zouden worden aangevallen. De keizer vond dat alleen hij over 

oorlogvoering in de Nederlanden ging en dat Oranje dus de afspraken schond. Oranje 

deelde die mening niet.  Ten tweede benadrukte hij dat niet hij de vrede van het Heilige 

Roomse Rijk schond, maar Alva. Hij deed dit, omdat zijn legers in juli 1567 bij Jemmingen, 

dat wil zeggen op Duits grondgebied, slag hadden geleverd tegen de legers van Alva. 
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Hiermee was de oorlog op Duits grondgebied terechtgekomen. Alva had met zijn legers 

aangevallen. Oranje beweerde dat zijn troepen zich slechts verdedigden tegen de 

agressie van Alva. Hij probeerde de keizer over te halen hem toch te steunen of in ieder 

geval om de keizer gunstig te stemmen door te beweren dat Alva en zijn legers de echte 

vijanden van zowel de Nederlanden als het Heilige Roomse Rijk waren. Nadat Oranje zich 

tegen de beschuldigingen had verweerd, vervolgde hij zijn brief met te wijzen op het niet 

wettige optreden van Alva in de Lage Landen tegen de protestanten. De prins zei te 

betreuren dat de bemiddeling door de keizer geen positiever resultaat had opgeleverd. Hij 

zei te vrezen dat Alva ook zou proberen om de regering van de keizer over te nemen. 

Hiermee hoopte Oranje enerzijds de keizer en de keurvorsten alsnog aan zijn kant te  

krijgen en anderzijds zijn optreden te legitimeren door het voor te stellen alsof hij ook 

namens de veiligheid van de keizer en de protestanten in het Heilige Roomse Rijk vocht. 

In september 1568 deed Oranje een dringend appel op de hertog van Würtenberg en de 

marktgraaf van Baden om geld te geven om zijn strijd te financiëren.430 Hij had inmiddels 

7000 cavaleristen en 18000 infanteristen weten te werven tegen de $vijand".431  Maar hij 

was niet in staat om de hoge financiële kosten die deze oorlogvoering met zich meebracht 

nog langer alleen te dragen.432  Omdat de tirannie van Alva, waarbij duizenden 

protestanten zouden zijn gedood, ook de religieverwanten in het Heilige Roomse Rijk 

aanging en een gevaar was voor de welvaart en de vrijheid van het  Rijk, vroeg hij hen om 

30.000 thaler te geven.433  Oranje zag het als zijn plicht om zich te verzetten.434  Hij zei  

bovendien niet alleen voor de verdrukte protestanten te vechten, maar ook voor het 

behoud en verhogen van de reputatie van God.435 

!

Op het geven van aanzienlijke bedragen na, steunden de Duitse vorsten Oranje niet zoals 

hij het graag had gezien. Hij had gehoopt dat zij hem onvoorwaardelijk zouden helpen in 

zijn strijd. Zij hielpen hem wel, met stille diplomatie, maar Oranje waardeerde die steun in 

zijn geheel niet. De vorsten respecteerden dat Filips II de hoogste bewindvoerder in de 
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Nederlanden was. Zij wilden dat Oranje zich daarmee zou verzoenen. Oranje wilde de 

macht heroveren, zoals hij die had gehad na het vertrek van Granvelle. Maar hij kleedde 

zijn pleidooi voor hulp  heel anders in, omdat de vorsten deze persoonlijke motieven niet 

zouden accepteren om een oorlog te beginnen.   

!  

Oranje zette de strijd na het verlies in de veldslag bij Jemmingen pas vier jaar later voort. 

Hij had geen geld meer en van de Duitse vorsten kreeg hij niet de steun waarop hij had 

gehoopt. Toen de steden in Holland zich verenigden tegen de onderdrukkende politiek van 

Alva, kozen zij hun oude stadhouder uit als hun leider. Oranje pakte in 1572 de wapenen 

op  en continueerde zijn strijd. Hij herhaalde de argumenten waarom hij oorlog zou mogen 

voeren.         

In augustus schreef hij vanuit het legerkamp aan de keizer, waarin hij zijn standpunten nog 

eens herhaalde. Ofschoon hij zich gebonden voelde aan de oekazes van de keizer, moest 

hij de oproepen van de keizer om de wapens neer te leggen naast zich neerleggen.436  Hij 

beweerde zich niet te kunnen voorstellen dat de keizer hem had gesommeerd om zich met 

koning Filips II te verzoenen, terwijl hij op de hoogte was van de schade die Alva en zijn 

troepen zouden aanrichten.437  De keizer wist dat Alva gegoede burgers liet ombrengen. 

Oranje en zijn medestanders stonden volledig in hun recht om Alva te bestrijden.438 Hij 

beklaagde zich over het onwettige tribunaal waarvoor hij was verordoneerd te 

verschijnen.439 Deze oorlog zou de enige mogelijkheid zijn om Alva te stoppen.440 Waar 

praten en overreding niet meer hielpen, gold alleen het geweld van de rechtvaardige 

oorlog.441  Alva zou de wetten van de religievrede hebben gebroken.442 Deze religievrede 

zorgde voor rust en stabiliteit; het was derhalve verkeerd dat Alva zich daar niet aan 

hield.443 Bovendien had Alva de wetten van de gewesten, de vrede en het Heilige Roomse 
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Rijk genegeerd.444 Oranje voelde zich niet verbonden met het Rijk.445 Hij zei zich verplicht  

te voelen om het protestantisme en de Nederlanden te redden en te verdedigen tegen de 

tirannie van Alva.446  

In deze brief maakte Oranje de keizer nogmaals duidelijk dat hij meende dat hij een 

rechtvaardige strijd vocht tegen de troepen van Alva. Oranje verspeelde met zijn oorlog  

alle steun van de Duitse vorsten. Maar Oranje hield nog altijd vol dat hij voor de vrijheid 

van de inwoners vocht. Het bewind van Alva was nog altijd repressief omdat de Raad van 

Beroerten was gestopt en er een algemeen pardon was afgekondigd. Alleen het rooms-

katholicisme was toegestaan. Grotere religietolerantie was de belangrijkste zaak waarvoor 

hij zei te vechten. Hij probeerde zich nog steeds nobeler voor te doen als hij in werkelijk 

was. De Duitse vorsten hadden zijn werkelijke motieven al doorgrond.  

4.4 Vergelijking brieven en pamfletten

Tenslotte wil ik hier de inhoud van de pamfletten en de brieven met elkaar vergelijken. 

Opvallend was dat de pamfletten alleen aandacht besteedden aan de politieke situatie in 

de Nederlanden. Oranje stelde het voor alsof de geestelijken het politieke beleid zouden 

beheersen door wetten op te leggen aan de gewesten. En dat zij privileges schendden. 

Het is mij na bestudering van de pamfletten onduidelijk gebleven welke privileges zij 

zouden hebben overtreden. Het is jammer dat Oranje zich hier niet concreter over heeft 

uitgelaten. Vermoedelijk zinspeelde Oranje op de centralisatie door Brussel. 

! De propaganda was hoofdzakelijk bedoeld om de bevolking te mobiliseren. Het is 

maar de vraag in hoeverre Oranje de bevolking hiermee aan zijn kant kreeg. Wetgeving en  

privileges waren toch zaken die mensen accepteerden, omdat zij er geen invloed op 

konden uitoefenen. Voor hen maakte het niet uit wie de wetten oplegden. Of de edelen en 

regenten dat deden, of dat juristen in Brussel dat deden. De edelen en de regenten 

zouden wel gevoelig kunnen zijn voor deze propaganda. 

! In de brieven benadrukte Oranje de religieuze onderdrukking door Alva. De  

protestanten in zowel de Nederlanden als het Heilige Roomse Rijk zouden gevaar lopen, 
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omdat hij hen zou willen verslaan. Hiermee hoopte Oranje de protestanten Duitse vorsten 

voor zich te winnen.

4.5 Conclusie 

Ik wilde hier onderzoeken met welke argumenten Oranje een aantal Duitse vorsten en de 

keizer probeerde over te halen om hem te steunen in zijn strijd tegen Alva. Hij voerde 

seculiere motieven aan. Alva zou het geldende recht bruskeren. Hij liet mensen 

gevangennemen, die werden berecht omdat zij ketters zouden zijn. Alva vervolgde 

hoofdzakelijk protestanten die betrokken waren geweest bij de onlusten tijdens de 

Beeldenstorm. De Raad van Beroerten was een politieke rechbank en veroordeelde de 

beeldenstormers omdat zij vernielingen hadden aangericht. Daarnaast werden zij 

veroordeeld omdat zij kerken en kloosters hadden aangevallen. Omdat Filips II geen 

scheiding maakte tussen kerk en staat voelde een aanval op de kerken ook als een aanval 

op zijn positie. 

Oranje deed zich voor als protestant, omdat hij de protestantse vorsten zover wilde krijgen 

dat zij hem zouden steunen. Hij vroeg hen om de protestanten te helpen, omdat zij zouden 

worden onderdrukt door eerst Parma en vervolgens Alva. Oranje stelde dat de Duitse 

vorsten een (christelijke) plicht hadden om de onderdrukte bondgenoten in de 

Nederlanden te helpen. Hij zei dat de keurvorsten van Hessen en Saksen zijn vrouw en 

hemzelf moesten helpen omdat zij familie van elkaar waren. Zij zouden ook gevaar lopen, 

omdat zij gelieerd waren aan Oranje. Dit was pure retoriek, omdat Alva en Filips II 

helemaal niet geïnteresseerd waren in wat er gebeurde in het Heilige Roomse Rijk. Zij 

concentreerden zich alleen op de Nederlanden.

! De prins betreurde dat de bemiddelingspogingen van de vorsten en de keizer bij 

zowel Parma als Filips II niet het door hem gewenste resultaat opleverden. De vorsten 

bemiddelden voor verzoening, Oranje wilde dat de vorsten Filips II zover kregen dat hij 

Alva zou terughalen en hij weer alleen zou kunnen regeren.  

! Hij begreep dat de keizer tijdens de interventiepogingen alleen het belang van de 

vrede ter sprake bracht en niet de vervolging van de calvinisten. Hij had oog voor de 

mogelijkheid dat Filips II de keizer zou verdenken te heulen met de calvinisten, indien hij 

de onderdrukking aankaartte. De mogelijkheid bestond dat de vorsten zich de woede van 

Filips II op  de hals zouden halen en hij zijn legers naar het Heilige Roomse Rijk zou 

sturen. 
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!  Oranje beweerde dat hij alleen stond in de strijd tegen de harde politiek van Alva. 

Hij wist heel duidelijk dat zij hem steunden, maar dat zij een andere oplossing voor ogen 

hadden. Hij probeerde de Duitse vorsten niet van zich te vervreemden, door erop  te wijzen 

dat hij het recht had om de wapenen tegen Alva op te pakken, omdat deze de vrijheden en 

privileges van de protestanten niet eerbiedigde. 

! De keizer en de vorsten accepteerden de uitleg van Oranje niet en sommeerden 

hem om de strijd te stoppen. Begrijpelijkerwijs zei hij niets tegen de vorsten over het 

verdedigen van zijn eigen particuliere belangen. Zoals uit het volgende hoofdstuk zal 

blijken, vonden de vorsten het persoonlijke leed dat Oranje en zijn familie ten deel viel 

geen grond om een oorlog te voeren en de vrede te bruskeren. !

! Tot slot vergeleek ik de pamfletten en de brieven die allemaal in dezelfde periode 

werden geschreven. De pamfletten benadrukten de centralisatiepolitiek van Filips II en de 

schending van de privileges. Hiermee wilde Oranje zeggen dat de seculiere vrijheid van de 

gewesten en inwoners al sinds het aantreden van Granvelle was beknot. De brieven 

benadrukten het plan van Alva om de christenen te onderdrukken. Dat waren wezenlijke 

verschillen. Deze brieven waren een poging om de Duitse vorsten te overtuigen om hem 

te ondersteunen.
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H5 

Hoe reageerden de Duitse vorsten?

Hoe luidde de reactie van Duitse keizer en enkele keur- en rijksvorsten op  de verzoeken 

om steun van Oranje? Oftewel welke argumenten droegen zij aan om de prins al dan niet 

te helpen?

Op bevel van de keizer sprak Hessen tijdens de Beeldenstorm in november 1566 zijn 

steun uit voor Oranje en de protestanten.447 Dit maakte hij hem duidelijk in een brief.448 

Aanvankelijk hield hij om drie redenen de boot af. Ten eerste wilde hij eerst weten hoe de 

andere keur- en rijksvorsten, onder wie de hertog van Würtenberg, en Filips II zouden 

reageren, voordat hij steun toezegde.449 Ten tweede had hij gehoord dat Oranje zich tegen 

het wettige gezag van Filips II had gekeerd.450Ten derde zouden de prins en de 

predikanten calvinisten zijn.451 In tegenstelling tot de keizer vond Hessen dat Oranje en de 

predikanten zich eerst zouden moeten binden aan de Augburgse Confessievrede, voordat 

hij hem zou steunen.452 Hij meende dat Oranje zich alleen op de Confessievrede beriep, 

omdat hij steun van de Duitse vorsten wilde krijgen.453  De keizer had Hessen en de 

andere vorsten om twee redenen verplicht om Oranje te helpen.454  Hij hoopte enerzijds 

dat het toezeggen van steun bloedvergieten zou helpen voorkomen. Want de keizer 

hoopte dat God zou interveniëren en dat Oranje daardoor de Beeldenstorm zou kunnen 

neerslaan.455 De keizer hoopte bovendien dat de protestanten zich zouden bekeren tot het 

lutheranisme, waarmee het aantal ware gelovigen vermeerderd zou worden.456 

! 83

447 Archives ou correspondance II Brief 246 489-494. 491.

448 Ibidem.

449 Ibidem 489.

450 Ibidem 490.

451 Ibidem.

452  Ibidem 490 en 491.

453 Ibidem 490 en 491.

454 Ibidem 491.

455 Ibidem.

456 Ibidem.



Hessen stelde dat de christelijk-protestantse moraal voorschreef om mensen in nood te 

ondersteunen.457  Maar, voegde hij eraan toe, Oranje wist dat de keizer, de keur- en de 

rijksvorsten het calvinisme $haatten".458  Het calvinisme had niets te maken met de 

christelijke gedachte.459  Oranje moest het ware evangelie, dat wil zeggen het 

lutheranisme, onderschrijven.460 Door het calvinisme toe te staan, zou het  lutheranisme 

verwoest, omdat de onderdanen van de gewesten er op twee manieren van werden 

afgehouden.461   Ten eerste verhinderde het calvinisme voor de mensen de weg naar het 

lutheranisme.462 Ten tweede zouden de vervolgingen door de autoriteiten mensen ook van 

het lutheranisme afhouden.463 

! Hessen riep  de kerken in de Lage Landen op  om de keurvorsten, de rijksvorsten en 

de standen van het Heilige Roomse Rijk te verzoeken, of zij hun geloof volgens de 

Augburgse Confessievrede zouden mogen belijden.464  Hessen adviseerde de calvinisten 

om hun wijze van de viering van het Heilige Avondmaal te laten vallen.465 

Op uitdrukkelijk bevel van de keizer steunde Hessen Oranje en zijn vrouw. De keizer 

kwam Oranje evenwel zelf niet te hulp  met troepen, maar hij hoopte dat God Oranje kracht 

zou geven om de Beeldenstorm te beëindingen. De keizer steunde Oranje niet zoals hij 

het graag had gezien. Hij had gehoopt dat de keizer troepen zou sturen. De keizer 

handelde ook uit eigen belang, omdat hij er een uitgelezen mogelijkheid in zag om meer 

mensen te winnen voor het lutheranisme. 

! Het was typisch dat de keizer niet zelf wilde interveniëren. Hij wilde natuurlijk geen 

manschappen opofferen om de calvinisten te beschermen tegen de troepen van 

Margaretha van Parma. Het Heilige Roomse Rijk was niet direct betrokken bij het conflict 

en dat wilde hij zo houden. Hij wilde de woede van Filips II niet op zijn hals halen.  
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! Hessen geloofde niet dat Oranje de Augburgse Confessievrede oprecht wilde 

volgen. De prins zou zich erop  beroepen, omdat hij hulp  wilde krijgen. Hij en de 

predikanten zouden calvinisten zijn in plaats van lutheranen. Hessen begreep niets van 

Oranje"s ideaal, waarbij de drie geloven in vrede naast elkaar zouden leven. Hij meende 

dat de calvinisten zouden overheersen. Deze visie bevreemdt allerminst, omdat de 

calvinisten rooms-katholieke kerken bezetten en het interieur kapot sloegen. Daardoor 

leek het of het calvinisme vijandig stond ten opzichte van het katholicisme, wat ook zo 

was, en het lutheranisme. Dat Oranje pleitte voor het calvinisme maakte hem nog geen 

calvinist. Oranje had de Beeldenstorm zelf nooit goedgekeurd. Het ging Oranje niet om  

een bepaalde religie te bevoordelen. Hij wilde dat er orde heerste in de maatschappij. Dit  

dacht hij te bereiken door deze drie religies te legaliseren. Dan zouden de volgers geen 

geweld hoeven toepassen om hun religie te hoeven verdedigen. 

In mei 1567 schreef Hessen aan Oranje, dat een aantal keurvorsten op verzoek van de 

prins een bemiddelingspoging bij Margaretha van Parma had gedaan.466 Hun afgezanten 

waren met alle egards door de landvoogdes ontvangen, maar zij hadden niets bereikt.467 

Hessen zou Oranje een kopie sturen van het antwoord van Parma.468

! Zoals gezegd voelden de keurvorsten zich betrokken bij de toestanden in de 

Nederlanden en bij Oranje. De Beeldenstorm was al beëindigd en de rust was 

wedergekeerd. De protestanten konden niet in vrijheid hun geloof uitoefenen, omdat zij 

trouw moesten zweren aan het katholicisme. Dat de keizer en de keurvorsten toch 

bemiddelden moet haast wel aangegeven dat zij Oranje wilden steunen.

! De bewijzen ontbreken ervoor, maar het is waarschijnlijk dat de keizer de 

keurvorsten had  verordoneerd om voor Oranje te bemiddelen. De keurvorsten hadden in 

de eerste helft van 1567 echter nog altijd gemengde gevoelens bij Oranje en de 

gebeurtenissen in de Nederlanden. 

! In juni 1567 schreef Hessen aan Oranje dat hij per direct een lutherse predikant 

naar de prins zou sturen.469 Dit deed hij op diens verzoek. De keurvorst was gecharmeerd 

van Oranje"s inspanningen om het lutheranisme onder de knie te krijgen. Door lutheraan 
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te worden zou Oranje ook God eren.470  De voorganger moest Oranje helpen zich te 

bekwamen in de Heilige Schrift. Daarnaast moest hij hem de lutherse preken aanleren. 

Hessen zond met de brief alvast een boek over de lutherse theologie mee.471   

! Hessen stuurde Oranje in juni een tweede brief met daarbij bijgesloten het werk van 

de lutherse theoloog Melanchton.472 Oranje zou de steun van God hebben verloren, omdat 

Oranje volgens Hessen calvinist zou zijn geweest.473  Indien Oranje het ware geloof zou 

aanhangen, zou God hem genade schenken.474  De keurvorst zond het boek mee, in de 

hoop dat Oranje na lezing ervan het calvinisme zou afzweren en het lutherse geloof zou 

aannemen.475  

! Hessen geloofde dat Oranje tot inkeer was gekomen en dat hij uiteindelijk het ware 

evangelie zou aannemen. Hierdoor veranderde hij zijn mening over de prins. Hij wilde hem  

ondersteunen om het lutheranisme te bestuderen.  !  

De hertog van Saksen adviseerde Oranje in november 1567 om Filips II trouw te blijven.476 

Hij was begaan met zijn lot en dat van zijn familie. Maar hij weigerde in deze belangrijke 

kwestie stelling te nemen.477  Vervolgens adviseerde hij hem om Filips II en het 

katholicisme te gehoorzamen.478  Hij begreep dat Oranje door zijn tegenstanders zwart 

werd gemaakt.479  Hij had er begrip  voor dat Oranje de eed van trouw aan Filips II niet had 

kunnen zweren, omdat hij dat niet met zijn protestantse geweten kon rechtvaardigen.480 

! Ondanks Oranje"s weigering, had Filips II hem verzocht om zich bij hem in de 

Nederlanden te $voegen" en beloofd dat de prins niets zou overkomen.481 Volgens Saksen 
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was Oranje verplicht te gehoorzamen aan Filips II.482 Als Oranje deed wat Filips II hem 

had verzocht dan zou de kwestie toch tot een goed einde worden gebracht.483 

! Saksen drukte Oranje op het hart dat hij moest oppassen dat hem niet hetzelfde 

zou overkomen als de graven Egmont en Horne. 484 Oranje wist zelf het beste wat hij voor 

hemzelf en voor de Nederlanden zou moeten doen.485 De prins wist als enige hoe ver hij 

zich had ingelaten met zijn geloofsgenoten, dat wil zeggen de calvinisten.486 De keurvorst 

refereerde hiermee aan de Beeldenstorm. 

! Saksen vond dat Oranje zelf een beslissing moest nemen, omdat de raad van 

$vreemde lieden", oftewel de andere vorsten en Saksen zelf, $zwak" was.487  Desondanks  

adviseerde hij hem om niets te doen dat zijn eer en zijn geweten zou bezwaren.488 Hij zou 

zelf het beste weten of zijn conflict om religie of rebellie ging. Hij had het beste stil kunnen 

zitten, want daarmee was zijn geweten nog het minst bezwaard geweest.489

!  Saksen wenste de Nederlanden alle goeds toe. Hij moest bij Alva of bij Filips II om 

opheldering vragen, wat zij met hem, met de gewesten en de mensen voorhadden.490 

Omdat het er volgens Saksen op  leek dat Oranje een andere religie had gekozen dan 

Filips II goed zou keuren, wilde hij graag op de hoogte worden gehouden.491

Saksen toonde zich naïef omdat hij dacht dat het conflict nog tot tevredenheid van beide 

partijen kon worden opgelost. Hij vertrouwde Filips II op zijn blauwe ogen - de koning had 

blauwe ogen en blonde haren- toen hij beloofde dat hij Oranje geen kwaad zou doen. 

Egmont en Horne waren in september 1567 opgepakt en gevangengezet. Filips II 

beschouwde Oranje samen met dit duo als het brein achter de onlusten die hadden geleid 

tot de Beeldenstorm. Bovendien bestrafte de Raad van Beroerten op  het moment dat 

Saksen deze brief schreef al calvinisten die bij die onlusten betrokken waren geweest. 
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Deze ontwikkelingen maakten het onwaarschijnlijk dat Oranje en Filips II tot een vergelijk 

zouden komen. 

! Saksen had begrip voor zijn religiekeuze. Maar voor het bewaren van de vrede zou 

hij beter kunnen doen alsof hij katholiek was. 

! Hij zei eigenlijk dat het conflict om rebellie ging. En dat Oranje dat ook wist. Want hij 

beschouwde het calvinisme als een ketterij en niet als een religie. De calvinisten waren 

onruststokers en rebellen geweest. Hij raadde hem daarom aan om het conflict niet verder 

op de spits te drijven, want dat zou zijn eer en zijn geweten beschadigen. 

! Opvallend was dat de keurvorst zei dat hij zich niet wilde mengen in zo"n belangrijk 

conflict, maar dat vervolgens toch deed. Hij wilde voorkomen dat het conflict zou escaleren 

tot een oorlog. Hij wilde niet dat de vrede van het Heilige Roomse Rijk gevaar zou lopen. 

In januari 1568 probeerde Hessen Saksen over te halen om ten gunste van Oranje te 

interveniëren.492  Hij hoopte dat Saksen zich bereidwilliger zou tonen dan keizer 

Maximiliaan II.493 Hij hekelde dat Alva alle goederen van de prins in beslag nam en zo de 

prins alle welvaart en rijkdom ontzegde.494  Hierdoor zou de Oranje-familie in armoede 

terechtkomen.495  Hij zou met zijn gevolg naar slot Dillenburg komen om de netelige 

kwestie met hem te bespreken.496  Hij hamerde er nadrukkelijk op dat hij niets zou 

ondernemen dat de vrede met de troepen van Filips II in gevaar zou brengen.497  De 

keurvorst zei dat hij niets wilde beginnen dat de gedachtenis aan de naar Italië vertrokken 

$lieve" Margaretha van Parma zou bedoezelen.498 Met zijn handelen zou Oranje zich niet 

hebben afgekeerd van de keizer.499 Hessen hoopte in ieder geval dat hij Oranje niet in de 

steek zou laten. De keizer zou, volgens Hessen, uiteindelijk ook voordeel hebben als hij  

hem zou helpen.500
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Saksen deelde de prins zijn medeleven mee en toonde zich begaan met Oranje"s 

persoonlijke toestand en het conflict.501 Hij vond het pijnlijk dat Alva en zijn trawanten de 

goederen en landerijen in beslagnamen en mensen gevangen zetten.502  Hij adviseerde 

hem om zich tot God te richten, opdat hij met koning Filips II verzoend zou worden.503 

Maar zelf wilde hij ook brieven schrijven en bemiddelen om ervoor te zorgen dat Oranje 

zich met Filips II zou verzoenen.504 

Hessen en Saksen steunden Oranje. Alleen zij gingen er nog altijd vanuit dat het conflict 

opgelost kon worden, als Oranje zich zou verzoenen met Filips II. De landsheer had de 

keurvorsten toegezegd dat hij hem niet zou straffen als hij zich bij hem zou melden.

! Opvallend was dat zij in 1568 minder aandacht schonken aan het religie-aspect. Zij 

benadrukten meer het onwettige optreden van Alva. Dat was precies waar Oranje op  had 

gehoopt. Hij hoopte echter dat de keizer en keurvorsten Alva"s schending van de vrijheden 

en de privileges heel scherp  zouden veroordelen en dat zij hem met troepen te hulp 

zouden schieten. Dat gebeurde echter niet. Want hij moest geen acties ondernemen die 

zowel de vrede in gevaar brachten als de goede naam van Margaretha van Parma zouden 

bedoezelen. Zij vonden dat de keizer, beter zijn best moest doen bij de 

interventiebemiddeling.  

De hertog van Würtenberg hekelde in februari 1568, in een brief aan de keizer(!), ook het 

onwettige optreden van Alva.505 Hij zou alle macht aan zich trekken door alle goederen en 

landgoederen in beslag te nemen.506  Hij zou tekeer gaan zoals de rooms-katholieken 

tegen de anabaptisten tekeer gingen.507  Dit gebeurde alleen maar omdat Oranje het 

rooms-katholieke monopolie had ingeruild voor de Augburgse Confessievrede.508  De 

ongehoorde maatregelen van Alva bruskeerden het geldende recht.509 De hertog hoopte 
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dat de keizer zou bemiddelen bij Alva en Filips II.510  Bemiddeling was belangrijk voor 

Oranje, Anna van Saksen, hun kinderen en de Nederlanden.511  Als de keizer zou 

interveniëren dan zou dat zijn aanzien zeker vergroten.512  Vervolgens verdedigde de 

hertog hem, omdat hij Filips II altijd zou hebben gediend.513 Hij had aanzienlijke posities 

bekleed,  en hij had de Beeldenstorm neergeslagen.514 

! Würtenberg vond evenals Hessen en Saksen dat Alva het geldende recht 

bruskeerde. Hij vergeleek het optreden van Alva met het lot dat de anabaptisten was 

aangedaan. Deze protestantse wederdopers werden sinds de jaren twintig van de 

zestiende eeuw vervolgd wegens hun ketterse ideeën. Evenals de keurvorsten, hamerde 

de hertog er met nadruk op dat de keizer moest bemiddelen, omwille van de toestand in 

de Nederlanden. Bij iedereen bestond de indruk dat de keizer niet heel succesvol was bij 

zijn bemiddeling. 

! Hij liet zich minder diplomatiek over het conflict uit dan Hessen en Saksen. Hij had 

het niet over het bewaren van de vrede zoals Hessen en Saksen. Hij was erg op de hand 

van Oranje. Hij vermeldde niet dat hij het beleid van Filips II niet had uitgevoerd. Hij zei er 

niet bij dat hij de Beeldenstorm had neergeslagen, na ondertekening van het akkoord van 

23 augustus 1566. Hij zei ook niet dat Oranje met de Augburgse Confessievrede het 

calvinisme wilde toestaan. 

In maart 1568 adviseerde Hessen, mede namens de keizer, Oranje om per omgaande een 

rechtvaardiging te schrijven.515  De Raad van Beroerten tastte met de dagvaarding zijn 

vorstelijke eer en de naam aan.516 De prins zou zijn verantwoordelijkheid nemen als hij zijn 

onschuld aan zou tonen.517 Hij moest er daarbij voor waken dat hij Filips II en Parma niet 

zou beschuldigen.518 

! 90

510 Ibidem.

511 Ibidem.

512 Ibidem.

513 Ibidem.

514 Ibidem.

515 Archives ou correspondance  III Brief 301 185-186 187.

516 Ibidem 187.

517 Ibidem.

518 Ibidem.



! Saksen drukte hem namens de keizer op het hart om de kwestie vooral niet te laten 

escaleren.519  De keizer was ongelukkig met bepaalde uitlatingen van hem en zijn 

optreden. Hierdoor zou het conflict kunnen ontbranden tot een oorlog.520 Hij nam hem niet 

kwalijk dat de prins met scherpe bewoordingen afstand had genomen van de aankacht die 

tegen hem liep.521 Hij zou iemand naar de Raad van Beroerten moeten sturen om namens 

hem  bezwaar tegen de dagvaarding te maken.522  Want de keizer geloofde niet dat de 

aanklacht wegens rebellie enige grond had.523  De Raad van Beroerten verspreidde met 

deze dagvaarding laster over de prins.524 De keizer hoopte dat zijn afgezant Filips II ervan 

zou weten te overtuigen dat hij onschuldig was.525  Als de koning dat zou inzien zou hij 

weer in alle vrijheid naar de Lage Landen kunnen terugkeren.526 Ondanks de vermaningen 

brachten Saksen en de keizer hun medeleven en steunbetuigingen aan hem en zijn 

familieleden over.527 Saksen vond het overigens bijzonder vervelend dat Alva de zoon van 

Oranje had opgehaald uit Leuven -hij zei niet ontvoerd-.528 

De toon die de keizer en de keurvorsten vanaf maart 1568 tegen Oranje aansloegen 

veranderde. Zij geloofden nog altijd in zijn onschuld, maar zij riepen hem op  om geen 

oorlog te ontketenen. Hieruit bleek dat de keizer en de keurvorsten er niet zo zeker van 

waren dat hij het conflict zou uitzitten zoals zij hem hadden geadviseerd. Oranje moest 

een rechtvaardiging, La justification, schrijven, en iemand naar de Raad van Beroerten 

sturen om te protesteren tegen de aanklacht die tegen hem liep. 

! Opvallend was dat de keizer, Saksen en Hessen zich meer op Oranje richtten, dan 

op  de situatie in de Nederlanden. Dat deden zij omdat zij niet betrokken wilden raken bij 

het conflict. Indien zij het bewind van Alva zouden veroordelen, zouden zij bovendien de 

kans lopen een woedende reactie van Filips II te krijgen. Zij drukten hem op het hart om 
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de naam van Filips II en Margaretha van Parma niet te bedoezelen. Weer toonden de 

keurvorsten en de keizer dat zij de gevoelens van Filips II niet wilden bruskeren. Het was 

duidelijk dat de keizer en de vorsten tussen twee vuren zaten: zij wilden enerzijds Oranje 

ondersteunen en anderzijds Filips II niet tegen zich krijgen. Zij moesten behoedzaam 

handelen. 

In mei 1568 schreef de keizer Oranje een boze brief waarin hij zijn militaire 

voorbereidingen en diens dreigende landvredebreuk veroordeelde.529  Hij vroeg hem  

waarmee hij bezig was. Hij verstuurde zonder dat de keizer ervan op  de hoogte was 

gebracht rekruteringsbrieven.530  Deze brieven en oorlogshandelingen veroorzaakten 

onrust, onder andere omdat hij de onderdanen ophitste om tegen het gezag in opstand te 

komen.531 Hij rekruteerde legers in Gelre met de bedoeling om de Lage Landen binnen te 

vallen.532  Hiermee bruskeerde hij de vrede in de Lage Landen.533  Hij overlegde met 

andere edelen over een aanstaande oorlog tegen Alva.534  Hij wilde het land met geweld 

binnendringen, onder het voorwendsel dat hij vrijheid en vrede zou brengen.535  Hij zette 

alle verordeningen en $constitutionele wetten" opzij. De prins gedroeg zich zodoende 

misdadig.536 De Lage Landen zouden een $voornaam" lid van het Heilige Roomse Rijk zijn, 

dus moest de keizer de Lage Landen beschermen.537  De keizer tolereerde niet dat de 

vrede tussen de staten zou worden gebruskeerd. Hij ontnam hem zijn $titulatuur", zijn 

$privileges" en zijn $vrijheid".538 Hij werd opgeroepen om al zijn voornemens te staken en 

ervoor te zorgen dat de vrede behouden zou blijven.539 
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De keizer vond hem een misdadiger, omdat hij eigen richting toe zou passen in het 

conflict. Dit was de echt grote ommezwaai in hoe de keizer tegen de prins aankeek. De rol 

van de keizer was dubieus. Hij riep hem op geen actie te ondernemen en zijn bemiddeling 

af te wachten. Maar vervolgens leidde de bemiddeling tot niets en veranderde er niets aan 

de situatie in de Nederlanden. Tenminste dat weten wij niet. De keizer slaagde er niet om, 

om de straffe politiek van Alva te stoppen. Heeft de keizer hier niet op  aangedrongen, 

zoals Oranje beweerde?

! Het is goed voor te stellen dat de keur- en rijksvorsten de keizer maanden om beter 

en effectiver te bemiddelen. De keizer handelde waarschijnlijk heel behoedzaam, omdat 

hij in ieder geval wilde voorkomen dat zijn Rijk bij de oorlog betrokken zou raken. 

! Na zijn militaire voorbereidingen, had de prins echt voor de keizer afgedaan. Hij 

ontnam hem al zijn titulatuur. Ik weet niet of Oranje zijn prinselijke en andere titels ooit 

heeft afgelegd. De keizer veroordeelde zijn militaire en krijgsgerelateerde  handelingen 

omdat hij hiermee ook de vrede tussen Filips II en het Heilige Roomse Rijk in gevaar 

bracht. Omdat hij eigen initiatief nam, zou hij de afspraak schenden dat het Heilige 

Roomse Rijk de gewesten zou helpen. De keizer beklemtoonde  dat  de Bourgondische 

Kreits nog altijd onderdeel was van het Heilige Roomse Rijk. Hij refereerde in verband 

hiermee aan de afspraak dat het Heilige Roomse Rijk de gewesten zouden verdedigen 

indien zij zouden worden aangevallen. 

! Hij verstoorde de vrede van het Heilige Roomse Rijk omdat hij oorlogshandelingen 

uitvoerde op Duits grondgebeid. Hij moest zijn acties staken en het conflict laten 

afhandelen door het Rijk.  De keizer sommeerde Oranje ermee op  te houden: hij wilde de 

vrede bewaren. 

In juli 1568 maakte Hessen Oranje duidelijk dat de prins een onwettige oorlog voerde.540 

Hij wenste hem alle goeds toe en hoopte dat Filips II de prins met coulantie tegemoet zou 

treden.541  Hij hoopte dat de Lage Landen en Oranje in vrede zouden mogen leven.542 

Hessen zou er alles aan willen doen om de vrede te handhaven.543  Hij sprak hem 

vermanend toe; omdat hij hem al eerder nadrukkelijk had afgeraden om oorlog te 
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voeren.544 Hij had al eerder verklaard dat de keurvorsten zich niet zouden mengen in zo"n 

omvangrijke en belangrijke zaak.545  Hessen was boos op hem, omdat hij een van zijn 

meest belangrijkste opperbevelhebbers in het leger had afgepakt, Friederich 

Rolszhausen.546  Indien hij Rolszhausen in zou zetten in het conflict, zou ook de staten in 

het Heilige Roomse Rijk verdacht maken.547  En dat wilden Hessen en de andere vorsten 

niet.548  Laat staan dat zij meenden mee te kunnen vechten.549  Hessen had gehoord dat 

Alva en Lodewijk van Nassau in Duitsland hadden gevochten.550 Hierbij zou Rolszhausen 

ook betrokken zijn geweest.551 De keizer had Hessen en de andere keur- en rijksvorsten 

verplicht om zich niet te mengen in het conflict.552 Hessen meende dat hij zichzelf verdacht 

maakte.553  Hij sommeerde hem om zijn opperbevelhebber direct naar hem terug te 

sturen.554

In augustus 1568 deed Hessen weer een oproep aan Oranje om per direct met zijn oorlog 

te stoppen.555 Hij had zijn roep om hulp begrepen.556 Hessen zei dat Filips II een milde 

koning was en dat hij gewoon moest afwachten op de interventie van de keizer.557 Hessen 

waarschuwde hem dat hij, in het geval dat hij met Filips II in een oorlog verwikkeld zou 

raken, niet op  steun van de vorsten hoefde te rekenen.558 Zij wilden er noch openlijk, noch  
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heimlijk deel aan hebben.559 Volgens Hessen voerde hij bedenkelijke motieven aan voor 

de strijd.560  Hessen wees er bovendien nogmaals op  dat Rolszhausen nog altijd 

meevocht.561 Hij sprak de vrees uit dat de keizer hem zwaar zou straffen, als hij zou weten 

dat zijn opperbevelhebber meevocht.562  

Hessen maakte Oranje onomwonden duidelijk dat hij zich niet aan de wet hield. Hessen 

vond het beleid en de misstappen van Alva niet genoeg om een oorlog te ontketenen. 

Hessen wilde niet dat hij de vrede in gevaar bracht met zijn oorlog tegen Alva en Filips II. 

Hessen en de andere keurvorsten dachten evenals de keizer aan hun eigen positie.  De  

prins moest afwachten op een interventie van de keizer. Hessen en de keurvorsten gaven  

hem geen gelijk om het op te nemen tegen het bewind van Alva. Zij handelden uit eigen 

belang en benadrukten daarom dat Oranje moest afwachten op de bemiddeling van de 

keizer. Hessen stelde Filips II voor als de milde koning, waarmee nog te onderhandelen 

viel. Hessen beweerde dit wel, maar hij liet veel protestanten vervolgen. Hij riep  Alva niet 

op  om zijn politiek te matigen. Hessen beweerde dit alleen maar om te zeggen dat de  

onderdrukking onvoldoende aanleiding gaf om een oorlog te beginnen, waarbij niemand  

kon inschatten hoe het zou verlopen. Oranje moest afstand doen van Rolszhausen, omdat 

als de bevelhebber mee zou vechten, hij  ongewild participant was in het conflict.  

In juli 1572, na vier relatief rustige jaren, schreef de keizer Oranje een brief met stevige 

verwijten.563  De keizer had vernomen dat hij na vier relatief stille jaren weer onrust 

veroorzaakte. Diens legitimaties en excuses sloegen nergens op. De keizer hoopte dat 

Filips II niet al te hard zou oordelen over Oranje. Dit zei hij, omdat hij vaderlijke gevoelens 

koesterde voor de prins. In 1568 had hij nog positieve kanten gezien in het optreden van 

Oranje, maar nadat hij tot geweld was overgegaan, had de keizer zijn oordeel gewijzigd. 

Ondanks zijn bemiddelingspogingen, had hij geweld gebruikt. Daarmee had hij vele 

onschuldigen en zichzelf in gevaar gebracht en schade toegebracht. Hij had, tegen het 

uitdrukkelijke verbod van de keizer in, militairen te voet en te paard gerekruteerd. Hij 

pleegde vijandige overvallen en verstoorde de rust. Hiermee negeerde hij het bevel van de 
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keizer om de vrede te bewaren. Als een misdadiger schond hij de afspraken en de wetten. 

Het vervelende was bovendien dat hij zo alle bemiddelingspogingen om zeep bracht. De 

keizer beschuldigde hem ervan rebellie te hebben ontketend, waarmee hij de zaak alleen 

meer schade berokkende. De keizer hechtte geen geloof aan Oranje"s voorstelling van 

zaken en zijn verontschuldiging. Hij waarschuwde de prins opnieuw dat hij hem al zijn 

titulatuur, zijn vrijheid, zijn privileges en zijn goederen zou afnemen, als hij niet van zijn 

oorlogshandelingen zou afzien. Tenslotte deed de keizer nog een oproep aan hem om alle 

wetten gewoon te volgen. Hij weigerde hem te beschermen als hij zulke misdaden beging.   

  

De keizer veroordeelde Oranje in 1572 als de rebel in het conflict. Hij dreigde hem  voor 

de tweede keer, want hij had dat in 1568 ook gedaan, met het ontnemen van al zijn 

titulatuur. Hij geloofde niet in het verhaal dat Alva alle vrijheid en privileges van de 

inwoners schond. De prins zou leugens en onwaarheden aandragen om zijn misdadig 

optreden te legitimeren. Ondanks de interventie van de keizer, had hij met zijn 

oorlogsplannen duizenden onschuldigen in gevaar gebracht. Hij vond dat Oranje met een 

oorlog veel meer slachtoffers zou maken, dan nu gebeurde onder het bewind van Alva. 

Een oorlog veroorzaakte meer schade, dan het onderdrukkende bewind.

! Oranje wilde de kwestie op een verkeerde manier oplossen. Oranje weigerde af te 

wachten op  de diplomatie van de keizer. Hij ontketende de oorlog en bruskeerde de vrede.  

Oranje streed hoofdzakelijk tegen het bewind van Alva, omdat hij zijn macht wilde  

heroveren. Hieraan weigerden de keizer en de vorsten in zoverre mee te werken, omdat 

zij  Filips II als wettige landsheer beschouwden. Hij moest Filips II gewoon gehoorzamen. 

Hij en de Duitse vorsten hadden twee verschillende doelen in het conflict.

Conclusie 

Ik wilde in dit hoofdstuk onderzoeken welke argumenten de keizer en de keurvorsten 

aandroegen om Oranje al dan niet te ondersteunen. De Duitse vorsten waren zeer met 

hem en de algehele situatie in de Nederlanden begaan. Zij zetten wel vraagtekens bij zijn 

verzoeken om hulp. Hij deed op grond van de Augburgse Confessievrede een beroep op 

de keurvorsten om de geloofsgenoten in de Nederlanden te helpen. Hessen merkte op  dat  

de Nederlanden calvinistisch waren in plaats van luthers. 

! Maar de keizer en de keurvorsten kozen er voornamelijk uit humanitaire redenen 

voor om hem te steunen. Toen zij meenden dat hij ervoor had gekozen om zich te bekeren 

tot het lutheranisme, zetten zij zich nog harder voor hem en de Nederlanden in. Zij 
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bemiddelden bij zowel Margaretha van Parma als bij Filips II. Ik heb niet onderzocht wat er 

tijdens die bemiddelingspogingen exact gezegd is, maar de bemiddeling toont aan dat de 

vorsten zich met de zaak bezighielden. Saksen riep Oranje op om Filips II te gehoorzamen 

en in het openbaar het rooms-katholicisme aan te houden. Dat zou wellicht niet 

overeenkomen met zijn werkelijke geloof, maar hij kon er trammelant voor zichzelf en zijn 

familie mee voorkomen.  

! De Duitse vorsten hekelden in de brieven het harde en niet wettige optreden van 

Alva.  Zij vonden dit evenwel niet genoeg om een oorlog voor te riskeren.  Omdat  dat 

meer slachtoffers zou veroorzaken dan Alva maakte. Zij bleven bij hun standpunt dat Filips 

II het landsheerlijke gezag vertegenwoordigde en dat Oranje zich ondanks de misstanden 

naar moest voegen.

 !  Toen de keizer en de keurvorsten in maart 1568 doorkregen dat Oranje zich niet 

wilde verzoenen met Filips II, veranderde hun toon. Deze verzoening was volgens mij toch 

niet mogelijk geweest, ondanks het feit dat Filips II had gezegd dat Oranje niets zou 

overkomen. Oranje wilde de machtssituatie, zoals die na het vertek van Granvelle was 

geweest, weer herstellen. Zij weigerden aan deze strategie mee te werken en 

veroordeelden zijn handelen. Zij wezen hem ook op het gevaar dat hij het Heilige Roomse 

Rijk wellicht in een oorlog zou meetrekken, onder andere doordat hij gebruik maakte van 

Rolszhauzen. Volgens de keizer zette Oranje de vrede op  het spel. Zij hechtten geen 

waarde aan zijn verweer dat Alva degene was die de wetten van het Heilige Roomse Rijk 

had gebroken. Oranje was de misdadiger en degene die de vrede brak.

!   Toen Oranje in 1572 de Opstand continueerde had hij de steun van de Duitse 

keizer, keur- en rijksvorsten verloren. Hij had in de Hollandse steden een andere partner 

gevonden voor zijn strijd.
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H6

Conclusie: Wat wilde Oranje nu eigenlijk en hoe reageerden de vorsten daarop?

#

Het doel van deze studie was tweeledig. Ten eerste heb ik onderzocht welke argumenten 

Oranje aanvoerde om de Duitse keizer, keur- en rijksvorsten over te halen om hem te 

steunen in zijn strijd tegen Alva. Ten tweede heb  ik onderzocht welke argumenten zij 

aanvoerden om Oranje al dan niet te steunen. Deze informatie heb ik gehaald uit brieven 

van Oranje en de Duitse vorsten over en weer.

#

De prins stelde dat hij het recht had om de wapens tegen Alva op te nemen. Hij 

presenteerde het alsof hij vocht voor de vrijheid van de protestanten in het algemeen, dat 

wil zeggen dat hij ook namens de protestanten in het Heilige Roomse Rijk vocht. Daarmee 

probeerde hij zijn strijd te legitimeren voor de keizer en de Duitse keur- en rijksvorsten. Hij 

stelde het voor alsof Alva bezig was met een strategisch plan om alle protestanten uit te 

roeien. Daarnaast zou Alva tenslotte de macht willen overnemen van de keizer door hem 

van zijn troon te stoten. Hij probeerde Saksen te bewegen om zich aan hem te verbinden 

door te suggereren dat Alva het ook op  hemzelf en de onderdanen in Saksen zelf had 

gemunt. Want Oranje en Saksen waren familie van elkaar, omdat Oranje was getrouwd 

met Anna van Saksen.#

####### Omdat hij een rechtvaardige oorlog voor de vrijheid streed, stelde hij dat de keizer, de 

keur- en de rijksvorsten, door hun protestantse geloofsovertuiging, verplicht waren om 

hem daarbij te steunen. Hij was erg ontevreden dat de bemiddelingspogingen van de 

keizer bij Filips II niet het gewenste resultaat zouden hebben opgeleverd. Dit omdat de 

keizer de vervolgingen van de calvinisten niet zou aankaarten. Met deze verwijten poogde 

hij zijn eigen optreden te legitimeren. Omdat de keizer dat zou nalaten, gaf dat Oranje in 

zijn ogen het recht om de wapenen op te pakken.

# # # # # # #  Hij meende dat Alva zijn macht misbruikte door juridisch-politieke misdaden te 

plegen. Protestanten zouden ten onrechte worden veroordeeld door de Raad van 

Beroerten, alleen omdat zij protestants zouden zijn. Zij werden niet gestrafd voor de 

misdaad die zij hadden gepleegd. Oranje vond het protestants zijn ansich, geen reden om 

mensen te straffen. Hiermee respecteerde Alva de wetten en de privileges van de 

Nederlanden niet. Bovendien werden familieleden van protestanten die niets hadden 

misdaan, ook gestraft. Oranje presenteerde zich als degene die opkwam voor de vrijheid 

van de inwoners van de zeventien gewesten.##

! En hij stelde het voor alsof Alva de ware rebel was, omdat hij met zijn troepen tegen 
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de legers van Oranje op  Duits grondgebied had gevochten. Toch kon hij begrijpen dat het 

lang niet voor iedereen duidelijk was dat Alva de kwade genius was en hij niet. Daarom 

hoopte hij dat de keurvorsten hem zouden blijven steunen. Zo had hij er eerder in het 

conflict, medio 1568, al Hessen om gevraagd om de sceptici en criticasters van zijn gelijk 

te overtuigen.

Oranje was religieus-tolerant. Hij vond dat iedereen vrij was om de religie van zijn wens te 

kiezen. Hij vond het belangrijker dat er orde zou heersen dan te dicteren welk geloof 

mensen zouden aanhangen. Zolang mensen rooms-katholiek, luthers of calvinist waren, 

had hij er geen probleem mee.

# # # # # # #  Hij was er alleen in geïnteresseerd dat er geen onlusten tussen de verschillende 

religieuze groeperingen zouden uitbreken. Hij wilde de orde handhaven. De calvinisten 

hadden tot zijn afschuw tijdens de Beeldenstorm de orde verstoord. Hij vond het geen 

probleem om de beeldenstorm neer te slaan. Hij vervolgde tijdens de beeldenstorm 

mensen omdat zij de orde hadden verstoord, niet omdat zij protestants waren.#####

# # # # # # #  Hij stelde het tegenover de protestantse keizer en andere vorsten voor alsof hij 

opkwam voor religievrijheid. Dit was ook zo, maar het was niet zijn speerpunt. Hij wilde zijn 

eigen macht weer heroveren, zoals die tussen het vertrek van Granvelle tot aan zijn vlucht 

naar de Dillenburg was geweest.#  Zijn eigen particuliere agenda openbaarde hij niet aan 

de Duitse vorsten, omdat zij Filips II als wettige machthebber in de Nederlanden 

beschouwden.

#######

De keizer, de keur- en rijksvorsten waren begaan met Oranje en de toestand in de 

Nederlanden. Tijdens de Beeldenstorm aarzelde Hessen om hem te helpen omdat hij 

meende dat hij calvinist zou zijn. De calvinisten ontketenden de Beeldenstorm en 

verzetten zich daarmee bovendien tegen het wettige gezag van Filips II. De keizer wilde 

Oranje direct al morele steun bieden, want hij hij vond dat de protestants-christelijke 

moraal voorschreef om protestanten, ongeacht of zij calvinistisch waren, in nood te 

helpen.

# # # # # # #  De keizer en de afgezanten van de keurvorsten bemiddelden toch bij Filips II en 

Margaretha van Parma, ook toen de onlusten in het voorjaar van 1567 geluwd waren. Je 

kunt je afvragen waarom zij dit zouden doen. Er bestond geen gevaar voor het uitbreken 

van de een oorlog waarbij het Heilige Roomse Rijk betrokken zou worden. De keizer en de 

keurvorsten moeten wel begaan geweest zijn met Oranje. Waarschijnlijk waren zij ook 

begaan met het feit dat de protestanten in de Nederlanden na de Beeldenstorm een eed 
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van trouw aan het rooms-katholicisme moesten afleggen. De Duitse vorsten 

intervenieërden omdat zij betrokken waren bij het lot van de protestanten. Zij schoven de 

geloofsverschillen tussen lutheranen en calvinisten tijdelijk opzij, om te voorkomen dat# de 

protestanten werden onderdrukt.#

####### De Duitse keizer en keurvorsten geloofden tot maart 1568 in de onschuld van Oranje. 

Zij waren ervan overtuigd dat hij zich in 1566 van Filips II had afgekeerd, omdat 

hij#protestants-calvinistisch geworden zou zijn. Vervolgens waren zij ervan overtuigd dat# 

hij luthers geworden zou zijn. Zij konden niet geloven dat hij met de Beeldenstorm 

hoogverraad zou hebben gepleegd, zoals het in zijn dagvaarding werd gesteld. Oranje## 

zou volgens de Duitse vorsten geen onlusten tegen het bewind van Filips II hebben 

gestimuleerd. Zij meenden dat Filips II ook tot dit inzicht was gekomen en dat zij zich nog 

met elkaar zouden kunnen verzoenen.# Daarom adviseerden zij Oranje om zich met Filips 

II te verzoenen en weer terug te keren naar de Nederlanden. Hij kon het beste rooms-

katholiek blijven en ervoor zorgen dat hij, zijn familieleden en de inwoners van de 

Nederlanden niet in gevaar kwamen. Zij drongen er bij Oranje op aan om te wachten op 

de bemiddelingspoging van de keizer.####

# # # # # # #  De Duitse vorsten geloofden dat Alva mensen gevangen liet nemen en dat hij# 

onderdrukte. Zij spraken hierover hun afkeer en hun medeleven uit. Zij hoopten dat alles in 

de Nederlanden en met Oranje en zijn familieleden weer goed zou komen.#

######Maar de prins verspeelde zijn krediet bij de Duitse keizer en andere vorsten omdat hij 

de bemiddelingspogingen van de keizer niet afwachtte. Oranje luisterde niet naar de goed 

bedoelde raad van de vorsten. Als Filips II de waarheid sprak, dat hem niets zou 

overkomen bij een eventuele terugkeer, dan nog kreeg de prins niet wat hij wilde. Hij wilde 

zich niet verzoenen met de koning, hij wilde dat Alva zou wegtrekken uit de Nederlanden. 

De prins wilde het beleid zelfstandig bepalen, zoals hij dat voor de komst van Alva had 

gedaan. Hij was helemaal niet uit op een verzoening zoals de keizer en de keurvorsten dat 

voor ogen hadden.###

###! De keizer en de andere Duitse vorsten raakten er steeds meer van overtuigd dat 

Oranje zich niets aantrok van de raad en de bemiddelingspogingen die zij namens hem 

deden. Hij rekruteerde vanuit Duitsland legers en bereidde een veldslag voor tegen Alva. 

De keizer drukte hem op het hart om geen domme acties te ondernemen waarbij de zaak 

verslechteren zou. Hij wilde ten koste van alles voorkomen dat er een oorlog zou 

uitbreken. Deels zei hij dit uit eigen belang, omdat de kans bestond dat het Heilige 

Roomse Rijk zou worden meegesleurd in een oorlog.

####### De keizer en de vorsten hechtten geen waarde aan de argumenten die Oranje naar 
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voren bracht, waarmee hij verdedigde dat hij een rechtvaardige oorlog voerde. Want dat 

deed hij in de ogen van de vorsten niet. De vorsten stelden vraagtekens bij het 

repressieve optreden van Alva. Maar zij vonden de onderdrukking geen rechtvaardiging 

om een oorlog te ontketenen.##

# # # # # # #  De keizer en de vorsten doorzagen zijn listige strategie en zijn dubbele agenda. 

Oranje was voor religietolerantie, waarbij de drie geloven vreedzaam naast en met elkaar 

leefden. Oranje wilde dat Filips II een decentralisatieproces doorvoerde, om daarmee de 

autonomie van de gewesten ten aanzien van de landsheer te verdedigen.

####### Maar Oranje wilde de vorsten achter zich krijgen, zodat zij hem zouden steunen in 

zijn strijd om de macht te veroveren. Toen de vorsten dat door hadden en zich van hem 

afkeerden hoefde het voor hem ook niet meer. Hij zei dat hij in niets verplicht was om naar 

hen te luisteren. Hij ging zijn eigen weg en bond in 1572 de strijd aan tegen de troepen 

van Filips II.
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Groen van Prinsterer, Guillaume, Archives ou correspondance inedité de la masion de 

Nassau Deel III 1567-1572 (Leiden 1837).

Brieven van en aan Willem van Oranje.

Gachard, Louis Prosper, Correspondance de Guillaume de Taciturne II (Brussel 1848).

Brieven van en aan Willem van Oranje.

Strada, P., Famianus, De thien eerste boecken der Nederlandtsche oorloge  

Verduytscht door Guilliam van Aelst (z.pl 1655).

Archiefstukken die opnieuw uitgegeven zijn in boekvorm, en in de gewone 

bibliotheekcollectie van de universiteit Utrecht te raadplegen zijn

Oranje, Willem, van, $La Justification" in: Apologie de Guillaume de Nassau, prince 

d"Orange, contre l"édit de proscription publié en 1580 par Philippe II, roi d"Espagne avec 

les documents à l"appui bewerkt door Albert Croix (Brussel 1858). 159-204.

Z.a., $Ban et edict. En forme de proscription" in: Apologie de Guillaume de Nassau, prince 

d"Orange, contre l"édit de proscription publié en 1580 par Philippe II, roi d"Espagne avec 

les documents à l"appui, bewerkt door Albert Croix (Brussel 1858) 1-26.

Oranje, Willem, van, $Verklaringhe en de uutschrift des duerluchtigsten, hoochgeborenen 

vorsten ende heeren, heer Willem, prince van Oranien etc. ende zijner excellentien 

nootsackelicken defensie teghen den duca de Alba ende zijne grouwelicke tyrannie" in: 

Schenk, M.G., Prins Willem van Oranje, Geschriften van 1568 (Amsterdam 1933) 101-116.
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Ibidem, $T" verantwoorden des princen van Orangen teghen sijn beschuldighers", in 

ibidem. 29-81. 

Ibidem, $D" antwoorde des Princen van Orangen opte brieven van Dagemente van den 

Procureur generael" in: Ibidem 89-96.

Ibidem, $Een hertgrondige begheerte, vanden Edelen" in: Ibidem 129-155.
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