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II Barre tijden1 

• De familie Dremmel/Drebbel 

 

Cornelis’ grootouders van vaders’ kant; Jan Pieterssoen ‘Groof of Groeff’ Dremmel en Yde Wyertsdochter. 

Hun kinderen: Jacob Janszoon, de vader van Cornelis, Anna en Catharina - Trijn - Dremmel.  

Jan Pieterssoen, geboren rond 1470/80 - overleden in 1546 -; de ‘eerste’ voorvader van Cornelis met de 

familienaam Dremmel in Alkmaar. Groeff is een toe- of bijnaam; wijzend op een grote, grove lichaamsbouw? 

Poorter van Alkmaar, Jan Dremmel, hoort bij de ‘gegoede middenstand’.  

 

Vanaf 1519 tot 1543 woont de familie Dremmel in de Langestraat (nu nr. 60, noordzijde). Jan Pieterszoon 

betaalt belastingen, die worden geheven bij een jaarlijks inkomen van minimaal Carolusgulden 300,- (c. € 

19.000,- in 20182) of bezittingen met een waarde van > Fl 1500,- (€ 95.000,- in 2018). Hij staat op de lijst van 

ingezetenen, die in 1519 is opgesteld na de overval en plundering in 1517 van Alkmaar door de bende 

de Arumer Zwarte Hoop, het Friese rebellenleger onder leiding van Grutte Pier, dat streed tegen de 

onderwerping van het vrije Friesland door de Habsburgers en Hollanders.  

 

Drebbel’s grootvader is eigenaar van twee stukken land. Vrij weiland, gelegen aan de westzijde van de 

Bergermeer en een stuk land onder het Kijf-molentje, tussen de Westerweg en de ringvaart van de 

Bergermeer, c. 1200 roede, ruim 1½ hectare. Het andere stuk land, het Dre(m)mels-land, circa 1342 roede -2 

hectare- ligt vlakbij de ‘Cuylckebreek’, de kolk die is ontstaan door een dijkdoorbraak, schuin tegenover de 

Egmonder-(Bos)molen, die nog van de drooglegging van de Egmondermeer dateert en de boerenplaats 

Huigenbosch. De pacht bedraagt Carolusgulden 27.- (c. € 600,-) per jaar.  

Cornelis vader, Jacob Janszoon, laat in zijn testament3 van 13 oktober 1589 dit land na aan zijn kinderen en 

vrouw: 

 

Eerst zyne siele uuyt zyn lichaem scheydende bevelende godt den heere almachtich, heeft 
voortst hy testateur geinstrueert en instrueert by desen Pieter Jacobsz, Cornelis Jacobsz 
en Jan Jacobsz zyne drie kinderen te saemen in drievierdelten van een stucke lants 
leggende in de Bergermeer in Cuijlkebreeck genaempt dremelslant groot int geheel 
omtrent twaelff hondert roeden bergermaet. 
 

 
Kaart van Adriaen Anthonisz, 1568, Bergermeer met het land van Jacop Dreᵯel 

Onderaan, vanuit gele vakje, vergroting van het bovenste plaatje.4 
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In 1592 verkoopt weduwe Hillegont Dremmel, Cornelis’ moeder, het land aan de Westerzijde voor Fl. 1550.-. 

(c. €70.000,-) Het Dremmellandt is terug te vinden op de kaart van de Bergermeer die Drebbel’s stadgenoot 

landmeter en vestingbouwer Adriaan Anthoniszn ( Thonisz., Doedensz., 1541-1620) in 1568 maakt?5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In 1592 wordt Steenwijk door graaf Moritz 

belegerd en het naburige gehucht Onna in de 

as gelegd. Ets van Bartolomeus Dolendo 

 

 

• Barre tijden in Alkmaar en Haarlem6  

 

De muren rond de stad Alkmaar zijn in 1492 afgebroken als straf voor deelname van de stad aan de 

‘Commocie van het Kaas- en Broodvolk’, de opstand tegen stadhouder Jan van Egmont, vanwege belasting-

verhogingen en voedselschaarste. Alkmaar, zonder stadsmuren, is zo, juli 1517, een makkelijke prooi voor de 

inval en plundering door de Friezen en Geldersen, onder leiding van Grutte Pier, leider van de bende de 

Arumer Zwarte Hoop. Zij nemen wraak op de Hollanders die Friesland veroverden, hun familie en vrienden 

hebben vermoord, hun boerderijen hebben verwoest. Er wordt gezegd dat ‘Grutte Pier’, Pier Donia (c. 1480-

1520) uit Kimswerd met zijn zwaard in één keer een paar mensen tegelijk kan onthoofden. Of Pier zelf 

deelneemt aan de verwoesting van Alkmaar, is niet bekend. September 1518 meldt het Alkmaars’ archief:  

 

‘Karel, koning van Castilië, op het verzoek van burgemeesters, schepenen en raad van 
Alckmaer, inhoudende, dat de stad door de Gelderschen en Vriesen zeer is beschadigd en 
sommige inwoners vermoord, op losgeld gesteld of uitgeplunderd zijn, zodat de stad niet in 
staat is de beden te voldoen, staat toe, dat men 300 pond Vlaams op lijfrenten leent.  
 

September 1531; weer een inval en plundering van Alkmaar. Nu Deense troepen onder leiding van Christian 

II - Kristian Tyrann - de gekozen koning van Denemarken. Kristian neigt naar absoluut koningschap en wordt 

daarom afgezet. Burgemeesters, Schepenen en Regeerders van Alckmaer berichten aan keizer Carlos:  

 

‘Alcmaer is ‘een open vleck ende een arme landtsteede", die voor ongeveer 15 jaar zeer 
geleden heeft door de uitplundering van de Gelderse Friezen en nu onlangs door de 
troepen van koning Christiaen van Denemarcken, waardoor de stad in totaal een schade 
geleden heeft van ongeveer 10.000 Carolus gulden.  
 

Aangezien veel inwoners vertrokken en anderen neringloos zijn, verzoeken zij kwijtschelding van twee 

termijnen van de eerstkomende bede en de helft van de toekomende beden. 

 

In Alkmaar komt de reformatie langzaam maar zeker op gang. Katholieke overlopers, die het pausdom 

afwijzen, worden streng gestraft. Hun straffen variëren van verbannen, brandmerken op de trappen van het 

stadhuis in de Langestraat, onthoofden op de rode steen op de Mient, verwurgen, verdrinken of de brandstapel 

op de Ropjeskuil. Met verbranding is men er zeker van dat de ketter de wederopstanding niet meer zal 

meemaken. De Kroniek Alkmaar en zijne Geschiedenissen7 meldt in 1535:   
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‘Wie wederdopers en andere van het roomse geloof afgewekenen huisvest zal gestraft 

worden volgens de keizerlijke plakkaten’. ‘Eenieder wordt gelast van ketterij verdachte 

personen bij het gerecht aan te geven en de nachtwakers terstond binnen te laten als zij 

aankloppen’.  

 

Enige slachtoffers in Alkmaar: Guerte Jans Mikkersdochter wegens wederdoperij verdronken; haar broer(?) 

Gerrit Jan Mikkers; geëxecuteerd met het zwaard (1538), Cornelis Claesz en Frans Dirx, uit Beverwijk, wegens 

wederdoperij op de Kaksloot -Breestraat- in Alkmaar onthalsd (1537) In 1540 wordt Catryn Jacobs van 

Munster, een wederdoperse, veroordeeld om 6 jaar binnen de vrijheid van Alkmaar te verblijven, barrevoets 

een kaars in de kerk te brengen, het stadsbestuur om vergiffenis te bidden en alle vrijdagen op haar knieën 

mis te horen en elke keer als zij verzuimde gegeseld te worden. Garbrand Gabitz van der Schelling wordt 

wegens wederdoperij onthoofd en zijn lichaam op een rad en zijn hoofd op een staak gezet. Styntje Jan 

Mikkers weduwe en Griet Jacobsdr van Langendijk worden wegens hetzelfde misdrijf verdronken.    

 

Naast afvalligheid van het ware geloof worden ook andere zaken bestraft: Aaf Moerkenhoven, beschuldigd 

van tovenarij, wordt vrijgesproken, waarna Catrijn Jacobs, die haar had aangegeven, bekent zelf getoverd te 

hebben (1539). In 1540 worden bij twee mannen wegens herhaalde dieverijen de ogen uitgestoken en wordt 

verordonneerd dat niemand verdachte personen mag herbergen.   

 

 
 

 

 

 

Kaart van Alkmaar door Jacob 

Roelofszn van Deventer, ca. 

1560/61 in opdracht van 

Felipe II, koning van Spanje 

en de Nederlanden. Schaal 

ca. 1:8000.  

De Ritsevoort is nog buitenpoorts, 

langs de Oude-gracht, enige 

poorten en de 

verdedigingswerken van de stad. 

Tussen het water de rivier de Leet 

(nu Laat) en Oudegracht, nog een 

riviertje, dat via het nu gedempte 

Vijvertje door stroomt tot het 

Ritsevoort. 

 

 

• De verdedigingswerken van Alkmaar 

 

Vier april 1537 wordt met de bouw begonnen van de muren van de Geester poort tot de Kennemer poort.  

De stad koopt 300.000 fabrieksstenen à 8 stuivers de 1000 (stuks) ten behoeve van de fortificatie, te betalen 

door (het ten westen van de Grote Kerk gelegen) vrouwenklooster in de Oude Hof, aangezien het stadsbestuur 

heeft toegestaan dat de wal 12 voeten of meer van de conventsmuur verwijderd zal zijn, zodat een wagen 

tussen wal en muur kan passeren. In september van hetzelfde jaar eisen de Oude en Jonge Schutterij dat de 

zusters van de (ten westen van de Doelenstraat gelegen) Jonge Hof meer voor de fortificatie gaan betalen 

dan de maandelijkse contributie en beklagen de zusters zich dat schutters in hun tuin komen om ruikers te 

plukken. De zaak wordt in der minne geschikt; het convent belooft 275 Carolusgulden te betalen én ruikers op 

de Doelen te brengen en elk jaar een ham of schouder van een varken of 12 stuivers te geven. De schutters 

beloven geen overlast meer te zullen veroorzaken.  
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Aangezien het fatsoen eist, dat men zich niet tooie met andermans veren, lijkt het ons nuttig 

allereerst te verklaren dat niet wij de schrijver zijn, maar dat deze kroniek is geschreven 

door een aantal mensen, die reeds lang tot hun vaderen zijn verzameld’,  

 

schrijft de heer W.A. Fasel, voorheen gemeentearchivaris in Alkmaar, in zijn voorwoord van zijn 

Kroniek van Alkmaar. Deel I: het jaar 500 tot 1600.  

Schoolmeester Cornelis van der Woude (voor 1600-1645) schrijft Deel II, de periode: 1600-1813;  

Hun teksten, de bron van een groot deel van de teksten in dit hoofdstuk. 

 

5 maart 1550 wordt Jannetje Govertsdr.  

 

‘van stadswege gecontinueerd als vroedvrouw voor 15 gulden per jaar, mits dat zij de 

armen zal dienen om Gods wil en de rijken om geld, alsook de stadsarmen niet zal verlaten 

in tijden van pestilentie en andere kwade ziekten’. 

 

24 juli 1555, wordt door de Keizerlijke Geheime Raad aan Pieter van Foreest, medisch doctor te Alkmaar, 

toegestaan een Prognosticatie Almanach voor het jaar 1556 te doen drukken en verkopen. 

 

1557, november. Staat koning Felipe toe dat de Waag wordt vergroot, waarvoor huizen mogen worden 

afgebroken en een brug over de Mient gelegd.   

  

1561 Worden de Jonge of Nieuwe Doelen genaamd St. Sebastiaans doelen voor de Jonge Schutterij 

gebouwd. De eerste steen werd gelegd door koning Felipe van Spanje, die toen te Alkmaar was, zoals onlangs 

nog te zien was op een glasraam in de Doelen. Dat de eerste steen werd gelegd door koning Felipe, zoals 

Van der Woude in zijn kroniek uit 1645 beweert, is onjuist, want Felipe was toen al lang weer naar Spanje 

vertrokken, namelijk op 25 augustus 1559.  

 

1561 De Carmelieten te Oudorp leefden niet volgens de regel en verwaarlozen de altaar dienst. Ook verlenen 

zij onderdak aan drie moordenaars, alsof zij een vrijplaats waren.   

 

1561 Op last van het Hof van Holland wordt een jacht op landlopers gehouden en stuurt men hen naar de 

galeien. 

 

1564, september 13. Hielden de gildebroeders van het O.L Vrouwen of Papengilde een maaltijd in het 

stadhuis. Dit gilde bezat vele landerijen en hun maaltijden duurden veelal 5 dagen en op 23 december is Mr. 

Steven aangenomen als chirurgijn of stadsmeester voor 24 gulden per jaar, mits bedienende alle gasthuizen 

en schamele luiden om Gods wil. 

 

1565, juli 14. Hield Jan Arentszn, geboren te Alkmaar, zijn eerste openbare predicatie buiten Hoorn. Hij was 

mandenmaker en had tezamen met Pieter Corneliszn het vak geleerd van Albert Gerritszn, leerling van 

Cornelis Kooltuin. Na vertrek van Kooltuin schijnen de baas en zijn twee knechten heimelijk de nieuwe leer 

verkondigd te hebben, tot schade van Egbert Huik, die de pastorye van Alkmaar voor 500 gulden jaarlijks 

gepacht had.   
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1565, juli 21. Hield Jan Arentsz buiten Alkmaar een predicatie 

en Pieter Gabriël deed dit de volgende dag. De 31 juli preekte 

Jan Arentsz in de Bergermeer, vervolgens in de lijnbaan 

buiten de stad, daarna in de schuur over de Geest, waar in 

december het nachtmaal werd gehouden. Maar door het 

bulderen van Egbert Huik is Jan Arentsz naar Kampen 

vertrokken en Albert Gerritsz en Pieter Cornelisz naar elders. 

Van Kampen is Jan Arentsz beroepen naar Amsterdam en 

vandaar vluchtte hij naar het Emden in Oost-Friesland, om 

tenslotte eind augustus 1573 te Alkmaar te overlijden.  

 

 

 

Een september 1565 bezoeken Hendrick van Brederode, heer van Bergen, vrijheer van Vianen, met zijn vrouw 

en twee zusters, vergezeld van de prins van Oranje de stad, ondanks het verbod van de gouvernante 

landvoogdes Margaretha, (de hertoginne van Parma) - om hen te huisvesten. Zij logeren in herberg ‘In Coelen’ 

bij de kerk en de volgende dag bezochten zij juffr. Wilhelmina van Sonnevelt op haar ziekbed. Van Brederode 

wordt een request aangeboden om de kerk der Minder-broeders aan de gereformeerde burgers te geven, 

waarop hij antwoordt daartoe niet bevoegd te zijn. Op 3 september vertrekt Hendrick.  

Zodra hij weg is hebben enige lieden in de kerk der Minderbroeders alles aan stukken geslagen, waarop de 

broeders over de muur en zwemmend door de gracht vluchtten, maar de volgende dag zijn zij door 

Burgemeesters en het Gerecht weer teruggebracht8. 

 

In het jaar 1566 zijn de meeste kerken in Holland gedurende 28 weken gesloten geweest, maar op bevel van 

het Hof weer geopend. In de kloosters heeft men echter altijd de roomse mis gelezen. In sommige plaatsen 

hebben de priesters hun priesterschap verzaakt en kwalijk over hun priesterlijke staat gesproken. Zij zijn in de 

Kersttijd naar Alkmaar gekomen om ontwijd en ontpriesterd te worden, te weten de pastoor van St. Anthonis 

te Hoorn en de priesters van Nieuwe Niedorp, Sijbekarspel en Twisk.   

 

1567, mei 24. Deed de gouvernante (Margaretha van Parma) een plakkaat uitgaan tegen de ketters, waardoor 

velen op de vlucht sloegen.   

 

1567, juli 7. Werd de graaf van Bossu tot stadhouder van Holland aangesteld in de plaats van de prins van 

Oranje. Hij kondigde strenge maatregelen af tegen de ketters, waarna opnieuw velen vluchtten. 

 

1567, september 20. Vond de eerste vergadering plaats van de Raad van Beroerten of Bloedraad.   

Werd de abdij van Egmond geplunderd door de knechten van de heer Van Brederode. Zij beroofden ook de 

pastoor van Oudorp en plunderden de kerk van Oterleek.   

 

Lamoraal, graaf van Egmont, en Philips, graaf van Hoorne, door de hertog van Alva met de 

uitnodiging voor een diner en gesprek naar Brussel gelokt, gearresteerd, ter dood veroordeeld 

en de volgende dag op Pinksteravond met het zwaard geëxecuteerd, eerst de graaf van 

Egmont en daarna de graaf van Hoorne.  

 

Parentesis. Op den vijf dach Juni 1568 welch was Pinsteravont dede duc Dalva 

gouvemoer van dese Nederlanden openbaerlijck onthalsen binnen der stadt van Brussel 

omtrent elf uren de graven Egmont en Hoorne9.  

 

1568, juli 23. Werd Dr. Cornelis Verheyden wegens ketterij onthoofd. Hij was een vriend van Dr. Pieter van 

Foreest, voor wie hij 3 uur voor zijn terechtstelling een carmen (gedicht) schreef.  
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1568, augustus 31. Werden de navolgende gevluchte personen te Alkmaar door de hertog van Alva 

ingedaagd: Pieter Cornelisz alias Grote Philip, Sybrand de Barbier, Mr.Arnout Rozenberg, drost van Vianen, 

Hein Soene, Cornelis Pietersz Coning, Adriaen Hendricksz, Cornelis Valkoog Kleermaker, Mr. Laurens de 

Lant, Mr.Thomas Kleermaker, Jan Pietersz Lapsaje, Willem Jansz de Steenhouwer, Nicolaes Jansz 

Timmerman, Jan Fransz Born Loofwerker, Pol Adriaensz, Nicolaes Hendricksz de Vriesewever, Nicolaes 

Adriaensz Rysbrant, Ysbrant Cornelisz van Schoorl, Willem Mostaerd, Adriaen Doedesz, Mr.Nanning van 

Foreest, Dirk en Jan van Foreest, Mr. Willem Franse med.dr., Willem van Trier, Bruin Gerritsz, Johan de Boer, 

Mr.Gysbert Cornelisz Schilder, Willem Lambrecht Boekhandelaer, Colyn Anthonisz, Cornelis Jansz van 

Nieuwburg, Simon van Schoorl, schrijfmeester der stad Haarlem, Dirk Maertensz van Schagen. En van 

Schoorl en Kamp Adriaen Cornelisz alias Roodhooft, Ridder Thomasz, Johan Huik, Adriaen Jacobsz en 

Frederick Bartholomeusz, zijnde ene Jan van Campen en nog iemand door het sluiten van de poorten 

gevangen10.  

 

De toekomstige grootvader van Cornelis Drebbel, Johan Boerman, ook De Boer genoemd, en zijn gezin, vader 

van Drebbel’s moeder Hillegont, vluchten naar Embden, waar de Watergeuzen hun buit vaak verkopen11. 

 

1568, november 13. Werd bij Dirck Maertensz te ’s Hage het hart uit de borst gerukt en werd hij vervolgens 

onthoofd en gevierendeeld. Afkomstig van Schagen, doch in Alkmaar woonachtig, was hij een van de leiders 

van de beeldenstorm te Alkmaar. Daarna wierf hij in het Kleefse een bende krijgslieden, die het platteland van 

Noord-Holland teisterden. 

 

1568 Heerste er een strenge vorst, die duurde tot in april.  

In het Oude Bagijnhof werden 76 ellen Hollands linnen vervaardigd, die maar 3 pond wogen en voor 18 gulden 

verkocht werden aan koningin Elisabeth van Engeland. Nog een web van 50 ellen, waarvoor een weefloon 

van f. 120,- werd ontvangen.  

 

1569, mei 14. Werden 16 voortvluchtige personen uit de dorpen van Noord-Holland voor eeuwig verbannen, 

met verbeurdverklaring van hun goederen. Onder hen, Johan Cornelisz, klerk der stede van Alkmaar. Ook de 

uit Antwerpen afkomstige Willem Mostaerd, die een prominente rol in de Alkmaarse politiek zal spelen, wordt 

verbannen.  

Werd besloten de sloot komende tot in het Verdronkenoord te dempen en tot straat te maken, welke straat St. 

Jacob-straat wordt genoemd. Ook werd besloten een Vleeshal te maken, doch dit werk is vermoedelijk niet 

doorgegaan, aangezien men in deze streek geen vleeshallen kent, omdat het vlees door de slagers vanuit hun 

huizen verkocht wordt.  

 

 

 

 

 

 

 
Winter 1569, Dirk Willemszn, wederdoper, vlucht over het 

ijs van een bevroren water voor zijn katholieke belager, die hem wil 

arresteren. Zijn achtervolger zakt door het ijs, roept om hulp, dreigt te 

verdrinken. Dirk keert om en redt de man. Op 16 mei 1569 sterft Dirk 

Willems in Asperen op de brandstapel12.   

 

1570, mei 7. Machtigde de generaal-minister van de Franciscaner ordebroeder Geryt Jansz van Aken, pater 

van de Jonge Hof, om aan de stad Alkmaar een leeg erve aan de Koningsweg, “begrijpende ’t artilleryhuys 

mit zijn toebehoiren”, over te dragen.  
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1570, mei 26. Kochten burgemeesters enige erven ten behoeve van de aanleg van de St. Jacobsstraat tussen 

Fnidsen en Verdronkenoord.  

 

1570, juni 16. Werd aan Aernoud van Tol, baljuw van de Nijenburg, toegestaan de juistitie te doen over Klaes 

Kooman Reyers, mits hij de galg, staande buiten de Friesepoort op de Driesprong, naar een andere plaats 

zou overbrengen.  

 

1570, oktober 1. Rapporteerde Eylard Dircksz van Waterland, pastoor van Alkmaar, aan de schout Augustijn 

van Teylingen, dat de gevangene Willem Woutersz van Bueren volhardde in zijn ketterij. Er ontstond een 

geschil tussen de schout en de schepenen, omdat de schout deze gevangene ter torture wilde brengen, 

hetgeen door de schepenen werd geweigerd.  

 

1570, oktober 26. Koning Felipe, overwegende dat de regeerders van Alkmaar niet in staat zijn de somma van 

5000 gulden op te brengen, welke benodigd zijn voor het vergroten van de Waag en de verplaatsing van het 

Vrouwengasthuis naar het St. Elisabeth Gasthuis, stond toe dat zij gedurende 18 jaar de Waag in pacht 

mochten houden voor 1000 pond per jaar.  

 

1570, november 1. Door een ijselijke watersnood, bekend onder de naam Allerheiligenvloed, brak de 

Hondsbossche bij Petten op drie plaatsen door en dreven vele huizen weg en verdronk veel volk. Ook de Zijpe 

liep onder en telde vele slachtoffers.  

 

1571, april 5. Werden twee vendels Spanjaarden door de graaf van Bossu naar Alkmaar gezonden, maar toen 

de kwartiermakers eenmaal binnen waren en het stadsbestuur met de inkwartiering wilde beginnen, hebben 

de Spanjaarden “de bohaij tegen de burgers gemaeckt”, waarop commotie ontstond en burgers naar de 

wapens grepen. Vervolgens sloten opstandige burgers de poorten en weigerden de Spanjaarden binnen te 

laten. Deze bivakkeerden drie dagen lang voor de stad en werden door het stadsbestuur van proviand 

voorzien. Toen kwam Bossu naar de stad en werden de vendels alsnog binnengelaten, tot grote schade van 

de burgerij, want de soldaten eisten tweemaal daags warm eten. 

 
het Minderbroedersklooster, tekening door C.W. 

Bruinvis (1829-1922), apotheker, wethouder, 

historicus, op 70jarige leeftijd benoemd tot 

Gemeentearchivaris van Alkmaar. Bron: Regionaal 

Archief Alkmaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

1572 Bezocht de prins van Oranje de stad om de verdedigingswerken te inspecteren.  

Werd het Minderbroederklooster gesloopt, zodat er niets van over is dan een open plaats die als Paardenmarkt 

wordt gebruikt en die het Munniken Erf wordt genoemd, terwijl het nabijgelegen bolwerk het Munniken Bolwerk 

heet.  

Werden 200 of 300 burgers als soldaat in dienst genomen, te betalen door de gegoede burgerij. In de nawinter 

of het voorjaar speelden de geuzen op Texel en Wieringen de baas en namen het karveel van Hoorn, waarop 

de schout van Schellinghout was, die zij doodsloegen. Zij begingen vele wandaden, maar werden door 

Enkhuizen en andere steden binnengehaald, waarna zij tenslotte voor Alkmaar kwamen, waar zij eveneens 

binnengingen.  
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1572 Pastoor Gerryt Roycx van Hensbroek was eerst bang, maar toen hij dacht dat de geuzen de overhand 

hadden, heeft hij zijn priesterschap verzaakt en is op zijn geus gaan preken. Zo ook Heer Michiel te Opdam 

en Heer Jan Ambrosius te Sijbekarspel.   

 

1572, mei. 21 Ging Enkhuizen openlijk tot de prins over.  

 

1572, juni. 18 Ging ook Hoorn tot de prins over.  

 

1572, juni. 24 ’Het was aan het convent der Minderbroeders dat de dolle razerny haar meesterstuk vertoonde’. 

Zes kloosterlingen werden gevangengenomen en onder voortdurende spot en mishandeling van Alkmaar naar 

Enkhuizen gevoerd, waar zij overgeleverd werden aan de gouverneur Gerard van Berckenrode, een afgevallen 

priester, die hen tot afwijzing van het Heilig Geloof zocht te brengen. Toen zij standvastig bleven gaf hij hen 

over aan de beulen, die de broeders op onmenselijke wijze en onder veel spot ophingen aan de galg. Hun 

namen waren Daniel Arendonk, Jan van Naerden, Cornelis van Diest, Lodewijk Voets, Adriaen van ter Goude 

en Engelbert Terborg.  

 

1572, juni. 28 Ging Alkmaar tot de prins over.  

De troepen van prins Wilhelm von Nassau-Orange13 bemachtigden Alkmaar door naast elke soldaat een 

dorpeling te laten marcheren, waardoor het leger tweemaal zo groot leek en de Spaans gezinden te Alkmaar 

de strijd niet aandurfden.   

 

1572, juli. De Staten van Holland, te Dordrecht bijeen, besloten dat alle goud, zilver en juwelen van de kerken 

en kloosters verzameld en binnen de steden gebracht moest worden. Waar dit op ongenoegen stuitte zond 

men soldaten, hetgeen met veel moedwil en geweldenarij gepaard ging.  

 

1572, 3 juli. Haarlem besluit koning Felipe van Spanje te blijven erkennen maar ook de stadhouder, Von 

Nassau, te steunen. 

 

1572, juli 9. Werden Jacob van Waerendel, burgemeester, en Claes Harcksz, vroedschap, als gedeputeerden 

naar de vergadering der Hollandse steden te Dordrecht afgevaardigd.  

  

1572, juli. 27 De troepen van Sonoy, versterkt met vrijwilligers uit Alkmaar en elders, brachten de troepen van 

Bossu bij schermutselingen verliezen toe, maar ze verloren de slag op 27 juli, met achterlating van 600 à 700 

man. De in 1567 benoemde stadhouder van Holland en Zeeland, de graaf van Boussu, roept in juli 1572 een 

vergadering van de Staten bijeen in Den Haag. De stad Dordrecht neemt het initiatief voor een alternatieve 

Statenvergadering, van 19 tot 23 juli. Deelnemers: Geuzenleider Lumey: Willem II van der Marck (1542-1578), 

heer van Lumey, Seraing, Borsset en Minderheyt, erfvoogd van Franchimont en vorst van het Heilige Roomse 

Rijk, een aantal edelen en vertegenwoordigers uit de steden Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Haarlem, Medemblik, 

Edam, Monnikendam, Dordrecht, Leiden, Gouda, Gorcum, Oudewater. Afwezig zijn Wilhelm von Nassau-

Orange, vertegenwoordigers van de steden Amsterdam, Den Haag, Middelburg en nog een aantal 

koningstrouwe steden. Onderwerpen: de organisatie van de opstand, de vrijheid van godsdienst.  
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Het Spaans bezettingsleger14, ruim 10.000 man, onder bevel van generaal 

Fadrique Alvarez de Toledo - Don Frederick - zoon van de hertog van 

Alva en de graaf van Bossou, door koning Felipe II (1527-1598), tot 

stadhouder benoemd in plaats van Wilhelm von Nassau.  

Hun leger rukt op. Mechelen valt, een bloedbad en plundering volgen, de 

Spaanse furie, Roermond wordt heroverd nadat Von Nassau de stad had 

geplunderd; Zutphen -17 november 1572- wordt uitgemoord, Zwolle, 

Kampen Amersfoort geven zich over; hopen gespaard te blijven voor de 

wraak van de Spanjaarden. Alva’s strafexpeditie onder leiding van zoon 

Frederick en graaf Maximiliaan van Hénin-Liétard (1542-1578), graaf van 

Boussu, beter bekend als Admiraal Bossu, nadert Naarden. Een delegatie 

van inwoners van die stad gaat het Spaanse leger, dat een paar weken 

daarvoor Zutphen heeft geplunderd en uitgemoord, tegemoet. Met vaatjes 

Rijnwijn, bier, fijne etenswaren. Men biedt de sleutels van de stad aan en 

hoopt gespaard te blijven. Een dankwoord van de Spaanse bevelhebber; de 

bevolking wordt bevolen zich in de kerk te verzamelen. In plaats van een 

toespraak volgt een bloedbad; de mensen in de kerk worden doodgeschoten, de kerk in brand gestoken, de 

stad geplunderd, de hele bevolking vermoord. 1 December 1572; 800 mannen vermoord, vrouwen verkracht 

en meedogenloos afgeslacht, hun kinderen vermoord.  

Vrijwillige overgave geeft geen garantie om gespaard te blijven voor moord en plundering door de 

Spanjaarden. De steden in Holland bewapenen zich.  

 

Een zilveren halvemaan, door Geuzen gedragen penning met opschrift ‘liver turcx dan 

paus’ en op de andere kant ‘de mis ten spijt, als blijk van afkeuring voor het pausdom. 

Over de Ottomanen, de Turken wordt gezegd dat die je met rust laten als je hun de 

opgelegde belasting betaalt en dat zij, in tegenstelling tot de katholieken, hun beloftes 

houden. Er wordt een verzoek aan de sultan in Istanboel gericht om steun in de strijd 

tegen de Spanjaarden. Sommige geuzen laten hun snor staan ‘naer de ghewoonte der Turcken / opgeheset 

ende omgewronghen.  Geuzenliederen prijzen de Turk: 
 

Den Prince van Oraengien triumphant, 

Godt sal hem gheven wijsheyt en verstant, 

op dat Gods woort tot desen stonden 

mach gepreect worden aen elcken cant, 

liever Turcks dan Paus bevonden. 

‘Al is den Turk gheen Christen genaemt, 

                                         Hy en heeft niemant om tgeloove gebrant, 

Als die papisten do  en alle dage [6] 

 

1572, juli 29. Werden Claes Harcksz en Willem Kroon namens Alkmaar naar Sonoy te Enkhuizen gezonden 

om te overleggen hoe aan geld te komen om de troepen te betalen. Ook werd besloten Claes Harcksz en 

Jacob van Warendel met het zilver van de Alkmaarse kerk naar Haarlem of Dordrecht te sturen. 

 

1572, augustus 8. Nam de stad de stenen van het Clarissenklooster tot zich, werden de burgers gelast de 

aarde van de gegraven grachten op de vesten te brengen en werden de Menisten bij de Clarissen aan het 

stenen bikken gezet. 

 

1572, september 2. Verzocht de graaf van der Mark het vendel van kapitein Trier binnen te laten en goed 

traktement te doen, hetgeen door Alkmaar werd geweigerd.  

 

Oktober 1572, de Wynmaand, Cornelis Jacobszoon Dremmel geboren in Alkmaar. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Liever_Turks_dan_paaps#cite_note-dbnl.org-6
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1572, november 17. Werd  aan de rijkste 120 burgers een geldlening van 2800 à 3000 gulden opgelegd en 

werd voorgesteld de stad het geld te laten houden tegen uitgifte van losrenten tegen de penning 16 of lijfrenten 

tegen de penning 6. Ofwel dat de stad zou terugbetalen met baar zilver en goud, dan wel dat men een pink 

met het goud en zilver buitenom naar Dordrecht zou sturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beleg van Haerlem: Frans Hogenberg (1540-1590) 

 

Begin december 1572 sturen stadhouder Bossu en legeraanvoerder Frederique, zoon van Alva, een brief aan 

het bestuur van de stad Haarlem. Men verzoekt om overgave van de stad wat wordt geweigerd.  

Rond 10 december 1572 begint de belegering van Haarlem. Circa 3000 soldaten, Schotten Duitsers, Fransen, 

Walen en een aantal Engelsen verdedigen met ca. 600 weerbare burgers de stad tegen vijfentwintig-, 

dertigduizend soldaten in dienst van Spanje. Goeverneur Ripperda spreekt hen toe:  

 

‘Vecht liever tot de uiterste snick adems, ja tot den laatsten droppel uwes bloed voor de 

vrijheid van uw stadt, als u te werpen in de Spaansche slavernij en moedwil”. 

 

Een ontzettingslegertje onder leiding van stadhouder Wilhelm von Nassau wordt door de Spanjaarden in de 

pan gehakt; de Geuzenvloot wordt in mei 1573 op het Haarlemmermeer verslagen door een Spaanse vloot in 

samenwerking met het Spaansgezinde Amsterdam.  

 

1572, december 11. Verzocht gouverneur Diederick Sonoy de soldaten van Nicolaes Ruychaver voorlopig 

binnen te laten en werden alle vreemdelingen, die de laatste zes weken in de stad waren gekomen, gelast te 

vertrekken, met medename van zoveel goed als zij dragen konden.  

 

1573, januari 21. Werd kerkmeester Jacob van Teylingen geordonneerd aan de predikanten Jan Arentsz 

Mandenmaker en Pieter Cornelisz de somme van 30 gulden te betalen. Voorts drong Sonoy aan op het 

versterken van zijn vendel en erop toe te zien dat niet zoveel graan aan de vijand werd geleverd, zoals hem 

bericht was. 

 

1573, februari 16. Besloten de stad te fortificeren volgens het plan van burgemeesters (in casu van Cornelis 

Willemsz Kroon), mits de prins van Oranje zou willen toestaan dat de huislieden uit de omringende dorpen 

werden gelast mee te helpen, alsook dat huizen mochten worden afgebroken voor zover dit voor de fortificatie 

nodig zou zijn.   
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1573, februari 23. Werden enige klokken naar Engeland gezonden om te worden geruild tegen geschut.   

 

Op 5 maart 157315 beslist de Vroedschap dat -onder meer- Jacob Janszoon Dremmel als ‘fabrycksmeester’ 

bij de aanleg van de nieuwe versterkingen van de stad Alkmaar aan de gang moet. Weigeren? Een boete van 

honderd gouden realen wordt geheven ’tot profijt van de stad’.  

 

‘Up huyden den Ven maert anno XVcLXXIII stilo commini soe zijn bijde vroetschap 

collegialiter vergadert weesende geordonneert tot: fabrycksmeesters tot die fortifficatie. 

Sijn oick tot fabrycksmeesters vande fortifficatie deser stede geordonneert Jan Reyersz. 

timmerman, Eysbert Jansz. Pauw, Jacob Jansz. Dremmel, Jan Heynricxsz. lakencooper, 

Dirck Jansz. Langedijck ende meester Louris, lantmeter. Ende indien eenyge vande 

voirseide tauxateurs ofte fabryc-meesters onwillich waeren om tselve offitie aentewaerden 

salmen in sulcken gevalle haer daer toe constringeren ende bedwingen met arbitrale 

correctie ende een amende van hondert gouden realen tot prouffijt vande stede. 

 

Wilhelm von Nassau schrijft aan Wigbolt Ripperda: 

 

Ende wy sullen u poeder ende proviande beschicken soe vele moegelyck wordt. U hier 

mede den almogenden Heere bevelende.  

Gheschreven tot Delft opten iiij. dach February 1573. 

 

Uw goede vrint, Guillaume de Nassau 

 

1573, maart 7. Schreven de geuzenaanvoerders Henrich van Broechuse, Jacob Cabeljau, Dirk Duvel, Nico-

laes Ruychaver en Jacques Hennebaert aan Sonoy, dat zij vernomen hadden dat die van Alkmaar in ver-

binding zouden staan met Bossu en de burgemeesters van Amsterdam, reden waarom zij de stad wilden 

bezetten.  

 

1573, maart 8. Verzocht Sonoy het stadsbestuur het vendel van hopman Coenraat van Steenwijk binnen te 

laten, doch de stad weigerde dit.  

 

1573, maart 13. Schreef de prins vanuit Delft dat de vijand een aanslag op Alkmaar voorbereidde en verzocht 

maatregelen te nemen, hetzij door het innemen van krijgsknechten, hetzij door een eigen vendel te formeren.  

 

1573, maart 15. Verzocht de stad aan de prins om een eigen vendel te mogen hebben.  

 

1573, maart 20. Vroeg Sonoy om geld, aangezien hij anders zijn volk te Egmond niet bijeen kon houden. 

Augustijn van Teylingen, rentmeester van de impost, was bereid 1800 gulden af te dragen, mits tegen 

behoorlijke kwitantie.  

 

 

 

 
Diederik Sonoy (1529-1597) van 1572 tot 1588, gouverneur van het 

Noorderkwartier. in Engeland geschilderd miniatuur door Isaac Oliver 

 

 

 

 

 

1573, maart 27. Waarschuwde luitenant Hendrick van Boechusen de stad, dat drie galeien door Zaandam 

waren gekomen en dat vijanden vermomd als dorpelingen of kooplieden de stad zouden kunnen binnenkomen.   
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1573, april 6. Werd Simon Sneijer van Heemskerk, de bode die brieven bracht van Jacques (Hennebaert?), in 

de Nieuwpoort onderschept en opgehangen.  

 

1573, april 7. Kwamen de zes steden van West-Friesland en het Noorderkwartier met Sonoy bijeen om te 

besluiten over de oorlogsschepen. Zijnde het begin van het College der Gecommitteerde Raden en werd 

wegens de zware tijden goedgevonden dat het te Hoorn zou blijven.  

 

1573, april 10. Werd een jongen uit het Spaanse leger, die meerdere brieven aan sommige poorters van 

Alkmaar had gebracht, betrapt en door Ruychaver binnen de stad gebracht.  

 

1573, april 29. Zijn de eerste stukken geschut gegoten in het koor van de kerk der Minderbroeders (nu ’s Stads 

Magazijn), wegende 4600 à 4800 pond, waarvoor de meester een loon van 3 pond per 100 pond had 

bedongen.  

 

1573, juni 8. Werd - de door Sonoy benoemde - gouverneur van Alkmaar, Willem Mostaerd en Dirk Kater 

namens Charles Boisot de eerste steen gelegd van de Kennemer poort. Ook beklaagde Alkmaar zich, omdat 

Sonoy de knechten van Egmond naar de Diemerdijk haalde, waardoor de verdediging van de stad verzwakt 

werd.  

 

1573, juli 13. Was een ongelukkige dag voor Haarlem, dat na 31 weken belegerd te zijn zich aan de Spanjaard 

over gaf. De verslagenheid was groot, vooral te Alkmaar, waar de stadsregering twijfelde of zij zich voor Alva 

of de prins zou verklaren en weigerde het vendel van Cabeljau binnen te laten. Tijdens het beleg van Haarlem 

werden de dorpen Bakkum, Castricum en Limmen door de Spanjaarden uitgeplunderd, alsook Uitgeest, waar 

60 à 70 huislieden, die zich verzetten, werden doodgeslagen en het dorp half in de as werd gelegd. 

Oog om oog; de Haarlemse verdedigers laten als antwoord op de executie van een aantal gevangenen door 

de Spanjaarden een vat vullen met de hoofden van 12 Spaanse soldaten; met het opschrift:  

 

‘Zo voldoen de Haarlemmers de tiende penning aan de Hertog van Alva,  

met de rente erbij is ‘t de twaalfde penning geworden’. 

 

Het vat wordt naar de Spaanse linies gerold.  

De smeekbedes aan Wilhelm von Nassau om hulp hebben geen resultaat.  

Na ruim 7 maanden belegering wordt de stad Haarlem ingenomen. Totale plundering en brandstichting kunnen 

voor een hoge prijs afgekocht worden. Wigbolt Ripperda, leider van de Haarlemse verdediging wordt 4 dagen 

later op ’t Sant - Grote Markt - onthoofd. 1700 medestrijders worden opgehangen, gewurgd, onthoofd of in het 

Spaarne verdronken.  

De belegeraars verliezen ruim 1000 soldaten door ziekte en geweld. 
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Soldaten van Haerlem worden ghehangen, onthalst en verdroncken 

 

Koopman en geschiedschrijver Emanuel van Meteren (1535 – 1612) schrijft16: 

 

 's Anderdaeghs, wesende den 15 Julij, werden ontrent drie hondert Walsche Soldaten op 
de Marckt ghehanghen ende gherecht. Den Gouverneur, Joncker Wijbalt Ripperda, werdt 
den 16 Julij, met sijnen Luytenant, Lodewijck Horenmaker van Ghendt, onthooft. Steenbacht 
Predicant werdt gehangen, en twee hondert neghen-en-veertigh Soldaten in 't Meyr 
verdronken. Den 17 Julij werden weder een deel Soldaten onthalst, ende doen werden by 
den Borgheren opghebrocht ende betaelt de eerste paye van hun rantsoen. Den 18 
wederom drie hondert, waer onder waren sommighe Borgers die 't meynden te ontloopen, 
oock Symon Symonsen den Predicant. Den 20 Julij werden Joncker Lancelot van 
Brederoede, Rosony, ende den Rentmeester van den Briel, te Schooten onthalst: Alsoo 
daerna noch achtthien Capiteynen en Vaendraghers, met de reste van Walsche, Schotsche, 
Engelsche, en Fransche Soldaten, ontrent tot vijf hondert. Daerna noch den 19 Augusti zijn 
ettelicke Soldaten, die in 't Gasthuys soo lange sieck ghelegen hadden, op den Werf van 't 
Gasthuys onthalst. Na dese Victorie van Haerlem, heeft den Hertogh brieven gheschreven 
aen alle Steden van Hollandt, alle genade aenbiedende, maer niemant gaf gehoor.  

 

Na de overgave van Haarlem, trekt op 12 juli 1573 Don Frederick - Fadrique Álvarez 

de Toledo - met 16.000 man verder naar het noorden. Doel: inname van het ruim 

9.000 inwoners tellende stadje Alkmaar.  

 
Fadrique Álvarez de Toledo, cuarto Duque de Alba de Tormes, Duque de 

Huéscar, Marqués de Coria, Señor del estado de Valdecorneja, Comendador 

Mayor de la Orden de Calatrava, (1537–1583)   



 

66 

 

 

De versterking van de wallen aldaar is in volle gang. Met stenen van de door het Geuzenleger onder leiding 

van Sonoy verwoestte abdij van Egmond en een aantal afgebroken Alkmaarse kloosters, worden in hoog 

tempo de nieuwe bolwerken opgebouwd. De uit Gent afkomstige Jakob Cabeljau, heer van Mulhem, trekt met 

uit Gent afkomstige soldaten en een aantal Geuzenvendels de stad in. Jakob wordt benoemd tot bevelhebber.  

In totaal ca. 800 soldaten en ca. 1300 weerbare burgers verdedigen de stad tegen het veel grotere Spaanse 

leger. De gereformeerde, uit Antwerpen afkomstige, Guillaume Mostaerd wordt door Diederik Sonoy 

aangesteld tot gouverneur van de stad Alckmaer.  

 

 

 

 

 

 
Humor in barre tijden: 

De Spaanse koning Felipe II op de Nederlandse 

melkkoe, die gemolken wordt door de hertog van 

Alva. Wilhelm von Nassau-Orange pakt de koe 

bij de horens, de Engelse koningin Elisabeth 

voert het beest een hapje gras. Hercule(s) 

François,  hertog van Alençon trekt aan de 

staart van de koe die hem onderschijt(1586) 

 

 

1573, juli 15 Jacob Cabeljau kwam met een brief van de prins van Oranje in de stad en verlangde met zijn 

vendel te worden binnengelaten, hetgeen het stadsbestuur weigerde en Sonoy verzocht met zijn troepen 

Heiloo en Egmond te versterken, alsook Hoorn, Enkhuizen en Medemblik te gelasten Alkmaar te provianderen. 

Onder de burgerij, die zeer verdeeld was, heerste grote angst. Velen verlieten de stad en de pausgezinden, 

die hopend op genade in het geheim contact hadden gehad met de Spanjaarden, deden nu openlijk hun best 

om de vijand te helpen. 

 

1573, juli 16. Don Frederick was aanvankelijk van plan Enkhuizen en Vlissingen gelijktijdig aan te vallen, maar 

door de muiterij onder de Spanjaarden, ging dit niet door en besloot hij Alkmaar aan te vallen.  

Op deze dag naderde hij de stad met 2500 voetknechten en 300 ruiters en het stadsbestuur aarzelde nog 

steeds. Veel burgers vluchtten naar Hoorn. Toen gaf burgemeester Floris van Teylingen bevel de Friese poort 

te openen voor de troepen van de prins. (Volgens v. Foreest verschaften de geuzen zichzelf toegang). De 

Spanjaarden werden op de vlucht gedreven, waarna ze het dorp Egmond geheel in de as legden, zodat de 

bewoners naar Alkmaar trokken en daar het Beleg zouden meemaken. Eerst na 3½ jaar kregen zij van het 

prinsenvolk verlof om van de Spanjaarden sauvegarde te kopen, waarna zij naar Egmond teruggingen om hun 

huizen op te bouwen en hun verwilderde land te bewerken.  

 

Op 19 juli 1573 komt in Dordrecht die eerste ‘vrije’ vergadering van de gewestelijke Staten bijeen. Een 

revolutionaire daad; de koning van Spanje, Felipe II, wordt gepasseerd. De Statenvergadering geeft vrijheid 

van eredienst aan gereformeerden én katholieken.  

Jacob van Warendel, burgemeester, en Claes Harcszoon uit Alkmaar nemen deel aan deze eerste 

Statenvergadering. Amsterdam blijft ‘Spaans’.  

 

1573, juli. Heeft Willem Mostaerd, ‘een Brabander, die hem zeyde gouverneur te wezen over Alcmaer van 

wegen den Prince van Oranje’, de burgemeesters Jacob Reyersz Boon, Evert Jansz Stuyling en Baert 

Symonsz uit hun ambt gezet en Floris van Teylingen, Claes Harcksz en Albert Comans in hun plaats 

aangesteld. Waren bij de machtsovername door Mostaerd 3 burgemeesters, 3 schepenen en 6 à 7 

vroedschappen aanwezig die akkoord gingen, behalve Cornelis Willemsz Kroon, die de lastbrief van de 

stadhouder wilde zien, en Evert Jansz Stuyling, die volhield dat alleen de stadhouder de electie der 

vroedschappen kon doen en niet Mostaerd.   
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1573, augustus 18. Begon men op bevel van Jacob Cabeljauw een bolwerk te maken, de Halvemaen 

genaamd, bij de Friesepoort. De aannemer zou het binnen 3 weken opleveren, maar men was nauwelijks 

begonnen toen de vijand naderde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleg van Alkmaar - Prent van Frans Hogenberg (1540-1590) 

 

In strijd met het verleende pardon werden 300 Haarlemse burgers als honden naar Alkmaar gedreven om daar 

voor de Spanjaarden te graven en als kanonnenvlees ingezet. De stakkers worden gedwongen om bij Alkmaar, 

in de vuurlinie, versterkingen te bouwen en de gracht te dempen. Op hun smeekbede antwoordt Don Frederick 

dat het voor hen eervoller is om als een ‘man’ te sterven dan als een hond aan de galg gehangen te worden.  

De Alkmaarse ingezetenen zijn zich bewust van hun lot in geval de Spanjaarden de stad veroveren. ‘Spaans’ 

benauwd, gemotiveerd om zich tot het uiterste te verzetten. Met de moed der wanhoop; voor de Vlamingen, 

de Geuzen en teruggekeerde bannelingen in de stad is er geen weg terug. De katholieken die nog niet gevlucht 

zijn, weten wat in Naarden het lot van hun geloof-genoten was. Vermoord, tegelijk met de niet-katholieken. De 

schansen ten oosten van de stad, die de aanvoer van voedsel en dergelijke hadden moeten garanderen, 

worden onmiddellijk door de tercios, professionele Italiaanse huurlingen van de Spanjaarden, veroverd. 

Stormaanvallen op de Friese Poort worden afgeslagen; Spaanse huursoldaten mogen weigeren aan te vallen, 

als er geen bressen in de muren van de belegerde stad zijn geslagen.  

 

1573, augustus 21. Werd de stad opnieuw belegerd door de Spanjaarden, die rondom de stad versterkingen 

opwierpen en twee runhuizen buiten de Boompoort innamen. Bevelhebber was Don Frederico de Toledo, die 

met 42 vendels Spanjaarden - een vendel telt 100 tot 150 manschappen -  8 vendels Italianen en 300 ruiters 

zich legerde te Oudorp. Don Ferdinando de Toledo lag in de Huiswaard met 8 vendels, te St. Pancras, de 

overste Polweyer met 11 vendels Duitsers, te Koedijk, baron de Liques, gouverneur van Haarlem en baron de 

Chevreaulx met 20 vendels, te Bergen, Capres met 10 vendels Walen in de Nieuwpoort, Otto graaf van 

Everstein en Jurian Fronsberg met hun Duitsers en enige Spaanse en Duitse ruiters. Alles tesamen 120 

vendels, dat is 16.000 man.  

De stad kan daar 1300 burgers en 800 soldaten tegenoverstellen; vrouwen en kinderen niet meegerekend. 
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Pieter Adriaenszn Cluyt17 (overl. c. 1586), maakt rond 1580 enige fraaie schilderijen van 

Alkmaars ontzet  Stedelijk Museum Alkmaar 

 

1573, september 1. Omstreeks deze tijd stelden de kapiteins Dirck Duivel en Jacques Hennebaert en luitenant 

Michiel Samploen voor zoveel mogelijk goud, zilver en juwelen te verzamelen en de stad te ontvluchten, doch 

gouverneur Jacob Cabeljau, kapitein Coenraed Steenwyk en de burgemeesters Floris van Teylingen en Claes 

Harcksz verklaarden zich tegen dit voorstel.  

 

1573, september 2. Werd stadstimmerman Maerten Pietersz van der Mey overreed een brief naar Sonoy te 

brengen. De volgende dag gelukte het Van der Mey de brief, verborgen in een polsstok, bij Sonoy te Schagen 

te bezorgen, die hem doorstuurde naar de Staten te Hoorn. Deze weigerden vooralsnog de dijken te laten 

doorsteken vanwege het te velde staande wintervoer.  

 

1573, september 12. Omtrent de middag ging een 15 ponds kogel, die afgeschoten was vanaf de meelmolen 

buiten de Friese poort, door een twee voets dikke muur van de Munnikenkerk heen en doodde een 

borstelmakers dochter van de Nieuwesloot. Ook voerde de vijand zo’n 20 wagens met houtwerk aan. Men 

vermoedde dat hij de stad nauwer wilde insluiten met de bedoeling om de burgers uit te hongeren. Maar omdat 

hij het Zeglis niet onder controle had zou dit niet lukken.  

 

1573, september 14 De vijand leek vastbesloten de stad te bestormen. Hij plaatste schanskorven voor de St. 

Pieterstoren bij de Quakelbrug om de stedelingen, die een wrak stuk muur versterkten, met musketten te 

kunnen raken, waardoor enige doden en gewonden vielen. Des nachts werd een uitval gedaan, maar zonder 

resultaat. Ook werd weer een bode uitgezonden, die verdronk. Voorts werd bij de Quakelbrug een schuit met 

Spanjaarden door het geschut vernield, waarbij doden en gewonden vielen. Op het Luttik Oudorp drong een 

40 ponds kogel een huis binnen en richtte schade aan, doch zonder iemand te verwonden.  

 

1573, september 18. Geen banger dag zag ooit Alkmaar. ’s-Nachts was er eerst een vals alarm, doch om 3 

uur stond de vijand in slagorde opgesteld en werd de stad hevig beschoten, waardoor de wallen en vele huizen 

in de stad beschadigd werden. Er werden twee bressen geschoten, een bij de Friese poort en een bij de 

Rootoren, waarop de Spanjaarden om half 4 hun aanval inzetten. De aanval op de Rootoren geschiedde via 

een stormbrug, maar ook naar het Bolwerk bij de Kennemer poort werd een stormbrug gelegd, terwijl bij de 

zoutketen de Spanjaarden de stad per schip wilden binnendringen. Telkens als de Spanjaarden de stad 

bestormden, ontbrandde er een hevige strijd, die tot 7 uur in de avond duurde. De Spanjaarden verloren meer 

dan 500 man en in de stad sneuvelden 24 soldaten en 13 burgers.  
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Beleg van Alkmaar, 18 september 1573: Spaanse troepen bestormen de stad – 

Schilder Herman ten Kate, 1862 - Collectie Stedelijk Museum Alkmaar 

 

1573, september 21. De vijand trachtte de Alkmaarders te vermoeien door herhaald geschreeuw en lawaai, 

maar de onzen bleven waakzaam. Ook zag men in het oosten en noorden grote vuurbakens oplaaien om ons 

te bemoedigen. Maar die lieden, die door de prins van Oranje uitgezonden waren om ons te ontzetten, hielden 

zich schuil in hun schansen in de nabijgelegen dorpen, en maakten zich in het geheel geen zorgen over hoe 

het de burgers verging in de zwaar belegerde stad. Om niet de indruk te wekken dat ze helemaal niets 

uitvoerden staken zij zo nu en dan een vuurbaken aan, alsof onze bevrijders nu reeds in de buurt waren. 

  

1573, september 22 Des nachts was er weer driemaal vals alarm. De vijand verliet 3 kleine schansen 

tegenover het Bolwerk bij de Kennemer poort, waarvan er twee door de Alkmaarders werden geslecht en die 

bij Ropjeskuil geplunderd. Ook namen zij de kapotte stormbrug mee. Don Frederick trachtte nu door verraad 

de stad in handen te krijgen en stuurde een Waal, die zich moest voordoen als vluchteling. Deze, eenmaal 

binnen, verraadde het plan aan Cabeljau.  

 

1573, september 23 Een Duitser kwam vredesvoorstellen aanbieden, maar verder gebeurde er niets dan dat 

de vijanden vanuit de schansen schoten op wie ze zagen.  

 

1573, september 24 Twee boeren, die met berichten naar Sonoy waren gezonden, konden niet langs de 

schildwachten komen en dus hielden zij zich schuil in het riet totdat zij behouden in de stad konden terugkeren. 

Werd besloten geen boden meer uit te zenden, opdat de vijand via hen geen nieuws uit de stad zou krijgen. 

Begon de vijand geschut af te voeren en ook zag men het aantal tenten minder worden, terwijl het water een 

handbreedte gestegen was.  

 

1573, september 25. Werd de Spanjaard Jan Jeronimo, die de 15e gevangen was genomen, in de kleren van 

de Waal in het zicht van de Spanjaarden opgehangen. Dit werd gedaan, omdat vrienden van de Waal met hun 

leven als onderpand hadden beloofd dat hij in het Spaanse kamp zou terugkeren.  
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1573, september 26. Voerden de Spanjaarden opnieuw geschut af, maar bij de Rootoren bleven nog 3 stukken 

staan en bij de meelmolen 2 stukken. Werd de bode, die vermoedelijk was uitgegaan om de verloren brieven 

te zoeken, door Spaanse schildwachten ontdekt en nagezeten.  

 

1573, september 27. Deze dag en de volgende dagen bracht de vijand zijn geschut per schip naar Bergen en 

zijn legertros naar Egmond.  

 

1573, september 28. Kwam Maarten Pieterszn van der Mey in de stad aan. Zijn brieven vielen echter in handen 

van Don Fredrick, die tot zijn schrik vernam dat men aanstalten maakte om de dijken door te steken. Maar 

Sonoy had toen alreeds verschillende dijken doorgestoken.  

 

1573, september 29 Het stadsbestuur had de 800 soldaten nieuwe kleding beloofd 

als zij dapper zouden vechten, doch kon deze belofte niet nakomen wegens gebrek 

aan laken. Dus liet het door de goudsmeden Cornelis Lourisz en Symen Garbrantsz 

tinnen noodmunten slaan ter waarde van 10.500 gulden.  

 

 

1573, oktober 2. Onder hevige stortregens en in het opkomende water, waardoor de wegen nagenoeg 

onbruikbaar waren geworden, waren de Spanjaarden nog steeds bezig mensen en goederen weg te voeren 

Zij probeerden met hooi en stro de wegen begaanbaar te houden, doch hun wagens zakten steeds weg en 

kwamen nauwelijks vooruit.   

 

1573, oktober 7. Zijn de meeste Spanjaarden uit de schansen weggetrokken. Iemand van het scheepsvolk 

kwam de stad binnen en vertelde dat de onzen op de Zuiderzee hevig gevochten hadden met de Spaanse 

vloot der Amsterdammers, waarbij een schip verloren was gegaan. Spaanse soldaten hadden volgens hem 

verklaard nog nooit zo’n verschrikkelijke stormaanval op een stad te hebben gedaan en dat er 1400 

Spanjaarden gesneuveld waren, waaronder twee hoofdmannen.  

 

1573, oktober 8. Een blijde dag in alle Neêrlandsche harten!  

Na het runhuis en de watermolen van de Achtermeer in brand te hebben gestoken vertrokken de Spanjaarden 

uit Oudorp, daarbij bestookt door de geuzen. Na zich enige tijd te Huiswaard te hebben opgehouden begaven 

ze zich naar Bergen. Don Frederick meldde zich bij zijn vader de hertog van Alva, die zich te Amsterdam 

bevond.  

 

Hét keerpunt in de strijd van de Hollandse opstand. Bij Alkmaar begint de overwinning, de Victorie.  

De eerste stad in Holland die het Spaanse geweld weerstaat. Een roemloze aftocht van het Spaanse leger na 

een beleg van zeven weken. Naar schatting sneuvelen rond 500 soldaten in Spaanse dienst bij de strijd om 

Alkmaar en enige honderden verdedigers van de stad. 

Vroedschapslid en Raadsheer van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland en de Staten-

Generaal Nanning van Foreest, schrijft een ooggetuige verslag. Vergelijkt de heroïsche strijd om Alkmaar met 

het beleg van La Rochelle in 1572, waar de Hugenoten vrijheid van godsdienst verwerven door hun strijd tegen 

koning Karel IX. 

 

 

 

 

 
Nanning van Foreest (1529-1592), Stedelijk Museum Alkmaar,  

schilder onbekend. 
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Alkmaar verlost, na een beleg van 49 dagen. Het scheepsvolk, dat op de Schermeer gekruist had, kwam naar 

de stad en stak zonder bevel daartoe te hebben gekregen Oudorp en de Huiswaard in brand. Het Spaanse 

leger verschanste zich te Egmond aan de Hoef en bleef daar de hele winter en stroopte dikwijls het land af, 

tot aan de schansen te Schoorldam en Krabbendam toe.  

 

1573, oktober 10. Trokken de Spanjaarden uit de Nieuwpoort naar Limmen, waarop het volk het kamp 

plunderde en hetzelfde wilde doen met het huis Ter Coulster. Spaanse ruiters kwamen echter aangestormd, 

waarop het volk vluchtte en velen zich in het riet en in het water in veiligheid brachten. De ruiters kwamen tot 

onder de stad, van waaruit zij hevig beschoten werden, zodat zij zich terugtrokken. Het is daarom dat 

sommigen menen Alkmaars Ontzet op 10 oktober te moeten stellen.  

 

 
Zeeslag op de Zuiderzee, oktober 1573, door Abraham de Verwer (1585-1650),  

Rijksmuseum Amsterdam 

 

1573, oktober 11. Werd de Spaanse vloot op de Zuiderzee verslagen en Admiraal Boussu gevangengenomen, 

waardoor West-Friesland van de Spaanse dwingelandij verlost werd. De hertog van Alva daalde zeer in de 

achting, zodat velen, die zijn beeltenis op de beste plaats in hun huis hadden opgehangen, deze thans op de 

meest verachte plaats van hun huis ophingen.  

 

1573, oktober 12. Werd besloten het tinnen geld, dat aan de soldaten tijdens het beleg was betaald, om te 

wisselen tegen gangbare valuta, alsook om de meelmolen buiten de Friese poort binnen de stad weer op te 

bouwen. 

 

De Spaanse vloot, die samen met schepen van het Spaans- en roomsgezinde Amsterdam optrekt, onder 

leiding van de Stadhouder van Holland en Zeeland, Admiraal Maximiliaan van Hénin-Liétard, graaf van 

Boussu, verliest een beslissende zeeslag in de buurt van Hoorn. Admiraal Boussu wordt gevangengenomen. 

Later loopt deze zuidelijke Nederlander over naar de opstandelingen. Door de door de Geuzen gewonnen 

zeeslag, onder leiding van de burgemeester van Monnikendam, Cornelis Dirkszn en het falen van de inname 

van Alkmaar is het prestige van Alva ondermijnd. Na een paar maanden gaat hij terug naar Spanje. De 

bevrijding van West-Friesland en het in Kennemerland gelegen Alkmaar; de eerste stap naar wat uiteindelijk 

de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën zal worden. 

 

Na het afslaan van het beleg door de Spanjaarden en hun vertrek, maakt de stad een bloeiperiode door. Uit 

Vlaanderen komen een aantal nieuwe burgers en nieuwe ambachten. 

De goederen van het O.L. Vrouwen of Papengilde, alsook van de vicarie op het altaar van dat gilde, werden 

met consent van de Staten van Holland geschonken aan de Latijnse School. 

n.b. Volgens Jan Croll gebeurde dit in 1593. 
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 1573, december 11. Martyr Alcmariensis. Zo worden op 11 december 157318in Alkmaar, na 51 weken te zijn 

ondergedoken, pastoor Eylard Waterland, samen met zijn kapelaan David Leonard van de Groote Kerk, op 

de Steenen Brug opgehangen. Ondanks het feit dat hij in 1571 een bezetting en plundering van Alkmaar had 

kunnen voorkomen door met de Graaf van Boussu te onderhandelen. 

 

Na het vertrek van de Spaanse troepen heeft de stad Alkmaar alle bezit van de kerken, kloosters; hun 

uitgebreide landbezit overgenomen van de roomsen; het kerkzilver wordt te gelde gemaakt. De macht is in 

handen van een kleine groep protestanten. Van de ca. 9000 inwoners van Alkmaar zijn er in januari 1576 

slechts ca. 150-250 niet katholiek. In 1587 is dat aantal opgelopen tot ca 440-500 inwoners, waaronder velen 

uit de betere kringen. 

 

1574, april. Vernam Sonoy dat de vijand een aanval op Noord-Holland beraamde en beval dat elk dorp een 

aantal manschappen moest leveren met pramen en spaden, om schansen te maken te Schoorldam en elders.  

 

1574, mei 2. Sonoy beklaagde zich omdat Alkmaar wel twee schuiten met geschut had gezonden, doch zonder 

kruit en kogels.  

 

1574, juni 7. Zond hertog Erich von Brunswick und Lünenburg, krijgsoverste des konings, een trompetter om 

Hoorn en Enkhuizen op te eisen. Deze werd gevangengezet en Sonoy wilde hem ophangen, hetgeen de prins 

verbood. Wel bleef de man meer dan een jaar gevangen totdat de prins zijn ontslag beval.  

 

1574, december 29. Bracht een bode namens de heer van Billi brieven naar de steden Hoorn, Enkhuizen en 

Medemblik, bevattende schone beloften om hen weer onder het gezag van de koning te brengen. Men nam 

zelfs niet de moeite hem te antwoorden. 

   

1574, Er waren twisten tussen gouverneur Dirck Sonoy en de Noord-Hollandse steden, reden waarom de 

laatsten de prins verzochten Sonoy te ontslaan. De prins verklaarde zich bereid Sonoy te vervangen door 

graaf Willem van den Bergh, wel wetende dat de steden deze man al helemaal niet wilden.  

 

Nadat op 8 februari 1575 in Leiden de Universiteit is gesticht als beloning voor het weerstaan van het Spaanse 

beleg in 1574, krijgt Alkmaar de mogelijkheid om de Latijnse school, onder leiding van rector Popko - 

Pomponius Ellama (1538-1592) te reanimeren19. De rector, vermaard rechtsgeleerde, verlaat Alkmaar 

onmiddellijk, vertrekt naar Duitsland; schrijft als Pomponius Leontinus de Groningue enige boeken, overlijdt 

na 1596 in Genève20 waar hij rector van de universiteit was.  

 

Wilhelm von Nassau schrijft op 11 mei 1575 een brief aan de Vroedschap van Alkmaar met de suggestie de  

 

‘vervallen particuliere schole gerestitueert werde als een seminarium of planthove waer 

uijt bequame spruijten genomen mochten werden omme inde voorsz[egde] universiteit te 

planten, tot opbouwinge der kerken godes’. 

 

De leerlingen zullen in Alkmaar worden opgeleid om aan de Leidse Universiteit verder opgeleid 

te worden tot predikant. Von Nassau stelt voor  

 

‘jaerlicx uijt die geestelicke geannoteerde goederen int quartier van Noorthollant die 

somme van vijff hondert ponden van XL groo[te]n t pont 200 om[m]e die selve somme bij 

hemluijden jaerlicx geemploijeert te worden tot onderhout van voors[zegde] 

schoolmeesteren ordonnerende den rentmeester’.  

 

Het geschenk aan de stad Alkmaar van Von Nassau zal betaald worden uit de opbrengsten van diverse 

roomse kerkelijke goederen int quartier van Noorthollant, die verbeurd zijn verklaard. Zo brengt het Papengilde 

iedere maand 100 pond in. Pas na twintig jaar wordt de toegezegde 500 pond betaald.  
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Toonaangevend conservatief katholiek filosoof Jodocus Lips (1547-1606) - Justus Lipsius - motto Moribus 

antiquis - Naar oude gewoonte - wordt van de Universiteit van Leuven naar de Universiteit van Leiden gelokt. 

Door een hoog salaris. Hij, leraar van o.a Moritz von Nassau, wiens afstudeerscriptie staatsgeheim blijft, 

adviseert de religie van de heerser te aanvaarden. Lipsius is voortdurend in conflict met Dirck Volkertszn 

Coornhert (1522-1590), humanist, pleiter voor godsdienstvrijheid, die Drebbel in zijn Haarlemse periode zeker 

heeft ontmoet waar hij gehoord heeft van zijn humanistische denkbeelden.  

 

1575, maart 12. Werd besloten de erven op de oude Bagijnen weide te verkopen, met dien verstande dat men 

een invaart (= de Baangracht) beoosten het Kleine Bolwerk zou maken.  

 

1575, maart 26. Kwamen 9 schuiten met 150 mannen van de koning vanuit Assendelft op de Schermeer om 

onverhoeds Schermer en Graft te overvallen, doch zij werden teruggeslagen. Sonoy zond kapitein Jan Smit 

met zijn galei en kapitein Michiel Samploen met zijn compagnie, waardoor het Schermereiland weer vrij raakte. 

  

1575, april 11. Werd binnen Alkmaar een synode van predikanten van het Noorderkwartier gehouden.  

Sonoy zou als voorzitter fungeren om met zijn gezag twisten te voorkomen, doch hij was verhinderd omdat 

vrijbuiters de Waterlandse dijk tussen Zaandam en de Oostzaner overtoom hadden doorgestoken. Zijn plaats 

werd ingenomen door Philip Cornelisz, burgemeester van Alkmaar. Een priester van Texel, genaamd 

Franciscus, zou een vrouw moeten trouwen, zijn dwalingen herroepen en te Alkmaar komen wonen, terwijl de 

ex-priester Johannes op Texel mocht blijven.   

 

1575, april 27. Werd besloten de brug voor de Nieuwlander poort te maken tot gerief van de koehouders en is 

hun toegestaan het gat in de Heilooerdijk wat dieper te maken en daar een schans te maken om wacht te 

houden. Voorts moesten degenen, die hun kost niet konden verdienen, de stad voor Meiedag verlaten. Ook 

werd besloten het huis op de Laat tegenover de Krebbesteeg af te breken (waardoor de Brillesteeg ontstond). 

 

1575, mei 2. Besloot Alkmaar nog een vendel soldaten in te nemen met het oog op een inval in Noord-Holland 

door Requesens - Luis de Requesens y Zúñiga -, die met 15 à 16.000 man gereed stond om na het mislukken 

van de vredesonderhandelingen te Breda toe te slaan. 

Luis de Requesens y Zúñiga; Requesens (1528-1576), in november 1573 benoemd tot opvolger 

van Alva als gouverneur van de Spaanse Nederlanden is ietwat vredelievender dan Alva. Hij 

vraagt koning Felipe om de opstandelingen amnestie te verlenen of te laten vertrekken naar het 

buitenland; hij heft de Bloedraad op en schaft de tiende penning af. Ook begint hij een nieuw 

offensief: herovert Middelburg en verslaat in april 1574 het huurlingenleger van Ludwig en 

Heinrich von Nassau op de Mokerheide. Omdat geen soldij is betaald deserteren een groot 

aantal soldaten; de twee broers van Wilhelm von Nassau sneuvelen. Requesens trekt nu op 

naar Leiden. Ook Requesens krijgt te maken met muiterij onder zijn troepen wegens uitblijven 

van soldij, waardoor zijn offensief stopt. 

1575, mei 9. Waren er vele geruchten dat de vijand bij Petten en elders Noord-Holland wilde binnenvallen, wat 

voor Sonoy aanleiding was een uitvoerige ordonnantie uit te vaardigen op het wachthouden en de bewapening 

ten platten lande.  

 

1575, mei 11. Prins Wilhelm stond toe dat Alkmaar voorlopig 500 pond per jaar zou ontvangen uit de 

geestelijke goederen in Noord-Holland, tot onderhoud van de eertijds vermaarde, doch thans vervallen Latijnse 

School.  

 

1575, mei 27. Kwam de Spaanse aanvoerder Hiergiers met 9 compagnieën infanterie en 10 à 12 compagnieën 

cavalerie te Schoorl. Na de schansen op de Slaper bekeken te hebben vertrok hij weer zonder iets uit te 

richten. Wel namen zijn soldaten de maalstenen van de meelmolen mee en plunderden en verbrandden de 

molen en enige huizen.  
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1575, juni 5. Kregen de leden van de nieuwe rechtbank hun lastbrief. Nadat er lange tijd geruchten waren 

geweest dat de vijand het Noorderkwartier zou binnenvallen en overal groepjes verraders zich gereed zouden 

houden om brand te stichten en paniek te zaaien, kwam die inval inderdaad, doch van enige activiteit van 

verraders was geen sprake. Sonoy c.s. hielden echter vol dat er verraad schuilde, hetgeen in de hand werd 

gewerkt door de vlucht van Pieter van Hoef te Hoorn. Men pakte ruim 20 landlopers op, die onder helse 

pijnigingen hun verraad bekenden. Gecommitteerden in de rechtbank die hen veroordeelden (vanwege haar 

wreedheid de Nieuwe Bloedraad genoemd) waren Johan van Foreest, schout van Alkmaar, of zijn vervanger, 

en de provoost-geweldige, Mr. Joost Huigesloot, schout van Hoorn, Willem Maertensz Kalf, baljuw van 

Waterland en Zeevang, en Willem van Zonnenberg, baljuw van Brederode in Bergen. Met een verslag van de 

vele wreedheden welke men jegens onschuldige slachtoffers beging.    

 

1575, juli 14 Werden de vredesonderhandelingen met Spanje, welke in maart begonnen waren, zonder enig 

resultaat beëindigd. Mr. Nanning van Foreest was daar namens Alkmaar aanwezig.  

 

 
  

Na een korte belegering door de Spanjaarden wordt op 7 augustus 1575 de bevolking van de stad Oudewater 

uitgeroeid. 

 

Maart 1576 overlijdt landvoogd Luis de Requesens in Brussel, totaal onverwacht. Hij wordt in november 1576 

opgevolgd door Don Juan. Johann von Österreich (1547-1578), onwettige zoon van keizer Carlos V en 

Barbara Blomberg (1527-1597), een 20 jaar jongere schone deerne uit Regensburg, die als keukenmeid 

werkte in de herberg Zum Goldenen Kreuz, waar Carlos logeerde. Hun zoon Juan groeit op aan het Spaanse 

hof. 

 

Don Juan van Oostenrijk, halfbroer van koning Felipe II, wordt in 1571 dé held van de zeeslag met de Turkse 

vloot bij Lepanto. Zijn motto ‘In hoc signo vici Turcos, in hoc vincam haereticos - In dit teken overwon ik de 

Turken, in dit teken zal ik de ketters overwinnen -. In 1577 schendt Juan het door hem en de Staten-Generaal 

gesloten Eeuwige Edict, de wapenstilstand, dat onder protest van Felipe II is getekend. Juan valt in januari 

1578, tegen de in het Eeuwig Edict gemaakte afspraken met de Staten-Generaal in, de stad Namen aan, 
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verplettert de Staatse troepen bij Gembloers onder Namen en laat duizenden krijgsgevangen afmaken; ‘het 

zijn toch maar ketters’.   

Slaande ruzie heeft Juan met zijn in Gent wonende moeder Barbara Blomberg, die met iedereen, inclusief de 

hertog van Alva, de man van de Bloedraad, over hoop ligt. Gezegd wordt dat Alva de problemen met haar 

lastiger vindt, dan het onderdrukken van de rebellie in de Lage Landen. Barbara woont met zes dienstbodes, 

vier bedienden, twee pages, een kapelaan en een major domus -hoofd van de huishouding- in een fraai 

etablissement in Gent. Zij krijgt een forse toelage, waar zij nooit mee uitkomt en blijft klagen en zeuren. Haar 

zoon Juan overlijdt op 1 oktober 1578, 31 jaar, aan de tyfus.   

Mei 1577, Blijde inkomste van Don Juan in Brussel 

 

1576, juli 23. Verleende de prins een privilege, gesteld op naam van koning Felipe, waarbij de wezen te 

Alkmaar de renten en inkomsten ontvingen, welke eertijds door de schoenmakers, wevers, pelsers en 

dergelijke gilden waren bijeengebracht tot onderhoud van verarmde gildebroeders, doch die in de loop der 

tijden werden aangewend tot slempen en plempen.  

 

1576, augustus 6. Kocht de stad een huis op de zuidzijde van de Laat tegenover de Huigbrouwersteeg om 

afgebroken te worden ten behoeve van een nieuwe straat (= Hofstraat) naar de oude vesten.  

 

1576, november 26. Werd besloten de Waag, die in belangrijkheid toenam, te verpachten. Ook werden de 

lijnbanen, die bij de fortificatie van de stad afgegraven waren, op de Bagynen weide weer opgericht. Voorts 

kregen de huislieden van Bakkum, Wimmenum, Rinnegom en de Egmonden, die ten tijde van het Beleg naar 

Alkmaar waren gevlucht, eindelijk verlof hun koeien te weiden in de Egmondermeer en werd de collecteur 

Gysbrecht Pauw, die 1 stuiver per week per koe eiste, door de prins in het ongelijk gesteld.  

Was er weer een geschil met Sonoy, omdat de steden ordonnanties maakten op het stuk van de regering, 

politie, financiën en admiraliteit. En toen koningin Elisabeth van Engeland weigerde de soevereiniteit over 

Holland en Zeeland te aanvaarden, werd prins Wilhelm zo wanhopig dat hij voorstelde dat mannen, vrouwen 

en kinderen scheep zouden gaan om een nieuw land te zoeken, de dijken door te steken en het land aan het 

water en de vijand over te laten. Hij schepte weer nieuwe moed toen onder de Spanjaarden een muiterij 

uitbrak.  

 

1577, juni 20. Ter ontlasting van de schutterij werd besloten enige mannen aan te nemen om dagwacht te 

houden en de kosten om te slaan over de Mennonieten, rijke weduwen, oude mannen en andere niet-

schutterplichtingen. 

 

1577, juni. Overvielen 80 bosgeuzen te Bergen de hofstede van jonker Sebastiaen Craenhals van Hottinga, 

schout van Haarlem en landdrost. Zij brachten hem meer dan 30 wonden toe en plunderden zijn huis.  

 

1577, september 14. Trok de regering van Alkmaar aan het hoofd van een groep burgers met vliegende 

vaandels uit, aangezien Hoorn twee sluizen wilde maken, de een tussen Opdam en Rustenburg en de ander 

bij Avenhorn, maar die van Alkmaar hebben al het houtwerk dat gereedlag in brand gestoken. De prins van 

Oranje beval de partijen de uitspraak van het Hof van Holland af te wachten. 
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 1577, september 16. Die van het Snijdersgilde werden gelast de kousenmakers ongemoeid te laten op 

verbeurte van hun gildebrief.  

 

De Staten-Generaal gaan nu zelf op zoek naar een nieuwe landvoogd; aartshertog Matthias von Österreich-

Habsburg krijgt een uitnodiging.  

 

 

 

 
Matthias von Habsburg (1557-1619), door Lucas van Valckenborgh (1579) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de jaarlijkse Reichstag, in 1576 in Regensburg, wordt de negentienjarige Matthias von Habsburg door 

enige diplomaten uit de opstandige Lage Landen benaderd21. Gautier van der Gracht, heer van Passchendaele 

en de rooms-katholieke Philip de Croÿ III, met de titels: Stadhouder van Vlaanderen, derde Hertog van 

Aarschot, Prins van Chimay en graaf van Beaumont, stellen hem voor om Statthalter (stadhouder: 

plaatsvervanger van de keizer) in de Lage Landen te worden.  

 

Matthias accepteert de invitatie, tègen de wens van zijn Spaanse achterneef, Felipe II, koning van Spanje, en 

zonder zijn broer keizer Rudolf II te informeren.  

 

Begin oktober 1577 vertrekt de onervaren Matthias naar de Lage Landen; in januari 1578 wordt hij beëdigd 

maar heeft nauwelijks gezag, Wilhelm von Nassau deelt de lakens uit. Matthias zit nu midden in de strijd tussen 

de katholieken en protestanten. Om het tij te keren bemoeit keizer Rudolf zich met de situatie en zijn broer 

Matthias. Rudolf organiseert in 1579 een overleg in Keulen, de Kõlner Pacificatiedag. Die bijeenkomst wordt 

al snel, zonder resultaat ontbonden. Wel wordt daar het standpunt geformuleerd, dat tirannieke koningen 

mogen worden afgezet. Gezichtsverlies voor Matthias; de Staten-Generaal houden zijn uitkering in. Na twee 

jaar treedt hij af als stadhouder, wordt prompt vijf maanden gegijzeld in Antwerpen, totdat zijn schulden zijn 

betaald. Bij vertrek steelt hij uit de Sint Romboutskerk in Mechelen het schilderij ‘Lucas schildert de Madonna’ 

van Jan Gossaert (1478-1532; Jan Mabuse, geboren in Maubeuge, Vlaanderen) Gossaert, Antwerps 

maniërist, de stijl van een groep schilders in Antwerpen, eerste helft 16e eeuw, met kenmerken van de Vlaamse 

primitieven en renaissance schilderkunst. 

 

Koning Felipe benoemt nu zijn neef, Alexander Farnese (1545-1592) in 1578 tot Landvoogd van de 

Nederlanden. Farnese, hertog van Parma, achterkleinzoon van paus Paulus III, zoon van Margaretha van 

Parma (1522-1586), onwettige dochter van Carlos von Habsburg (1500-1558), vanaf 1519 keizer Carlos t. 

Deze kleinzoon van keizer Carlos V is een zoon van Karel’s buitenechtelijke dochter Margaretha. Haar 

moeder, Johanna Maria van der Gheynst, is 16 jaar en dienstmeisje bij Karel Lalaing in Oudenaarde als zij 

door de 21jarige Carlos wordt bezwangerd 

 

1578, februari 3. Besloot Alkmaar mee te betalen aan de pillegift voor Elisabeth, de jongste dochter van de 

prins van Oranje, mits het zegel van Alkmaar vóór dat van Gorinchem op de schenkingsakte geplaatst zou 

worden. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Lucas_van_Valckenborch_015.jpg
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1578, maart 25. Werd het getal schutters bepaald op ongeveer 400 en werd tevens besloten de caarte 

(gildebrief) van de schutterij te corrigeren, alsook werd besloten met Bergen en Schoorl te onderhandelen over 

het repareren van de Koedijker sluis.  

 

1578, april 27. Werd besloten 25 of 30 nachtwakers in te huren.  

 

1578, mei 29. Werden de katholieke burgemeesters van Amsterdam op schuiten de stad uit gevoerd en 

gereformeerden in hun plaats aangesteld.  

 

1578, oktober 1. Stierf Don Juan, de gouverneur der Spaanse Nederlanden, en werd opgevolgd door de prins 

van Parma (Alexander Farnese).  

 

1578, 4 oktober. Werd Jacob Hessel, lid van Alva’s Bloedraad, zonder proces buiten Gent 

opgehangen,  

 

‘zoo trof hem zelf het lot, zoo vaek en vakerig over veele onnozelen uitgesprooken, als hy 

in de bloedraed half slapende zijn stem gaf, ad patibulum, ad patibulum, na de galg, na de 

galg”.    

 

1578, december 15. Ging Alkmaar ermee akkoord dat de inkomsten van de abdij van Egmond gegund werden 

aan de universiteit te Leiden, mits de stad daaruit 2000 gulden per jaar zou ontvangen voor de particuliere 

scholen, zoals ook te Deventer, Utrecht, Delft en elders gebeurt.  

 

1578 Werd te Haarlem en Amsterdam de gereformeerde religie ingevoerd.  

 

1578 Kochten de Doopsgezinden een erf met steeg, stedesloot en wal op de Koningsweg.  

  

1579, maart. Was er in de steden en dorpen van Noord-Holland een grote aardbeving.  

 

1579, augustus 6. Adviseerde Alkmaar in de vergadering van de Staten van Holland, dat men zou verklaren 

van de eed van trouw aan de Spaanse koning ontslagen te zijn, omdat deze zijn eed niet had gehouden  

 

1579 In dit jaar heeft een dartele jongman 3 zilveren daalders met een pot bier ingedronken, welke hij 3 dagen 

daarna van onderen is kwijt geworden. Ook was er in dit jaar eene zwangere vrouw, die met volle lepels teer 

at, alsof het een welbereide pottagie hadde geweest. 

 

Met de Unie van Atrecht en de Unie van Utrecht gaan de zuidelijke en noordelijke Nederlanden in mei 1579 

ieder hun eigen weg. De zuidelijke gewesten, met uitzondering van enige steden, beloven de koning van 

Spanje getrouw te blijven. De Malcontenten en de Paternosterknechten, agressieve katholieken in het 

zuiden plunderen en vermoorden hun calvinistische medeburgers, onder het goedkeurend oog van en 

samenwerkend met de Spanjaarden. 

 

1580, maart 29. Werd door de Staten van Holland en Zeeland besloten de naam van de koning van Spanje 

niet meer te noemen, maar de prins van Oranje als Hoge Overheid te erkennen. Gedeputeerden van Alkmaar 

waren Jan Jansz Steenhuis, Adriaen Antonisz en Jan van Foreest. 

  

1580, april 6. Tegen de avond was er een aardbeving, die in geheel Noord-Holland en op zee gevoeld werd, 

nadat er het vorig jaar ook een aardbeving was geweest. 

 

1580, juni. Maerten Pietersz van der Meij, vermaard vanwege zijn moedig optreden tijdens het Beleg, noemde 

zich ook “van der Ameijde”. 
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1580, juli 24. Werd besloten nog een predikant aan te stellen en werd op 16 december als zodanig benoemd 

Everhardus van Geesteren of Geesteranus.  

 

1580, juli 25. Werd de eerste steen van de Waag gelegd door Teunis Adriaensz, zoon van Mr. Adriaen 

(Anthonisz) Landmeter. (n.b. Volgens Wijnkoper gebeurde dit op 25 juli 1581)   

 

1580 Was ter plaatse waar nu de Breedstraat is eertijds een moerassige inwyck (inham) genaamd de 

Backsloot of Kacksloot. En tussen het stadhuis en de oude school was een straat genaamd de Heerestraet. 

Het Gasthuys = het Manne Gasthuys (dat nu ’t Huys van Zessen is) ten westen, de Heerestraet ten noorden 

en de Backsloot ten zuiden. Aldus door Van der Woude gevonden in een oude akte. In een aangehechte akte 

van 1586 werd het goed als volgt omschreven: (gelegen) achter het stadhuis, het Mannengasthuis ten westen, 

de Heerestraet ten noorden en de Breedstraat ten zuiden. Waaruit zou blijken dat de Breedstraat tussen 1580 

en 1586 uit de Backsloot is gemaakt. 

   

1580. Dit jaar werd de Boekeler meer bedijkt en heerste er pest te Hoorn, doch niet te Alkmaar, dat dankzij de 

gezonde lucht altijd minder van besmettelijke ziekten te lijden had dan andere steden.   

In deze tijd gebeurde het dat Adriaen Doedensz, Floris van Teylingen en Claes Hendricksz van Edam dreigden 

de stad te verlaten als men hen opnieuw tot burgemeester zou kiezen. 

 

1581, juli 5. Werden Jan Jansz Steenhuis, Mr. Nanning van Foreest en Mr. Adiraen Anthonisz afgevaardigd 

om namens Alkmaar de eed af te leggen in handen van de prins van Oranje, aan wie de soevereiniteit werd 

opgedragen. 

 

1582, juni 24. Heeft de koster van de Grote Kerk op bevel van Cornelis Goudsmid alias Brou de achterdeur 

van de kerk opengelaten, waardoor Jacques Mostaerd en Marcus Blauverver binnen zijn gekomen en het 

schilderij van de Zeven Werken van Barmhartigheid met zwarte verf hebben overgeschilderd, alsook de 

ornamenten op de preekstoel, Is het schilderij gereinigd, maar de preekstoel is zwart gebleven. 

 

1582, juli 13. Schonken de stadhouder en de Staten van Holland aan Alkmaar de Waag, wegens dapperheid 

en getrouwheid in de oorlog, tegen een pacht van 7 pond per jaar, welke pacht zij mochten afkopen.   

 

1582, september 21. Werd besloten een ordonnantie te maken, zodat degenen die met het veerschip van 

Amsterdam kwamen, tot 9 uur ’s avonds binnengelaten mochten worden.   

Is de kapel van het H. Geest Gasthuis verbouwd tot Stadswaag.     

 

1583, april 6. Werd besloten zich desnoods tot voor de rechter te verzetten tegen de aanspraken van Haarlem 

op de landerijen van de Regulieren te Heiloo, welke Alkmaar in pandschap had genomen. 

.   

1584, juni 29. Werd op het Minderbroeders erve een plaats aangewezen om de doden te begraven.   

 

1584, juli 10. Werd de prins te Delft door Balthasar Gerards doodgeschoten.   

 

1586 Werd de graaf van Leicester met groot eerbetoon te Alkmaar ontvangen, waar hij 10 dagen verbleef en 

toen naar Hoorn vertrok. En omdat dit op een zaterdag viel, waren de huislieden uit het Noorderkwartier, 

nieuwsgierig om hem te zien, met honderden schuitjes verzameld bij de Munnikenbrug, waar toen nog de 

Langedijker vaart doorheen ging, hetgeen de graaf met verwondering bezag. 

 

1587, oktober Was Leicester weer in Alkmaar en bleef hier omtrent 10 dagen, waarna hij in grote statie naar 

Amsterdam reisde. Toen hij vernam dat de aanslag van zijn aanhangers op Leiden mislukt was en de daders 

onthoofd waren, zou hij gezegd hebben: “Het is nu tijd dat ik mijn hoofd berg”, waarna hij via Utrecht, Dordrecht 

en Vlissingen naar Engeland vertrok. 
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1588, maart 20. Prins Moritz reisde van stad naar stad om de militairen de eed van trouw af te nemen, maar 

te Medemblik werd hij door Sonoy, die de zijde van Leicester hield, geweigerd, waarop Moritz de stad 

belegerde en Sonoy zich moest overgeven. 

- Sonoy stuurt Willem Mostaerd naar Engeland om Leicester om hulp te vragen - 

 

1588, september 14. Overleed de graaf van Leicester en werd de Spaanse onoverwinnelijke vloot jammerlijk 

verslagen.   

 

1588 Geboortejaar van de Statenbond, de Republiek der Verenigde Nederlanden ook Belgium Foeder-

tum genoemd. Een nieuwe natie, een nieuw land met c. 2,5 mln inwoners; motto ‘Eendracht maakt macht’, 

ook het motto van voetbalclub PSV.  

 

Deelnemers aan de bond, acht soevereine staten: Heerlijkheid Friesland - Hearlikheid Fryslân - Hertogdom 

Gelre en Graafschap Zutphen · Graafschap Holland en West-Friesland, Heerlijkheid Overijssel · Stad en 

Lande (Groningen)· Heerlijkheid Utrecht · Graafschap Zeeland, Landschap Drenthe plus de 

Generaliteitslanden: Staats-Brabant (Noord-Brabant + wat dorpen in Belgisch Limburg en de provincie Luik) 

- Staats-Opper-Gelre (nu provincie Limburg) · Staats-Overmaas (Zuid Limburg en wat dorpen rond 

Luik) · Staats-Vlaanderen.  

 

De Staten van Holland nemen staatsrechtelijk de positie, de soevereiniteit, over van de graaf van Holland, 

Felipe II.  

 

 De Zeven Verenigde Provinciȅn, de Statenbond verenigen zich tot de 

soevereine Republiek der Verenigde Provinciȅn, deel van het Heilige 

Roomse Rijk. Opsteller van het stuk, François Vranck (c.1555-1617), 

Pensionaris van de stad Gouda van 1583 tot 1589, die op verzoek van 

Raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt. Vanaf 1586 tot zijn 

onthoofding in 1619 op bevel van graaf Moritz, Landsadvocaat en 

Raadpensionaris van de Staten van Holland.  

Het bevrijde deel van de Lage Landen, een republiek in wording, die naar 

een koning zoekt, een land zonder koning. Er is geen hof waar initiatieven 

op het gebied van kunsten en wetenschappen worden genomen; geen 

hof als opdrachtgever. Volop in oorlog met Spanje. Minder tolerant dan 

vaak wordt beweerd. Alleen een positie aan het stadhouderlijk hof, een 

functie in dienst van stadhouder Moritz, zoals militair adviseur Simon 

Stevin, biedt een kans op opdrachten en inkomen voor een inventief man 

als Drebbel. In zo’n onderdanige en afhankelijke relatie moet je je voegen 

naar de ambitieuze intolerante, hardvochtige visie van Moritz, graaf von 

Nassau-Dillenburg, die alleen lakeien en orthodoxe mensen aanspreekt.  

 

1589. In dit jaar en volgende jaren was er grote twist in Noord-Holland, omdat de steden Hoorn, Enkhuizen en 

Medemblik van West-Friesland een afzonderlijke provincie wilden maken met een eigen munt, waartegen 

Alkmaar, Edam, Monnikendam en Purmerend zich verzetten. 

 

In 1590 schrijft Simon Stevin (1548-1620) in zijn boek Het Burgherljck Leven, hoofdstuk 7 over 

 

 ‘persoonen, die een seker Religie hebben/ maer sodanighe die in haer landt niet 

toeghelaten en wort’ moeten zwijgen 

 

Zich niet mogen laten horen; zij, die in hun geloof volharden, wacht marteling en verlies van lijf en goed22. 

Stevin adviseert die persoonen de Nederlanden te verlaten. Katholieken, wederdopers en lutheranen gaan 

ondergronds. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_Friesland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Gelre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Gelre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_Overijssel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stad_en_Lande
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stad_en_Lande
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_Utrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap_Drenthe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staats-Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staats-Opper-Gelre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staats-Overmaas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staats-Vlaanderen
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1591, februari 14. Besloot de vroedschap de boogbrug (“nu de hooge steenebrug genaemt”) aan het einde 

van de St. Jans- of Hekelstraet, ter vergroting van de Vismarkt, van steen te maken, hoog uit het water omtrent 

6 voet, opdat de schuiten daar onderdoor zouden kunnen varen. Werd het werk aangenomen door Bastiaen 

Kempe voor 615 gulden en werd toen ook de galdery van de Vismarkt aan het water voor de riviervis gemaakt.   

 

1591, februari 24. Is besloten een Garenmarkt en Linnenmarkt te maken met luifels om droog te staan, te 

weten achter en aan de zuidzijde van het Mannengasthuis, strekkende van Gerrit Cornelisz Waerd westwaarts 

aan tot de school. En werd de Kraan, die lang heeft gestaan op de Groenmarkt achter de Vismarkt, geplaatst 

op de Bierkaey op het oosteinde van het Fnidsen. 

 

1593, juni 17. Wegens de vele misstanden op de Kaasmarkt kregen de kaasdragers een ordonnantie opgelegd 

en mochten alleen kaas dragen degenen, die de eed hadden afgelegd. 

 

1593, augustus 17. Werden uitingen van het pausdom op vasten avond en andere dagen verboden, zoals 

gansen-, vogelen- of snoekentrekken, gayschutten23, vermommingen, baldadigheid langs de straten, de 

kinderen pasquilieuze spelen langs de straten laten doen en noch bij de stadswallen, noch bij de zoutketen 

bijeenkomsten van dansers of zangers te houden, op straffe van op de stenen Mienterbrug aan de Kaek 

gesteld te worden.  

 

1593, oktober 29. Kocht Alkmaar van kerkmeesters en buren te Camp de eigendom van een weg of strook 

land, beoosten de Witte Vennen en de Cortsloot, zijnde land dat Alkmaar is aangekomen van de abdij van 

Egmond.   

 

1593. Werd tijdens de Noord-Hollandse synode te Alkmaar de Hoornse predikant Cornelis Wiggers geschorst, 

wegens zijn denkbeelden over de voorbeschikking, de erfzonde en andere leerstukken. 

 

1595 In dit jaar is in Alkmaar Pasquier Lammertyn begonnen beelden, historiën, veldslagen, ja alles wat men 

begeert, in linnen te weven, waarvoor hij van de Staten-Generaal een octrooi voor enkele jaren kreeg.   

Kregen de pelsers en bontwerkers een ordonnantie. 

 

1596, januari 17. Werd besloten een kaartboek te maken van alle landerijen de stad toebehorende.   

 

1596, april 8. Als de brug aan de zuidzijde van de Oudegracht, naast de brug in de wal bij het Kleine Bolwerk, 

vernieuwd zal worden, dan zal men er een valbrug van maken ten gerieve van de lijndraaiers.    

 

1596, april 24. Werd Cornelis Hendricksz, pastoor uit de Kuinder, die in 1571 naar zijn geboortestad Alkmaar 

gevlucht was, aangeklaagd omdat hij de Roomsche leer predikte. Hem werd bevolen binnen drie dagen uit de 

stad te vertrekken, maar werd hem na een request toegestaan te blijven totdat anders bepaald werd en is hij 

hier overleden op 25 maart 16(1?)0, blijkens een geschonden grafzerk in de Grote Kerk).   

 

De regering van de Republiek-in-wording stimuleert vooral de handel. In het voorwoord van zijn boek De 

thiende -gepubliceerd in 1585- specificeert Simon Stevin (1548-1620) de lezers, die hij in gedachten heeft:  

 

‘Sterrekyckers, Landtmeters, Tapijtmeters, Wijnmeters, Lichaemmeters int ghemeene, 

Muntmeesters, ende alle Cooplieden’.  

 

Stevin, in Brugge geboren, komt in 1581 vanuit Antwerpen naar Leiden, wordt in 1590 adviseur van graaf 

Moritz. Ontwerpt vestingwerken en legerkampen op wiskundige grondslag. Stelt rond 1600 een 

onderwijsprogramma op voor ‘Duytsche Mathematique’, een ingenieurs-school, gelieerd aan de Universiteit 

Leiden.  

Simon Stevinius Brugensis; motto ‘Wonder en is gheen wonder’.  

En, zegt Stevin: wetenschap moet onderwezen worden in de ‘ghemeentens aengheboren tael’. 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_%28stad%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leiden
http://nl.wikipedia.org/wiki/1590
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maurits_van_Oranje
http://nl.wikipedia.org/wiki/1600
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ingenieur
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De ontwikkeling van het fluitschip in Hoorn in 1597 geeft de Hollandse scheepvaart een geweldig concurrentie-

voordeel. Met één derde van de bemanning wordt 3 x het laadvermogen van een traditioneel schip vervoerd. 

 

1598, september 13.  

 

‘Overleed Philippus II, Koning van Spanje, op eene smertelyke wijze in het 72 jaer zijns 

ouderdoms, hebbende ons land veel quaeds gedaen en zig zelf daer door veel benadeelt”. 

 

Werd op last van de Staten een synode te Alkmaar gehouden, tijdens welke Taco Sybrands, die in 1589 te 

Medemblik beroepen en in 1594 door Ds. Petrus Plancius en ds. Johannes Bogaert of Bogardus aangeklaagd 

was wegens onzuiverheid in de leer, zijn dwalingen opgaf en in dienst gehouden werd.   

Dit jaar was Ludolphus Potterus rector van de Latijnse School en werd deze school verplaatst van de 

Schoutenstraat naar de kapel van de Jonge Hof (in de Doelenstraat) en werd de rector gehuisvest in het 

patershuis ten zuiden daarvan.   

 

1599, februari 11. Ontvingen Adriaen Anthonisz en (zijn zoon) Dirck Adriaensz, landmeters, 365 gulden 

wegens het opmeten en in een kaartboek brengen van de stadslanden, het meten van de diverse lijnbanen 

en het maken van de tekening voor de plattegrond van Drebbel.   

 

1599, juni 28. Werden Johan van Oldebarnevelt c.s. te Alkmaar onthaald, kosten f.105:15:8.   

Woedde de pest te Hoorn, zodat er 30 à 40 mensen per dag stierven, en werd het College van Gecommitteerde 

Raden naar Alkmaar verplaatst, omdat hier de pest niet zo erg woedde. En bleef in Alkmaar 6 of 7 maanden. 

De strenge winter die daarna volgde was nuttig om de besmette lucht te zuiveren, maar bleef de pest toch nog 

4 of 5 jaar te Hoorn heersen.  

 

1599 Werd aanbesteed het nieuwe hek om de preekstoel en het afschieten van het kleine kamertje van de 

sacristi en werden het volgend jaar opgeleverd.  

In dit jaar was er nog een sloot aan de oostzijde van de St. Annastraat.  

Is de Waagtoren afgebouwd door Maerten Jansz Metselaer, volgens het ontwerp van Cornelis Pietersz Kunst, 

met een uur- en speelwerk. 

 

Tot slot zegt de Kroniek:  

 

‘Wy sluiten dit deel van onze Alkmaersche Geschiedenissen met het einde des zestiende 

eeuw; hebben wy gedwaelt, ’t was onwillig, en verzoeke door den verstandigen lezer beter 

berigt, en den zelven verwyzende tot hetgeen wy in onze voorrede gezegt hebben, 

wenschen wy onze Stadt, Overheid, Burgerye en ’t gansche Vaderland welzyn en vreede’.   

 

Het verslag uit de Kroniek24  tot het jaar 1600 wordt vervolgd met tekst uit de  

 

‘ Kronyk der stad Alkmaer met desselfs omgeleegene dorpen, heerlykheeden en adelyke 

gebouwen: waar in verhaald worden de voornaamste oorlogen en onlusten der Kenmers 

en Westvriesen, benevens de voornaamste previlegien, handvesten, costumen en 

ordonnantien’.  

 

Door schoolmeester Cornelis van der Woude (voor 1600-1645) geschreven, uitgebracht in 1645 en vele malen 

herdrukt. Van der Woude schrijft: 

 

´Het is een soo uytnemende schone en vermaerde stad die voor geen van de 

Nederlandsche steden in frayigheyt, puntigheyt ende deurluchtigheyt en behoeft te 

wijcken.’  

en 

‘Alckmaer; een Baermoeder van veel waerdighe konsten, wetenschappen ende Geleertheden25’.  
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Alkmaar; een stad met veel aanbod en wekelijkse markten van allerlei agrarische producten, waaronder veel 

kaas, zee- en riviervis en kleding, schoenen, etc. Alkmaar wedijvert met Hoorn en schuwt geen gemene 

streken om de boeren met hun waren naar Alkmaar te halen. 

 

So dat de stadt Alckmaer met recht wel mach genoemd worden de voornaemste Beke der 

lichaemelijcke nootdruftuftigheden van geheel Hollandt, zegt de Kroniek, en ‘Vorders is de 

stad verciert met uytermate fraye puntige en doorluchtige straten ende welbewoonde 

huysen. Daer en boven oock verrijckt met vele ende verscheyde genoechlijcke 

wandelingen, cierlijke houtens en vermakelijcke uytgangen’. 

  

1600, omtrent juni. Van der Woude verhaalt dat hij, staande naast de kapel op de Laat, zelf gezien heeft dat 

in de lucht veel gewapend volk met elkaar aan het vechten was en dat men het nergens anders dan op deze 

plaats kon zien, hetgeen voorviel enige weken voor de slag (bij Nieuwpoort) in Vlaanderen, “doch wy zyn niet 

voor die zeldzaemheden, en laten het in zijn waerde”, aldus Boomkamp.  

 

1600, 19 december. ’t Zingen van Nieuw Jaers lietjes langs de huizen en op de straeten wierd nu teffens met 

het zingen van geestelijke zangen op de straet verboden, zowel als de ontstigtelijke liederen. 

 

1601 12 februari. ook wiert dit jaer bij openbare afleering verbooden hoedtjesmaeken en het zoete melk en 

wittebrood geeven ten tijde van het kisten der ongehuwde gestorvenen, alsmede het maken van ruikers, 

kruisen van groente of iets anders en ’t bestroijen der doodkisten of kleeden met kruijden en het daerbeneffens 

voordragen van kruijzen. Ook wierd mede verboden op Nicolaes avond met eetwaren, snoeperijen en 

poppegoet op eenig plaets te koop te staen, als een overblijfsel van het oude bijgeloof zijnde. 

  

1602, 3 januari. ’s Morgens omtrent 11 uuren is alhier een aerdbeeving geweest. En is deze stadt met pestziek-

ten bezogt geworden, waerdoor het te koop venten van roode en blauwe pruymen wiert verboden, als mede 

dat geen huys waer in iemand aen de pestziekte was gestorven binnen 6 weken mogt geopent worden en de 

overgeblevene moesten zig van gemeenzaemen ommegang van anderen onthouden. Verders moesten de 

straten en rioolen zuyver gehouden worden. 

 

1603, 23 mei. Was door de leerlingen van predikant Adolphus Venator op 20 February met geslooten deure 

een comedie gespeelt en was des avonds den 21 February na de predikatie daerop aengesproken Op den 23 

Mey verboot de kerkenraet Venator het schoolhouden binnen de palen van zijn beroepinge, doch is van 

Venator soo heel wijt geworpen dat hij verclaerde ’t selve noch nu, noch in der eewichheyt te sullen aennemen. 

 

1604, 29 december ook wiert en keur gemaeckt tegen het zingen van ligtveerdige liedekens zoo wel bij avondt 

als des daegs, als mede het maken van schimpschriften en eerrovende gezangen. 

 

Zomer 1604 zijn Cornelis Drebbel, met zijn gezin, naar Engeland vertrokken. 

 

In Alkmaar geeft de Vroedschap in mei 1604 toestemming aan een aantal Joodse families om zich in de stad 

te vestigen, in 1655 beveelt de Gereformeerde Kerkenraad de Joden de stad te verlaten; zij krijgen de schuld 

van de uitbraak van de pest. In Alkmaar zijn drie groepen wederdopers actief, de Waterlandse, Vlaamse en 

Friese doopsgezind 
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Officieren en vaandeldragers van de 

Jonge Schutterij, voor de Nieuwe of 

Sint Sebastiaans-doelen, Alkmaar, 

1611, schilderij door Frans Menton 

(c. 1545-1615), na 1580 actief in 

Alkmaar waar hij in 1615 overlijdt. 

Stedelijk Museum Alkmaar.  

 

 

 

 

 

Het stadsleger van Alkmaar, c. 120 man, verdeeld in de Oude en Jonge Schutterij, met ieder hun eigen kazerne 

in de Doelenstraat. De Oude Schutterij; een blauw en oranje vendel, de Jonge, groen en wit vendel. In 1609 

heeft ieder vendel twaalf rotten met c. 10 man.  

 

De stad Haarlem organiseert in juni 1606 een loterij; de opbrengst is bestemd voor de bouw van een 

Oudemannenhuis in de stad, nu het Frans Hals Museum. De ruim 300.000 loten worden niet alleen in Haarlem 

verkocht maar ook in Alkmaar, Londen, Keulen, Embden en La Rochelle. Jacob Matham, verkoopt aan 115 

personen 1361 loten: stiefvader Hendrick: 17 loten voor 4 gulden, Grietgen Jans, huisfrouwe van Goltzius tot 

Haarlem, 7 loten, hun huispersoneel in de Jansstr, Catharine Tinke, 7 loten, Hans Pieters 4 loten waarmee hij 

een aardig bedrag wint. In Alkmaar koopt Geertgen Goltz 5 loten en Hendrick Bloemaert in Utrecht 7 loten. 

Ook de familie Drebbel zal een aantal loten hebben gekocht.  

 

Alkmaar, donderdag 24 december 1609, Kerstavond26.  

De jaarlijkse verkiezing van de leden van de vroedschap, het stadsbestuur, wordt gewonnen door de 

contraremonstranten, onder leiding van gekozen burgemeester Cornelis Matthijszoon Schagen (c. 157x-

1628). Een groot deel van de Alkmaarse inwoners is het niet eens met de uitslag van de verkiezingen. Volgens 

hen heeft men zich niet aan de regels gehouden; er zijn te veel familieleden – vader/zoon – gekozen en 

personen die nog maar net in Alkmaar wonen.  

 

De schutterij, waarvan het merendeel der leden remonstrants is, wordt opgetrommeld. Hun aanvoerders, de 

kapiteins, tijgen op woensdagavond 30 december met een bezwaarschrift namens de poorters naar het 

stadhuis in de Langestraat27. Burgemeester Schagen verwerpt hun bezwaren, noemt het onzin, wil er niet over 

praten in de Vroedschap, waarna  

 

'de schutterije deser stede Alcmaer met twee vliegende vaendels optrok in 't geweer, 

hebben het stathuys ingenomen met weynig tegenstandt en hebben de wallen beset'.  

 

Het gemeentehuis, de stadspoorten en - wallen worden bezet. Na weken van onderhandelingen waarbij 

Raadpensionaris Van Oldenbarnevelt, Moritz, graaf von Nassau en de Staten van Holland zijn betrokken, 

worden op 23 februari de contraremonstantse burgemeesters uit hun functie ontheven, de aanhangers van 

Hillenius en Cornelis Schagen verwijderd 'ende ten laesten die scutterije en burgerije in vrede gestelt'.  

Een remonstrantse vroedschap leidt de komende 8 jaar de stad. 

 

Februari 1617: In Amsterdam beginnen rellen tegen de remonstranten. 

 

Na constant gedoe komt Venator in 1617 weer in grote problemen door zijn boek ‘Theologia vera et mera’, 

wordt naar de Staten van Holland in Den Haag ontboden om zich te verantwoorden. Zijn boek wordt verboden; 

Venator vlucht met vrouw en 10 kinderen naar Frankrijk waar hij in 1619 overlijdt28.  

http://stedelijkmuseumalkmaar.nl/
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Na 1618 zijn de rollen omgedraaid door de staatsgreep van graaf Moritz; de preciezen, contraremonstranten 

komen aan de macht, de rekkelijken verliezen hun baan of positie.  

 

Kapitein-generaal, in dienst van de Staten-Generaal, graaf Moritz von Nassau, stevent af op een burger-

oorlog29. De strijd tussen de Remonstranten en Contraremonstranten, de rekkelijken en preciezen, verhardt. 

Het beleid van de leider van de regering, landsadvocaat Van Oldenbarnevelt is in conflict met de koers van 

stadhouder Moritz. Graaf Moritz zit in het kamp van de orthodoxe preciezen, die kerk en staat in één hand wil 

hebben. Hij is tegen de wapenstilstand, wil koste wat kost, zijn leger handhaven en de oorlog met Spanje 

heropenen.  

 

Er is veel onrust in de steden, vooral over religieuze zaken. De schutters zijn meestal rekkelijk-remonstrants. 

Daarom worden door de contra-remonstrantse vroedschappen een aantal huursoldaten van buiten 

aangetrokken, de Waardgelders (warte-geld/wachtgelders), met toestemming van de respectievelijke Staten 

in de provincies. Zo beschikken de steden over een eigen militie, een privélegertje, dat de orde handhaaft. 

Moritz ziet hierdoor zijn macht tanen en grijpt op 23 juli 1618 in Utrecht in, met steun van zijn neef, graaf Ernst 

Casimir von Nassau, luitenant-gouverneur van Utrecht.  

 

De Waardgelders in Utrecht worden ontwapend, krijgen hun soldij en gaan naar huis. In een groot aantal 

steden in de Republiek worden nu de Waardgelders op non-actief gesteld en de vroedschap gezuiverd van 

anti-Moritz leden. 

Moritz ‘verzet de wet’, vervangt in deze periode in nog meer steden de vroedschap door ‘eigen mensen’; 

orthodoxe calvinisten, preciezen, die hem met de bijbel in de hand steunen.  

 

Het Alkmaarse stadsbestuur wordt door Moritz op 10 oktober 1618 afgezet; met 200 musketiers trekt hij de 

stad binnen, ontslaat het remonstrantse stadsbestuur en benoemt een hem goedgezinde vroedschap. Bepaald 

wordt dat remonstranten en contraremonstranten om de week de Groote kerk mogen gebruiken. Triomfantelijk 

keren Cornelis Matthijszn Schagen en zijn aanhangers terug. Alkmaar verliest het recht om zelf het 

stadsbestuur te kiezen; de stadhouder zal dat in de toekomst doen. Na zijn staatsgreep worden de steden 

Alkmaar en Haarlem bestuurd door conservatieve intolerante lieden. De ‘preciezen’ verbieden onderwijs in de 

filosofie van Descartes aan de universiteiten. In heel Europa, ook in de gereformeerde Republiek der 

Verenigde Nederlanden -acht provincies met ieder een eigen bestuur- is het gevaarlijk, levensbedreigend, om 

God’s schepping ter discussie te stellen, nieuwe ideĕen te uiten of experimenten te doen.  

 

Zo groeit het Alkmaarse conflict, dat begon tijdens de wapenstilstand van 1609, uit tot een landelijke strijd, 

bijna burgeroorlog, die draait om erkenning van de vrije wil en de scheiding van staat en godsdienst.  

 

• De Lage Landen 

 

Hendrick van Brederode (1531–1568) vrijheer van Vianen, burggraaf van de stad 

Utrecht, heer van Bergen, in 1531 in Brussel geboren, trouwt in 1557 in Vianen met 

Amalia von Neuenahr-Alpen (1539 –1602). Hun huwelijk blijft kinderloos. Hendrick, 

één van de Grote Meesteren, ridder van het Gulden Vlies, hoort tot de meest 

aanzienlijke geslachten van de Nederlandse adel, zoals de graven Van Ho(o)rne 

en Van Egmont. Door hun titels, geschonken door de keizer, staan zij in rang náást 

de prinsen van Orange, de graven Von Nassau en de bastaarden van Philips de 

Goede en hun nakomelingen. De ‘Grote Meesteren of de Groten’ verblijven frequent 

aan het Hof in Brussel en hebben zodoende grote invloed op de gang van zaken in 

de Lage Landen.  Hendrick is, net als Wilhelm von Nassau, enige tijd page aan het 

hof van keizer Karel in Brussel. In het jaar 1553 geeft keizer Karel aan Hendrick het 

recht om als overste en kolonel tien vendels soldaten te houden.  
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In juni 1556 wordt Hendrick lid van de Raad van State.  Terwijl Wilhelm von Nassau-Orange op 

opportunistische wijze alle partijen te vriend probeert te houden, kiest Van Brederode voor de kant van de 

rebellen. In Brussel biedt Van Brederode, als leider van het Eedverbond der Edelen, aan het hoofd van een 

stoet van zo’n 400 edelen, op 5 april 1566 het eerste ‘Smeekschrift’ aan landvoogdes Margaretha aan. In dit 

smeekschrift wordt verzocht om ‘moderatiën’ van de plakkaten en verzachting van het optreden van de 

Inquisitie tegen ketters. Als antwoord worden de heren verzocht een nieuwe eed af te leggen  

 

‘waarby alle Amptenaars en Wethouders belooven moesten, het Roomsch geloof te zullen 

handhaaven, de beeldstormers straffen, en de Ketteryen uitrooijen. Ook verbonden zig alle 

Leenmannen, by den zelven, den Koning te zullen dienen tegen elk, dien men hun noemen 

zou, niemant uitgezonderd. De Hertogin, het Bondgenootschap aan 't vallen ziende, zogt, 

door deezen eed, te toetsen, op wien zy zig zou konnen verlaaten. Pieter Ernst, Graaf van 

Mansfeld, was de eerste in den Raad, die den eed beloofde te zullen doen. Hem volgden 

Aarschot, Egmont, Megen en Barlaimont, die allen, kort hierna, den eed afleiden. Doch 

Oranje en Hoogstraaten weigerden 't, bybrengende, dat zy, eens hulde gezwooren 

hebbende, daarmede behoorden te konnen volstaan. Of Hoorne den eed gedaan hebbe, 

is twyfelagtig. Brederode, die zig nu, op zyn Huis te Kleef, by Haarlem, onthieldt, werdt 'er, 

by brieven en boden der Landvoogdesse, toe vermaand; doch hy wees het, insgelyks, van 

de hand, waarop hem zyne Bende van Ordonnantie werdt afgenomen. Diderik Sonoi en 

verscheiden' andere Edelen hebben zig ook niet laaten beweegen, tot het afleggen van 

den nieuwen eed’30. 

 

 ‘Ce ne sont que des gueux’; het zijn maar bedelaars. De circa 400 edelen, die getekend hebben, worden voor 

bedelaars - gueux, ‘geuzen’- uitgemaakt, Hendrick krijgt de bijnaam Grote Geus.  

Op 6 april komt men terug voor het antwoord van de landvoogdes. Het is ontwijkend en nietszeggend. De 

edelen overwegen nu de stad Antwerpen te bezetten; zij kunnen ca. 30.000 soldaten bijeenkrijgen. Van 

Brederode is vóór, Von Nassau tegen.    

27 december 1566; de geuzen proberen het beleg van de stad Valenciennes door de Spanjaarden te breken. 

Bij Waterloo (Wattrelos) vindt de veldslag plaats; de geuzen worden verpletterend verslagen. Een nieuw 

geuzenleger onder leiding van Jan van Marnix, heer van Toulouse, (1537-1567), oudere broer van Filips van 

Marnix van Sint-Aldegonde, verzamelt zich begin maart 1567 bij het polderdorp Oosterweel (Austruweel), 

onder de rook van Antwerpen. Weer een poging om met dit leger het door de Spanjaarden belegerde Valencijn 

-Valenciennes- te ontzetten; de stad waar de reformatie in de zuidelijke Nederlanden is begonnen. Ook dit 

geuzenleger wordt op 13 maart in Oosterweel, verpletterend verslagen door Filips van Lannoy, heer van 

Beauvoir, kapitein van de lijfwacht van landvoogdes Margaretha van Parma. Zijn leger telt ook vier honderd 

Waalse soldaten, die beschikbaar zijn gesteld door de graaf van Egmont.  

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Marnix
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toulouse
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_van_Marnix_van_Sint-Aldegonde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_van_Marnix_van_Sint-Aldegonde
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Filips_van_Lannoy&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Parma
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Slag bij Oosterweel bij Antwerpen, 13 

maart 1567. Spanjaarden versloegen 

de Geuzen. Kustlijn met strijdende 

soldaten te voet en te paard, schepen, 

gebouw in brand, palissade rond 

‘Ousterweel’, kerktoren, palissade rond 

het dorp. 

  

Bron: Pieter Christiaansz Bor (1559-

1635). Nederlantsche oorloghen, 

beroerten, ende borgerlijcke 

oneenicheyden, beginnende mette 

opdrachte [...] aen [...] Philippus van 

Spangien, tot de droevige doot van [...] 

Willem prince van Orangien.  

 

 

De geuzen zijn geen partij voor het getrainde Spaanse leger. Vanaf de muren van Antwerpen heeft men zicht 

op de strijd.  De Onroomschen31 spoeden zich naar de Rode Poort ten einde de geuzen te helpen. De brug 

over de gracht blijkt op bevel van Von Nassau te zijn afgebroken. Wilhelm von Nassau, burg-

graaf van Antwerpen - Wilhelm de Zwijger - verbiedt de Antwerpse protestanten de geuzen te hulp te komen. 

Zo wil hij zijn trouw aan de Spaanse koning demonstreren. Antwerpse protestanten schelden hem uit en 

bedreigen hem. Jan van Marnix sneuvelt; de geuzen, die de slag hebben overleefd worden gevangen-

genomen; het loopt slecht met hen af; zij worden allemaal gedood. Het ‘eigenlijke’ begin van, wat nu 

de Tachtigjarige Oorlog wordt genoemd; bij de Vrede van Münster (1648) wordt het jaar 1567 als het begin 

van de oorlog gekozen; de een-en-tachtiger jarige oorlog......  

 

Twee dagen na de slag bidt een katholiek prediker dat  

 

'de geuzen allemaal vernietigd mochten worden, zoals die 7 à 800 die nu te Oosterweel bij 

Antwerpen waren doodgeslagen of verbrand'.  

 

Ook laat Von Nassau in Antwerpen weer een aantal ketters terechtstellen. Zo toont hij opnieuw zijn trouw aan 

de Spaanse koning. Het belegerde Valencijn valt nu snel. Von Nassau geeft het advies zich over te geven. Op 

23 maart 1567; het carillon speelt de psalm ‘Mijn god, waarom hebt gij mij verlaten’, wordt de stad ingenomen. 

Vele protestanten worden opgehangen32.  

 

22 augustus 1567. Fernandez Alvarez de Toledo, hertog van Alva (1507 – 1582), neemt het gezag in de 

opstandige Nederlanden over van landvoogdes Margaretha van Parma. Met een leger van 10.000 man gaat 

Alva met ijzeren vuist regeren. Hij terroriseert de Lage Landen, richt een speciale rechtbank op om de ketters 

te vonnissen: de “Raad van Beroerten”, in de volksmond de “Bloedraad”. Alva haat de ketters; een uitspraak 

van hem ‘het hoofd van een zalm is meer waard dan al de kikvorsen (ketters) in het moeras’. In een brief aan 

Felipe II schrijft hij over de opstandelingen ‘maar zij, die het verdienen moet men het hoofd afhouwen en met 

hen veinzen tot men dat kan doen’.33  

 

In de Nederlanden worden meer dan 1000 mensen door de Raad van Beroerten ter dood veroordeeld en 

geëxecuteerd. Ruim 11.000 mensen worden verbannen. Bekendste slachtoffers van de Bloedraad: de Graven 

van Egmont en Horne. Zij worden door Alva gearresteerd na een gezamenlijk diner in Brussel en in september 

1568 op de Grote Markt in Brussel, tot hun eigen verbazing, onthoofd.  

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geuzen_(geschiedenis)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Burggraaf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Burggraaf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Marnix
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_M%C3%BCnster
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_II_van_Spanje
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Citaat uit het boek ‘’het land van Rembrandt’’34.  

 

  ‘De reformatoren hadden een afkeer van de wetenschap. Naar het voorbeeld der Inquisitie 

en der jezuieten beschouwden zij haar als onrein vuur op het altaar. Protestantisme en 

katholicisme vormden, zoo wij oordeelen de vrije gedachte voor een licht te moeten 

houden, één korenmaat of domper. God, die voormaals door de profeten en de apostelen 

gesproken had, had in den jongsten tijd dit nogmaals gedaan door de weder tot aanzien 

gebragte heilige boeken van het Oude- en het Nieuwe-Testament. De menschen 

betaamde het, zich daarmede te vergenoegen, en niet wijs te willen zijn buiten of boven 

hetgeen geschreven stond. Werden er kwanswijs wetenschappelijke nieuwlichters onder 

hen gevonden, die zoomin door syllogismen als door kwinkslagen te bewegen waren tot 

zwijgen, men was goddank in protestantsche landen tegen de lieden dezer soort 

welgewapend. De overheid, zeide de brief van den apostel Paulus aan de Romeinen, droeg 

het zwaard niet te vergeefs’35. 

 

Spanje, Felipe II von Habsburg is per 1 september 1575 bankroet, kan de soldij van zijn huurlegers niet meer 

betalen. Muiterij, Spaanse soldaten, Duitse en Waalse huurlingen moorden, plunderen en brandschatten 

Zierikzee en Aalst. Op 20 oktober 1575 volgt de stad Maastricht; minstens 1500 burgers worden vermoord. 

Daarna volgt op initiatief van de Spaanse officieren die de leiding hebben over de citadel van Antwerpen de 

plundering van die stad. Van 4 tot 7 november 1576 wordt Antwerpen geplunderd door muitende Spaanse, 

Duitse en Waalse soldaten36. De Spaanse furie. Het Spaanse leger plundert, moordt en verkracht. Hun 

strijdkreet ‘Santiago! España! A sangre, a carne, a fuego, a sacco! - Sint-Jakob! Spanje! Moord, brand, 

plunder’! Het fraaie tien jaar oude stadhuis, de trots van de stad, wordt in brand gestoken en brandt volledig 

uit. Ca. 7000 Antwerpse burgers worden gedood.  

 

Don Juan arriveert in Antwerpen als daar net de plundering door Spaanse soldaten heeft plaats gehad. 

Een geuzenleger verjaagt, in samenwerking met de Antwerpse burgers de muitende soldaten en bezet de 

stad, die tot de belegering door de nieuwe landvoogd, Alexander Farnese in 1584 en de overgave op 17 

augustus 1585 in Staatse handen blijft. 

 

Op 8 november 1576 tekenen in het stadhuis van Gent, op initiatief van de Staten van Brabant, de Staten van 

Vlaanderen, Artesië en Henegouwen een overeenkomst - de Generale Unie - met de Staten van Holland en 

Zeeland: de Pacificatie van Gent.   
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Afgesproken wordt dat de Staten-Generaal in het vervolg zonder toestemming van de koning mogen 

vergaderen en ge-eist wordt  

 

- dat de Spaanse troepen teruggetrokken worden,  

- de Nederlandse adel weer het gezag krijgt over de gewesten 

- de oude privileges van de wereldlijke en kerkelijke instanties worden hersteld.  

 

De eenheid is van korte duur. Meteen laaien de godsdiensttwisten weer op. De gewesten Holland en Zeeland 

wensen het calvinisme als enige godsdienst, de Friezen willen hun wederdopers houden, de zuidelijke 

provincies eisen hun katholicisme terug.  

 

De bijeenkomst in Gent wordt voorgezeten door Wilhelm von Nassau, stadhouder van Holland en Zeeland. 

Zijn ambitie is om als leider van de rebellerende Provincies op te treden. Wilhelm faalt op alle punten; is niet 

in staat de vrede te bewaren en de samenwerking van de gewesten te consolideren. In de zuidelijke gewesten 

woedt een burgeroorlog, in de noordelijke gewesten neemt de Staten-Generaal het bestuur over. 

 

De Republiek is al jaren in oorlog met Spanje. Alle financiële middelen van de overheid gaan naar het militaire 

apparaat. Steden worden ommuurd, er worden vestingen gebouwd, men onderhoudt het staand Staats leger 

onder leiding van de stadhouder, graaf Moritz, die voornamelijk interesse heeft in militaire zaken. Er is geen 

hofhouding want er is, zoals in Frankrijk, Spanje of Engeland, geen koning die als mecenas, patroon en 

sponsor van een ambitieuze innovator als Drebbel kan fungeren. De in 1575 gestichte universiteit in Leiden, 

opgericht om -onder meer- protestante theologen te scholen, heeft vooral aandacht voor de humaniora, - 

geesteswetenschappen; theologie, klassieke talen, rechten en medicijnen. Technische, toegepaste 

wetenschappen worden in de ‘’Ingenieursschool’’ de School voor Nederduytsche Mathematique in Leiden 

onderwezen met bijv. de opleiding Vestingbouwer. 

 

Juli 1566; Van Brederode bezoekt Antwerpen, wordt toegejuicht door de protestanten, maar voelt zich 

bedreigd, vreest vermoord te worden. Als Wilhelm von Nassau bij de stad aankomt roept men: ‘Leve de 

geuzen’. Echter, met de geuzen wil Wilhelm niets te maken hebben. In de morgen van 28 augustus laat hij 

drie beeldenstormers ophangen als signaal aan de Spaanse koning van zijn trouw aan de vorst.  

 

Van Brederode heeft de stad dan al verlaten. Wat later geeft Wilhelm toch toestemming aan de protestanten 

een eigen kerk te bouwen, tot woede van Margaretha. Een tweede (juni 1566) en een derde (februari 1567) 

Smeekschrift om tot verzoening met de koning te komen en het verzoek de inquisitie af te schaffen, leiden tot 

niets. Margaretha weigert de Staten-Generaal bijeen te roepen.  

 

De aanvoerder van de rebellen, Hendrick van Brederode overlijdt, 37 jaar jong, op 15 februari 1568 op slot 

Horneburg in de veste Recklinghausen in het keurvorstendom Keulen, in ballingschap, gevlucht voor de 

inquisitie.  Op zijn sterfbed verandert hij zijn testament; schrapt Wilhelm von Nassau als erfgenaam. Naar zijn 

mening heeft Wilhelm zich veel te weinig ingezet voor de strijd tegen de Spaanse overheersers. Von Nassau 

vecht het nieuwe testament aan en procedeert nog jaren, maar verliest.  

 

Maart 1580 wordt Wilhelm von Nassau-Orange door Alexander Farnese in de ban gedaan.  

 

Op 13 december 1580, in zijn in het Frans door zijn hofprediker Pierre Loyseleur de Villiers opgestelde 

Apologie - Wilhelm spreekt geen Diets of Vlaams - verdedigt Wilhelm von Nassau-Orange zich voor de 

Staten-Generaal tegen zijn vogelvrijverklaring en de ban die koning Felipe II hem op 15 maart 1580 heeft 

opgelegd.  Vogelvrij: iedereen heeft het recht Wilhelm te vermoorden en wordt daarvoor goed beloond, met 

instemming van de paus.  

De Staten-Generaal geven een paar dagen later toestemming de Apologie te laten drukken. 
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Juli 1581 benoemen de Staten van Holland en Zeeland Wilhelm tot ‘Hoge Overheid’ en op 26 juli 1581 wordt 

het Plakkaat van Verlatinghe door de Staten-Generaal geaccordeerd, de feitelijke onafhankelijkheidsverklaring 

van Zeven Verenigde Provinciën.  

 

Felipe II, den Coninck van Spaengien, wordt niet langer als Heer en heerser van de Lage Landen erkend. Zijn 

portret verdwijnt uit de stadhuizen en van de munten; het wapen van de Habsburgers ondergaat hetzelfde lot.  

Over Wilhelm von Nassau wordt gezegd: 

 

‘een man van groote geestkracht, beleid, moed en vastberadenheid en bezat een helder 

verstand. Maar heerschzucht, onoprechtheid en list, daarbij: onverschilligheid in de keuze 

der middelen op het stuk van godsdienst ontsierden zijn karakter.  

 

Van zijn godsdienstige opvattingen schrijft historicus Pirenne37:  

 

‘hij was op dezelfde wijze katholiek, als hij later Lutheraan en nog later Calvinist zou zijn: 

d.w.z. zonder eenige geestdrift of diepere overtuiging. Allereerst was hij politicus, die de 

geloofsvragen meer met de oogen van een staatsman dan van een geloovige 

beschouwde’.  

 

Volgens historicus Pirenne wordt het belang van Wilhelm nogal overschat; hij is niet in staat gebleken de 

hertog van Parma te verslaan, noch Haarlem en Alkmaar te verdedigen, noch Den Bosch te veroveren. Onder 

zijn leiding wordt in juli 1572 Roermond geplunderd en er wordt een bloedbad aangericht. Na vertrek van 

Wilhelm loopt de stad direct over naar de Spanjaarden.   

 

Vanaf 1579 geeft Wilhelm leiding aan de brandschatting, moordpartijen, plunderingen van zijn legertje in de 

Meierij van Den Bosch en de Baronie van Breda. Meer dan 100 dorpen worden voortdurend aangevallen, de 

oogst wordt vernield, boeren en dorpelingen vermoord. Deze ‘heldendaden’ van de Vader des Vaderlands 

worden verzwegen; zelden genoemd.  

 

Ook de verdraagzaamheid en tolerantie van Wilhelm is ‘schone schijn’.  Op zondag 20 december 1581, 

vaardigt Wilhelm per plakkaat een officieel verbod uit op de uitoefening van de katholieke godsdienst in de 

Lage Landen, waar naar schatting meer dan twee derde van de bevolking door wordt getroffen. 

Landvoogd Alexander Farnese belegert Antwerpen en na een beleg van veertien maanden, herovert hij de 

stad in 1585. Een groot deel van de bevolking, vooral de rijke protestante kooplieden en ook schilders slaan 

op de vlucht naar het Noorden, vooral naar Amsterdam, ook naar Haarlem en Alkmaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Margaretha, hertogin van Parma (1522-1586) door Anthonie Mor  

 

 

 

Deze dochter van keizer Carlos V en het dienstmeisje Johanna van der Gheynst, uit Nukerke bij Oudenaarde, 

wordt in 1529 door Karel als eigen kind erkend. Zij groeit op aan het Hof in Brussel en Napels. Van 1559 tot 

1568 is zij landvoogdes van de Nederlanden. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anthonie_Mor
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MargarethevonParma02.jpg
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De Staten-Generaal onder leiding van raadspensionaris Pauwels Buys (1531-1594) blijven de facto de dienst 

uit maken. De scheiding tussen de Zuidelijke - katholieke - en Noordelijke - protestante - Nederlanden begint 

zich af te tekenen.  

 

Op 21 Januari 1579 tekenen zeven Staten, waaronder Gelre, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel 

en Drenthe en een aantal steden, onder meer Zutphen, Arnhem, Nijmegen, Gent, Antwerpen, Breda, Venlo, 

Amersfoort een samenwerkingsverdrag in de strijd tegen de Spanjaarden; de Unie van Utrecht.  

De Staten-Generaal is vanaf nu de regering van de Republiek der Verenigde Nederlanden.  

Mei 1579 tekenen de Zuidelijke staten de Unie van Atrecht; men blijft trouw aan het Spaanse gezag. 

38 

 

Op aandringen van Wilhelm von Nassau-Orange wordt de broer van de koning van 

Frankrijk, Hercule(s) François de Valois, hertog van Anjou en Alençon (1555 -

1584) gevraagd om soeverein vorst, koning, van de Verenigde Nederlanden te worden. 

Met het verdrag van Plessis-les-Tours bieden de Staten-Generaal in 1580 François, 

d’Anjou, het ‘beschermheerschap’ van de Lage Landen aan. François’ doopnaam, 

Hercule, jongste zoon van Henri II, koning van Frankrijk, en Catherina De’ 

Medici. D’Anjou wil dat de Lage Landen zich officieel los maken van Spanje. De Staten 

Holland en Zeeland houden zich afzijdig. 

 

In de Lage landen39 wordt overal gevochten; van Delfzijl, dat door Rennenberg, stadhouder van Groningen, 

die naar de Spaanse vijand is overgelopen, tot Maastricht, dat in juni 1579 door Alexander Farnese na een 

vier maanden durend beleg, wordt ingenomen.   
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Januari 1581: Hercule(s) François komt naar Antwerpen; Matthias von Habsburg verlaat het land.  

Vroedschappen en andere bestuurders herroepen hun eed van trouw aan koning Felipe en zweren nu die eed 

op de Republiek. Overwogen wordt om voormalig stadhouder Wilhelm von Nassau-Orange tot graaf van 

Holland te benoemen; hij wordt vermoord voordat die benoeming plaats heeft. Cornelis Pieterszn Hooft, vader 

van PC, is voor de confederale Republiek40 als staatsvorm voor de Nederlanden, even als Johan van 

Oldenbarnevelt.  Ook Wilhelm’s opvolger zoon Moritz wil men niet de titel graaf van Holland geven, wil hem 

geen landsheer maken, men verwijst naar de corruptie en wanbestuur in koninkrijken in Europa en de rust in 

de republiek Zwitserland. Hugo de Groot maakt dat standpunt duidelijk in zijn in 1610 verschenen boek 

‘Tractaet vande Ovdtheyt vande Batavische nu Hollandsche Republique’. De grafelijke rechten blijven tot 1794 

bij de Staten van Holland. 

 

Nu wordt Hercule(s) François d’Anjou in Antwerpen beëdigd tot vorst en soeverein van de Nederlanden. Na 

een koninklijk onthaal in Brugge en Gent en zijn installatie als hertog van Brabant en graaf van Vlaanderen, 

komt Hercule(s) François op 10 februari 1582, in Vlissingen aan. Wilhelm von Nassau-Orange verwelkomt 

hem. De katholieke Hercule(s) François is niet populair in de Lage Landen; de Staten van Zeeland en Holland 

weigeren hem te aanvaarden als hun soevereine vorst. Wilhelm krijgt forse kritiek te verduren voor zijn ‘Franse 

politiek’. François, ontevreden met zijn beperkte bevoegdheden, bezet met zijn troepen een aantal steden in 

zijn koninkrijk. In Antwerpen bezoekt hij alle juweliers, zegt interesse te hebben in de aankoop van een aantal 

juwelen. Op allervriendelijkste toon communiceert hij met de Antwerpenaren, stelt hen voor een ’koninklijk 

onthaal’ te organiseren. De burgers in Antwerpen vertrouwen hem niet en terecht. Als d’Anjou op 17 januari 

1583 met een kleine groep getrouwen de stad binnen trekt, worden de stadspoorten gesloten, zodat d’Anjou’s 

leger, dat buiten de poort ligt, niet binnen kan komen. De Antwerpenaren hebben het -juiste- vermoeden; 

d’Anjou wil gewapenderhand de stad bezetten. Burgers en schutterij zijn op hun hoede en vechten terug. Veel 

burgers en een groot aantal van d’Anjou’s legermacht van 1500 soldaten sneuvelen. Hercule(s) François zelf 

kan te nauwer nood aan de slachting ontkomen en geen enkel juweel als oorlogsbuit meenemen. Deze 

mislukte actie betekent het einde van zijn militaire en koninklijke carrière in de Lage Landen.  

 

Archief Alkmaar meldt: 1584, juni 10 Overleed de hertog van Anjou en stelde men in Holland en Zeeland alles 

in het werk om prins Willem van Oranje als graaf van Holland in te huldigen, doch Amsterdam en Gouda 

hielden het tegen. Hercules overlijdt aan malaria, volgens velen zijn verdiende straf Gods’.  

 

Na het overlijden van d’Anjou volgt een derde poging van de Zeven Provinciën om een soeverein te vinden, 

die status heeft, leidinggeeft en het verzet tegen de Spanjaarden kan organiseren. De broer van François, 

Alexandre Édouard de France (1551-1589) vanaf 1574 als Henry III, koning van Frankrijk, voorheen gekozen 

koning van Polen en Litouwen, wordt nu de soevereiniteit over de Lage Landen aangeboden. Hij is tamelijk 

tolerant; in zijn koninkrijk leven katholieken en hugenoten vreedzaam samen. Tegenstanders, zoals leden van 

de vroedschappen van de steden Amsterdam en Gouda noemen de Bartholomeusnacht, de moord op de 

hugenoten in 1572, het bewijs van de onbetrouwbaarheid van de Franse koning.  

De officiële uitnodiging gaat niet door.  
 

Alexander Farnese, hertog van Parma (1545-1592)  

door Otto van Veen (1556-1629) 

 

Nu gaat Spanje in het offensief. Een aantal Vlaamse steden worden door Alexander 

Farnese heroverd; Brugge, Gent, Ieper. Drommen vluchtelingen trekken naar het 

noorden. De populariteit van Wilhelm von Nassau zakt naar een dieptepunt. Zijn plannen 

lopen op niets uit; hij besluit zijn machtsbasis te verhuizen. Brabant wordt opgegeven als 

uitvalsbasis. Von Nassau laat het gebied onder Den Bosch onder water zetten. Wilhelms’ troepen trekken 

brandstichtend, plunderend en verkrachtend rond over het Brabantse platteland. De bevolking van Brabant 

wordt onder leiding van Von Nassau afgeperst om aan geld te komen, men wordt gedwongen te betalen ‘op 

pene van rigoureuselick en metten brandt gestraft te worden’. Geestelijken worden gemarteld en vermoord.   
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Wilhelm verhuist met zijn staf naar een voormalig klooster in Delft in het gewest Holland. De Staten-Generaal 

verhuizen in augustus 1583 van Antwerpen, via Middelburg en Delft, naar Den Haag.  

Op 10 juli 1584 wordt Wilhelm von Nassau-Orange in Delft vermoord. In Brabant reageert men opgelucht; de 

despoot, die het platteland van Brabant plunderde, is geveld. In de geschiedschrijving wordt Von Nassau als 

held, als ‘Vader des Vaderlands;’ bijgezet. Zijn opportunisme, falend leiderschap, zijn onbetrouwbaarheid en 

wandaden tegen de bevolking zijn vergeten of worden met opzet niet vermeld; ook niet door hedendaagse 

historici.  

 

Oudste zoon en wettelijk opvolger van Von Nassau-Orange en zijn eerste vrouw Anna van Egmont, Philips 

Wilhelm, in 1554 geboren in Buren, is gegijzeld in Spanje. Raadspensionaris en Landsadvocaat van de Staten 

van Holland, Van Oldenbarnevelt is voorstander om de 16-jarige Moritz, de tweede zoon van Orange, tot 

stadhouder te benoemen. 

1588, maart 20 Prins Moritz reisde van stad naar stad om de militairen de eed van trouw af te nemen, maar 

te Medemblik werd hij door Sonoy, die de zijde van Leicester hield, geweigerd, waarop Moritz de stad 

belegerde en Sonoy zich moest overgeven. 

In 1590 reizen Jacob Valcke, Walraven van Brederode en enige andere leden van de Raad van State naar 

Engeland, ‘om eenige geschillen, tusschen E l isabeth  en ‘s lands staten gerezen, te vereffenen’.  

 

Stadhouder, graaf Moritz is een zoon van Anna von Saksen en Wilhelm von Nassau. Anna, zeer depressief, 

krijgt een relatie met en kind van Jan Rubens, de vader van Peter Paul Rubens. Anna wordt door een jaloerse 

en vernederde Wilhelm krankzinnig verklaard. Hij laat hun portret in het glas-en-loodraam in de St. Janskerk 

in Gouda verwijderen. Voor de rest van haar leven wordt zij opgesloten; zij overlijdt, 32 jaar jong, in 1577. 

 

Na Leicesters’ vertrek houdt Diedrick Sonoy41, in 1572 door Von Nassau benoemd tot gouverneur van het 

Noorderkwartier, zich aan de eed van trouw, die hij aan de graaf van Leicester heeft gezworen. Sonoy erkent 

daarom het gezag van de Staten-Generaal niet en weigert trouw te zweren aan graaf Moritz. Die trekt met een 

leger op naar Medemblik. Van eind februari tot eind april 1588 wordt de stad belegerd. Sonoy en zijn -deels - 

Engelse troepen geven zich over. Sonoy krijgt het aanbod om in de stad te blijven. Echter, door de burgers 

van Medemblik gehaat, wordt hij weggejaagd uit hun stad. Met een jaargeld van 1000 pond van de Staten, 

vanwege zijn verdiensten uit het verleden, vertrekt hij naar Friesland. In 1591 verkoopt hij zijn pand in Alkmaar 

aan de Lange Nieuwesloot, dat hij in 1567 had gekocht -het voormalige Bagijnenklooster, nu Hof van Sonoy- 

aan de Amsterdamse burgemeester Willem Bardesius. In juli 1597 overlijdt Sonoy, 68 jaar, in het 

Groningerland op kasteel Ten Dyk van zijn schoonzoon. De Zeven Verenigde Provinciën zijn een Republiek.  

 

• Barre tijden in Engeland 

 

Van 27 november 1558 tot 24 maart 1603 regeert de Virgin Queen Elizabeth, bijnaam Gloriana42 in Engeland. 

Elizabeth blijft kinderloos, is nooit getrouwd. Haar motto - ‘semper aedem’ - altijd dezelfde -. Zij is een dochter 

van Henry VIII en Anna Boleyn, zijn tweede vrouw, die in mei 1536 beschuldigd van hekserij en overspel, 

samen met haar broer George en haar ‘vermeende’ vijf minnaars, wordt onthoofd. Henry, in 1491 geboren in 

Greenwich en opgegroeid op Eltham Palace is koning vanaf 1509. Uit de dagen van Henry VIII dateren de 

‘statuten van Eltham’, de huisregels, die in januari 1526 door Kardinaal Wolsey werden opgesteld.  

 

‘De meesterkoks mogen niet naakt lopen of de nacht voor het keukenvuur doorbrengen’. 

‘De bedienden van zijne Hoogheid mogen geen sleutels, bestek of borden stelen uit de      

huizen van andere heren, waar de hofhouding op bezoek is’. 
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‘Onbetrouwbaar, inhalig en hebzuchtig’, schrijft de Franse ambassadeur over Henry die zichzelf in 1534 tot 

hoofd van de kerk van Engeland benoemd. Alle bezittingen van de roomse kerken en kloosters worden door 

hem in beslag genomen; de koning wordt zo schatrijk. Henry vertrouwt niemand, werkt alleen met jaknikkers, 

die, zodra hij maar even aan hun loyaliteit twijfelt, worden geëxecuteerd.  

 

Met de Acte van Opvolging43 benoemt Henry zijn dochter Elizabeth tot zijn wettige opvolger. Echter, stelt hij, 

een zoon uit een nieuw huwelijk gaat voor. En, uit zijn huwelijk met Jane Seymour (1509-1537) wordt hun zoon 

Edward geboren. Jane overlijdt in het kraambed. Een week na haar dood kondigt Henry aan dat hij de 25jarige 

Anna van Kleef zal trouwen.  

 

Als Henry overlijdt, januari 1547, wordt Edward, 9 jaar oud, koning van Engeland en Prins van Wales: Edward 

VI. Wetenschapper en humanist John Dee (1527-1608/9) wordt zijn adviseur en astroloog. Helaas, al na zes 

jaar, juni 1553, overlijdt Edward Tudor, gestorven aan tuberculose of vergiftigd. 

 

In het testament van de op vijftienjarige leeftijd overleden koning Edward VI staat, dat zijn familieleden van 

Schotse afkomst nooit en te nimmer de Engelse troon mogen erven. Edward wijst op zijn doodsbed de 

vijftienjarige Jane Grey (1537-1554), achterkleindochter van Henry VII, aan als zijn opvolger. Door een 

volksopstand en staatsgreep bemachtigt de katholieke Mary Tudor (1516-1558), dochter van Henry VIII, de 

kroon van Jane Grey, die maar negen dagen als koningin in functie is. Als Jane weigert zich te bekeren tot het 

katholicisme laat Mary haar en haar echtgenoot onthoofden. 

 

 

 
Henry VI en Edward IV, ets door Hendrick Goltzius, Royal Collection Trust 

 

 

 

 

 

 

 

Mary trekt in 1553 de door haar vader in 1533 ingevoerde Buggery Act in, met verwijzing naar de katholieke, 

kerkelijke wetgeving, waar sodomie en homoseksualiteit zijn verboden. De Buggery Act wetgeving heeft 

betrekking op wat men noemt ’onnatuurlijke seksuele relaties met personen van hetzelfde geslacht en dieren; 

sodomie, seksuele activiteiten tegen gods wil.  

 

 

 

 

 
Mary I, ets door Hendrick Goltzius, c. 1585, Royal Collection Trust, UK 

 

 

 

 

Mary I, 37 jaar, trouwt in 1554 met Felipe, enige zoon van keizer Carlos V. Felipe 

is nu koning van Engeland en na het aftreden van zijn vader in januari 1556, koning 

van Spanje.   

 

‘Felipe en Mary, door de Gratie God’s, Koning en Koningin van Engeland, Spanje, Frankrijk, 

de twee Sicilies, Jerusalem en Ierland. Verdedigers van het ware Geloof, Aartshertogen 

van Oostenrijk, Hertogen van Bourgondie, Milaan en Brabant. Graven van Habsburg, 

Vlaanderen en Tirol’.  
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Het echtpaar wil in Engeland het katholicisme terugbrengen, is er niet populair. Er komt oorlog met 

Frankrijk, Engeland verliest Calais en door de slechte weersomstandigheden is er hongersnood. 

Mary heeft enige schijn-zwangerschappen maar krijgt geen kinderen. Zij bestrijdt de heidenen 

actief, prominente ketters ontvluchten het land; honderden protestanten komen op de brandstapel. 

Dr. Dee wordt wegens protestante sympathieën opgesloten in Hampton Court, waar ook Elizabeth gevangen 

zit. Mary’s bijnaam: Bloody Mary. Zij zet halfzus Elizabeth vast in de Tower, omdat die zich niet wil bekeren. 

Meteen na Mary’s overlijden in november 1558, zij is 42 jaar en bezwijkt aan de griep, vraagt haar weduwnaar, 

koning Felipe haar wettige opvolgster, Elizabeth, ten huwelijk. Zij slaat zijn aanbod af; zijn katholicisme is een 

te groot bezwaar voor Elizabeth. 
 

 

 

 

 

Elizabeth, door Christoffel van Sichem, de tekst ‘beschermvrouwe van de 

Vrijheid van de provincies van de Pays-Bas’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth, geboren in 1533, dochter van Henry VIII is van 1558 tot haar dood in 1603, koningin van Engeland. 

Pokdalig gezicht; slechte, zwarte tanden, dikke laag schmink van wit poeder, dun haar; draagt altijd grote 

pruiken van rood haar, verzamelt 2000 paar handschoenen.  

 

Haar vader, Henry Tudor, zes keer getrouwd, geboren in Greenwich, groeide op Eltham Palace op, heeft 

gebroken met de katholieke kerk. Na haar kroning in januari 1559 wordt ervan uitgegaan, dat Elizabeth zal 

zorgen voor een opvolger. In 1566 stelt het Parlement een petitie op over een eventueel huwelijk en de 

troonopvolging. Haar antwoord: ‘"Op dit moment is het niet verstandig; noch zal het nooit zonder enige gevaar 

zijn voor u en een zeker gevaar voor mij".  Diverse kandidaten melden zich, zoals de protestante koning, Erik 

van Zweden. Hij stuurt fraaie geschenken maar Erik en zijn land zijn niet belangrijk genoeg in de ogen van de 

Engelsen.  
 

De anglicaanse, fel anti-roomse Elizabeth wordt in 1571 uit de roomse kerk gezet. Iedere katholiek heeft nu 

het recht haar te doden, volgens paus Pius V, voormalig Inquisiteur en ketterjager. Tijdens haar leven worden 

dan ook diverse pogingen gedaan haar te vermoorden. Engeland wordt onder haar heerschappij definitief 

protestant. 

 

• Ridolfi samenzwering 

 

In maart 1571 wordt een poging gedaan om Elizabeth te vervangen door de katholieke Mary Stuart (1542-

1587), koningin der Schotten. Leider van het complot is Roberto Ridolfi, bankier uit Florence. Medeplotter is 

Thomas Howard, vierde hertog van Norfolk, grootgrondbezitter en dan de enige hertog in Engeland. Howard, 

achterneef van Elizabeth, wordt genoemd als mogelijke bruidegom van Mary. Ook betrokken bij de 

samenzwering, het Vaticaan en de Spanjaarden. Als Mary, koningin van Engeland en Schotland is geworden 

zal zij met haar man Thomas Howard Engeland terugbrengen tot het ware geloof, het katholicisme. Koning 

Felipe II van Spanje geeft de hertog van Alva bevel om vanuit de Nederlanden met een leger van 10.000 man 

Engeland binnen te vallen. Naar verwachting zal de rebellie gesteund worden door een groot deel van de 

Engelse katholieke aristocratie en bevolking.  
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Door haar eigen spionnen en door de groothertog van Toscane, Cosimo I de’ Medici (1519-1574), die door 

Ridolfi was ingeseind, wordt Elizabeth op de hoogte gebracht. Versleutelde brieven worden ontdekt bij Howard; 

na enige marteling geven zijn schrijvers de sleutel voor de encryptie. Met Thomas Howard loopt het slecht af; 

hij wordt na maanden gevangenschap en een proces op 2 juni 1572 onthoofd. Ridolfi kan vluchten, wordt 

senator in Florence, overlijdt in 1612. Mary overleeft, krijgt huisarrest, is in 1583 weer betrokken bij een complot 

tegen Elizabeth; haar huisarrest wordt verzwaard. 
 

 

 

François Hercule in 1577, 

miniatuur door Nicholas Hilliard, 

V&A Museum, Londen 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth verbiedt in 1571 bij wet -de Act of Treason- dat er over haar opvolging wordt gesproken, een heet 

hangijzer; zij is de laatste levende Tudor. In de periode 1577-1579 worden diverse pogingen ondernomen om 

de 24-jarige Hercule(s) François, hertog van Anjou en Alençon (1555 -1584), broer van de koning van 

Frankrijk, door een huwelijk aan de 46-jarige koningin Elizabeth van Engeland te koppelen. Geboren als 

Hercule(s) François de Valois-Angoulême, jongste zoon van Henri II, koning van Frankrijk. Zijn moeder, 

Catherine de' Medici; de stille kracht achter dit voorstel.  

 

Er is te veel weerstand in Engeland tegen een huwelijk van de Virgin Queen met deze katholieke jongeman. 

Hercule, lelijk, klein, pokdalig, loopt krom. Elizabeth mocht de jonge Hercule François wel, noemt hem haar 

‘kikker’, een spotnaam voor de Fransen in Engeland. In het geheim worden liefdesbrieven uitgewisseld, maar 

er komt geen schot in de zaak. Als ultieme poging haar hart te winnen stuurt Hercule in 1579 zijn vertrouweling, 

de charmante hoveling Jean de Simier naar Engeland, met juwelen ter waarde van 12000 kronen. Jean is 

populair bij de vrouwen en Elizabeth flirt heftig met hem, noemt hem ‘haar ‘aap’, hij mag haar in haar 

slaapkamer bezoeken; zij geeft hem fraaie kleding en organiseert een groots bal te zijner ere. In maart 

presenteert De Simier een huwelijkscontract en in augustus arriveert de hertog van Anjou vanuit Vlissingen in 

Greenwich; begeleid door Robert Dudley. Tesaam brengen Elizabeth en Hercule veel tijd door en de Franse 

ambassadeur meldt dat de koningin verliefd is geworden op de aimabele Hercule. Ook wordt gefluisterd dat 

zij zich zo flirterig gedraagt om Robert Dudley, graaf van Leicester (1532-1588), haar vermeende minnaar, 

jaloers te maken.  Men vertelt dat Robert Elizabeths’ populaire en alwetende hofnar 

Richard Tarlton, belangrijk lid van de Queens Men, haar toneelspelers, die ook 

astrologische voorspellingen doen, heeft omgekocht om haar te vertellen dat zij binnenkort 

met een ‘bepaalde edelman’ het bed zal delen…  

 

Elizabeths’ voormalige minnaar Sir Christopher Hatton (1540-1591) dan Lord Chancelor - 

Kanselier-, spreker voor Elizabeth in het House of Commons, is door haar benoemd in de 

commissie om het huwelijk te regelen. Hatton - zij noemt hem haar ’schaap’ -, is tegen de 

verbintenis. John Stubbs, schrijver van het pamflet  

 

‘De Ontdekking van de Gapende Golf waardoor Engeland waarschijnlijk verzwolgen zal worden door een 

huwelijk met ‘weer’ een Fransman’,  

 

verliest zijn rechterhand vanwege zijn anti-koningin pamflet. Na de amputatie licht hij met zijn linkerhand zijn 

hoed en roept ‘God save the queen’.  

Elizabeth wordt gewaarschuwd voor het krijgen van kinderen op haar leeftijd; overlijdt zij, dan zal de Engelse 

kroon toevallen aan een Fransman…In 1581 zwicht zij voor de kritiek en zet het voorgenomen liaison niet 

door.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_II_of_France
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_II_of_France
https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_de%27_Medici
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Hercule overlijdt prompt in 1584 aan malaria. In juni van hetzelfde jaar wordt Wilhelm von Nassau-Orange 

vermoord; wordt Antwerpen veroverd door de Spanjaarden.   

 

Philip Sydney (1551-1586), vernoemd naar de koning Felipe van Spanje, is een neef van Robert Dudley. Ben 

Jonson maakt een gedicht bij Philip’s geboorte en Sydney schrijft een 

serie sonnetten; het epos Arcadia. In 1572 krijgt de 21-jarige ‘trusted 

and wellbeloved Philip’, van Elizabeth een licentie om voor twee jaar 

op reis te gaan naar het continent, met drie bedienden en vier paarden, 

om vreemde talen te leren. In Augustus 1572 is hij in Parijs ooggetuige 

van de verschrikkingen van de Bartholomeusnacht. In het huis van de 

Engelse ambassadeur, Francis Walsingham in Parijs, loopt hij, ketter, 

geen gevaar. Philip Sydney schrijft in een brief aan de majesteit dat zij 

Hercule, Fransman en papist niet moet trouwen, herinnert haar aan de gruwelijke moordpartij van de 

katholieken op de Hugenoten, de Bartholomeusnacht. Hercule’s moeder typeert hij als de Jezebel van haar 

tijd.  

 

Na Parijs worden een van de zeven keurvorstendommen, de ‘kurfürstliche Pfalzgrafschaft bei Rhein, de 

Kurpfalz en Heidelberg, Wenen, Venetië, Padua en Hongarije bezocht, dan terug naar Duitsland; in mei 1575 

is hij weer in Engeland. Elizabeth stuurt hem in februari 1577 naar Wenen om haar condoleances over te 

brengen bij de dood van Maximiliaan II van Oostenrijk, overleden in oktober 1576, en de inhuldiging van zijn 

zoon tot keizer Rudolf II bij te wonen. De terugreis gaat via de Lage Landen, waar hij Wilhelm, graaf von 

Nassau, prince d’Orange ontmoet. Met Von Nassau bespreekt hij hoe de protestanten in Europa kunnen 

samenwerken. Gecharmeerd van Sydney biedt Von Nassau, vader van 16 kinderen hem de hand aan van 

een van zijn 11 dochters met als bruidsschat het stadhouderschap van Holland en Zeeland44.  

 

Sidney is betrokken bij de strijd rond Zutphen en Deventer. In 1587 vallen deze steden in handen van de 

Spanjaarden door verraad van twee Engelse officieren, Rowland York, die het bevel over de schansen van 

Zutphen heeft, en William Stanley, door Dudley benoemd tot gouverneur van Deventer. Zij lopen met hun 

troepen over naar de vijand. Op 22 september 1586 wordt Sydney zwaargewond bij de slag bij Warnsveld 

onder de rook van Zutphen; hij overlijdt in Arnhem, 31 jaar jong. Zijn dood wordt in Engeland diep betreurd. 

Een paar regels uit een lang gedicht ter herdenking: 

 

Hij was de opgaande zon, die heel Engeland verblijde 

Hij was het leven, lichtend voorbeeld voor eenieder met verdiensten 

Hij was de vreugde van de Muzen, hij was Bellona’s schild, 

In de stad een lam, op het slagveld een leeuw 

 

He was the rising sunne, that made all England glad; 

He was the liffe and lyght of those that any vertues had; 

He was the Muses joy, he was Bellonas sheild, ‘ 

within the towne he was a lambe, a Ivon in the feild. 

 

n.b.: Bellona, de Romeinse godin van de krijgskunst 

 

Verrader Rowland York overlijdt in 1588, waarschijnlijk vergiftigd door de Spanjaarden, waarbij hij in dienst 

was getreden, omdat hij niet werd vertrouwd. Stanley is actief voor de Spanjaarden en presenteert een plan 

om Engeland vanuit Ierland aan te vallen. In 1630 overlijdt hij in Gent, want Engeland komt hij niet meer in.  

Als graaf Moritz de stad Zutphen in 1591 herovert wordt Stanley’s lijk opgegraven en -alsnog- aan de galg 

gehangen. 

 

Elizabeth wil Dudley eigenlijk niet naar de Lage Landen laten gaan, maar geeft dan toch toestemming, in 

december 1585. 
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Verdacht van een plan om de universiteit van Leiden naar Utrecht over te brengen en nadat in 1587 het door 

Leicester gesteunde complot om Leiden in te nemen wordt ontdekt zou hij gezegd hebben: ‘Het is nu tijd dat 

ik mijn hoofd berg’. Nadat ook de Staten van Utrecht zich tegen hem keren, reist Leicester in december via 

Dordrecht en Vlissingen naar Engeland. De majesteit vraagt hem onmiddellijk zijn gouverneurschap van de 

Lage Landen neer te leggen. 

 

Engeland, een klassenmaatschappij, schrijft Thomas Smith in 1583 in zijn boek ‘De Republica Anglorum’.          

Adel, burgers, vrije boeren met eigen grond, ambachtslieden en werkvolk45. Door de koloniën, de slavenhandel 

en de buit van de verovering van Spaanse schepen, stijgt de welvaart.  

 

Elizabeth voert in 1563 opnieuw de Buggery Act in, die door het Parlement en haar vader in 1533 al was 

bekrachtigd en door haar voorgangster Mary naar het kerkrecht was doorgeschoven. De straf voor sodomie 

en homoseksuele relaties: ophanging en verbeurdverklaring van je bezittingen.  

 

In 157146 wordt bij wet bepaald dat alle burgers, vanaf de leeftijd van 6 jaar, op zondag een wollen kap moeten 

dragen; drie farthings boete als je die niet draagt. De aristocratie wordt verplicht zich naar hun stand te kleden, 

bij voorkeur kleding die in Engeland is gefabriceerd. Door onderscheidende kleding wordt het klassenverschil 

duidelijk gemaakt. Belastingen op kleding en boetes voor overtredingen spekken de staatskas.  

Het Statute of Apparal van juni 1574 heeft tot doel de import van goederen ‘unnessary foreign wares’ in 

Engeland te beperken. Het dragen van wol en laken uit het buitenland wordt verboden. Alleen aristocraten 

mogen dat soort kleding nog dragen. Wol, is een belangrijk exportproduct van Engeland.  

 

Vluchtelingen uit de Nederlanden, naar schatting meer dan 100.000, zijn zeer actief in Engeland. Zij starten 

ververijen, weverijen, hoedenmakerijen, van vilt en, naar Gelderse gewoonte, van stro. De Engelsen nemen 

veel handvaardigheden van de Hollanders over. De Renaissancestijl en ideeën komen naar Engeland. Fraaie 

tuinen worden aangelegd met exotische planten en fruit. Er is interesse voor Florence waar De’ Medici kunsten 

en wetenschappen stimuleren, waar schitterende tuinen met grotto’s, fonteinen en technische snufjes worden 

aangelegd.  

 

Michelangelo Florio, in 1515 geboren in Toscane, franciscaner monnik, wordt protestant en ter dood 

veroordeeld door de Inquisitie, vlucht in 1550 naar Engeland. Daar geeft hij in de hoogste kringen Italiaanse 

les. Tijdens een diner in Whitehall introduceert hij het werk van voormalig dominicaan Giordano Bruno (1548-

1600) en diens theorie over de oneindigheid van het heelal en bewoonde planeten. Jane Grey, kortstondig 

koningin van Engeland, achterkleindochter van Henry VII, is een van zijn leerlingen. Florio’s zoon Giovanni -

John- werkt, even als Drebbel, aan het hof van kroonprins Henry en zijn moeder Anna. Theater en poëzie 

bloeien in Engeland.  

 

De op jonge leeftijd, in de bloei van zijn leven gesneuvelde Philip Sydney wordt in heel Engeland betreurd. 

Fulke Greville, ook een favoriet van Elizabeth, schrijft een indringende biografie over zijn vriend ‘Life of the 

Renowned Sir Phillip Sydney’. Greville, ook bevriend met Francis Bacon (1561-1626), zal tijdens de regering 

van de in 1603 als koning van Engeland aantredende Schot James Stuart (1568-1625) carrière maken. Mary 

Sidney, zus van Philip, (1561-1621) trouwt Henry Herbert, 2e graaf Pembroke, die in 1601 overlijdt. Mary had 

op Wilton House een laboratorium waar zij medicijnen ontwikkelde. Op Wilton House hield zij bijeenkomsten 

van dichters, schrijvers; de Wilton Circle; ‘a paradise for poets’. Deelnemers onder meer Ben Jonson, haar 

broer Philip, Edward Spenser en vele anderen. Gefluisterd werd dat zij delen van Shakespeare’s werk schreef. 

Christopher Marlowe (1564-1593), toneelschrijver, ook als spion actief, wordt vermoord tijdens een vechtpartij. 

William Shakespeare47, Thomas Middleton, Ben Jonson, Thomas Dekker en vele andere toneelschrijvers en 

musici zijn zeer productief. Het toneel bloeit, er worden theaters gebouwd. Jonson, die het maagdenvlies van 

Queen Elizabeth ondoordringbaar noemt, vandaar dat zij nog Virgin is, maakt enige cynische versjes over 

Drebbel’s innovaties. 
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Robert Dudley’s eerste vrouw, Amy Robsart, sterft in 1560 volledig onverwacht, onder verdachte omstandig-

heden als Robert op Windsor Castle bij zijn geliefde Elizabeth is.  

 

De roddels en verdachtmakingen zijn niet van de lucht. Verwacht wordt dat hij Elizabeth zal huwen, maar er 

gebeurt niets. Pas 18 jaar later, in 1578, trouwt Robert opnieuw, met Lettice Knollys, een achternicht van 

Elizabeth. Hare Majesteit is niet op de hoogte gebracht van dit huwelijk; hoort ervan via de Franse 

ambassadeur die bemiddelt bij haar voorgenomen huwelijk met de Fransman Hercule François van Valois. 

Dudley’s nieuwe bruid Lettice, ‘de wolvin’, mag zich nooit meer aan het hof vertonen. 

 

 

 

 

 
Queen Elizabeth in 1563, met wespentaille, de Tudor rode roos boven 

haar linkerborst. Dit eerste statie portret was bedoeld om aan 

mogelijke huwelijkspartners te laten zien. De schilder, Steven van der 

Meulen, (c. 1515-1564), die rond 1560 van Antwerpen naar Londen is 

verhuisd. Van der Meulen reist in 1561 mee met enige Engelse diplomaten 

naar Stockholm, waar hij het portret van koning Eric XIV van Zweden, een 

huwelijkskandidaat voor Elizabeth schildert. Eric wordt wegens 

krankzinnigheid in 1568 afgezet en vermoord 

 

  

 

 

De schilderkunst ontwikkelt zich; buitenlandse schilders zijn in Engeland aan het werk, naast kweek van eigen 

bodem: zoals Nicholas Hilliard, ‘the queens limner and goldsmith’. Leonard Fryer, wordt in 1598 door Elizabeth 

tot ‘Serjeant Painter for life’ benoemd; overlijdt c. 1605. George Gower (c.1540–1596), portretschilder, vanaf 

1581, ook Serjeant Painter van de majesteit. Steven van der Meulen uit Antwerpen, in 1560 tot Engelsman 

genaturaliseerd; schildert fraaie portretten van de Engelse adel en in 1563 het eerste statie portret van 

Elizabeth. John de Critz (1551-1642), in Antwerpen geboren zoon van een goudsmid, even als Karel van 

Mander, leerling van Lucas de Heere, vanaf 1590 actief als schilder, Marcus 

Gheeraerts (Gerards/Geerards; c. 1561/62-1636), met zijn ouders vanuit Brugge naar Engeland gevlucht, 

trouwt met een zus van John de Critz. 

 

Hij is vanaf 1592 actief als hofschilder, introduceert een nieuwe stijl, de geportretteerde wordt niet meer vlak 

maar drie-dimensionaal afgebeeld, omringd met symbolische attributen of fraaie landschappen. Schilder 

Robert Peake de Oudere (c. 1551–1619) is actief tijdens de regering van Elizabeth en James I. 

 

Alchemie wordt in Engeland gestimuleerd door monnik en alchemist George Ripley (c. 1415- c. 1490). Ripley 

studeert in Rome, wordt kamerheer van de paus en Augustijner monnik, wordt uit de orde gezet als hij beweert 

het geheim van transmutatie te kennen en het recept voor de bereiding van de steen der wijzen. Ripley 

introduceert in Engeland het gedachtengoed van de Spaanse filosoof Raymond Lull met Latijnse vertalingen 

van zijn werk, dat zorgt voor een opleving van de belangstelling in de alchemie in Engeland. Zijn belangrijkste 

boek ‘The Compound of Alchemy’, vol aanwijzingen voor alchemistische bereidingen inspireert een eeuw later 

Dr. John Dee48, na het overlijden van Edward, hof-astroloog van koningin Elizabeth.  

 

Ook toonaangevend alchemist Michel Maier wordt geïnspireerd door Ripleys’ werk. In 1591 verschijnt een 

uitgave van ‘The Compound’, opgedragen aan Elizabeth. Beide heren, Dee en Maier trekken naar Bohemen, 

naar het hof van keizer Rudolf in Praag. Dr. Dee, kenner van het werk van de wiskundige Euclides van 

Alexandriȅ, humanist, filosoof, alchemist, astroloog, bepaalt op verzoek van Elizabeth de beste dag van haar 

kroning. Dee studeert in Cambridge, reist door de Nederlanden, ontmoet daar Gemma Frisius, studeert in 

Leuven, raakt bevriend met Gerard de Kremer - Mercator -, neemt twee globes en diverse instrumenten mee 

https://en.wikipedia.org/wiki/Serjeant_Painter
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waarmee hij lessen in astronomie en navigatie geeft. Terug in Engeland wordt hij beroemd en berucht om zijn 

kennis van occulte, mystieke zaken en verdacht van tovenarij. Koningin Elizabeth zoekt hem thuis op; Dr. Dee 

trekt haar horoscoop en vermaakt haar met een spiegel, die haar gezicht steeds vreemder weergeeft, 

naarmate zij dichterbij komt. Voor een toneelvoorstelling van Aristophenes in het Trinity College in Cambridge 

construeert Dee een constructie met drie katrollen. In één beweging verdwijnen een man en levensgrote 

strontkever in het niets. Het publiek ontvlucht in paniek de zaal; bang om zelf slachtoffer te worden van deze 

tovenarij. Beschuldigd van hekserij bijt Dee woedend van zich af ‘O Brainsicke, Rashe, Spiteful and Disdainfull 

Countrey men…’ 

 

Dr. John Dee’s huis en uitgebreide bibliotheek fungeren tot 1580 als voorloper van een Academie. Bezoekers 

komen uit binnen- en buitenland maar na Dee’s vertrek naar Bohemen wordt zijn huis verwoest en inboedel 

gestolen. 

 

In Engeland is men zeer geïnteresseerd in alle ontwikkelingen op het gebied van horticultuur.  

Simon Foreman, (1552-1611), astroloog, alchemist, herbalist, womenizer, medicus met op astrologische 

waarnemingen gebaseerde behandeling, wordt in de gevangenis gegooid nadat een van zijn patiënten plots 

overlijdt. ‘Devil Forman’ werd verdacht het vergif aan Frances Howard - Lady Essex - te hebben geleverd voor 

de moord op Thomas Overbury in 1615.  Vlaming Mathias de l'Obel, (Mathaeus Lobelius,1538 –1616), 

medicus en botanist, werkt enige tijd in Londen. Draagt in 1571 zijn boek ‘Stirpium adversaria nova’ op aan 

koningin Elizabeth.  

 

Na Londen woont hij in Antwerpen en Delft waar hij Medecijn der Princ van Wilhelm von Nassau-Orange is 

aan wie hij in 1581 zijn Kruydtboeck opdraagt. Na Delft, is hij stadsarts in Middelburg waar hij een botanische 

tuin aanlegt. l’Obel woont vanaf 1596 permanent in Londen, is vanaf 1607 lijfarts en botanicus regius aan het 

hof van koning James. Op empirische wijze ontwikkelt hij een classificatie van planten; werkt samen met 

Carolus Clusius, die vanaf 1594 hoogleraar in Leiden is en leider van de hortus botanicus.  

 
 

 

 

John Gerard met zijn aardappels49 

 

 

 

 

 

Botanist en medicus John Gerard (c.1545-1612) onderhoudt een fraaie tuin in Holborn, met veel exotische 

gewassen, bestudeert en teelt als eerste de aardappel, een plant die net uit Virginia in de Nieuwe wereld was 

gearriveerd in Europa. Gerard stelt lijsten op van planten in zijn tuin en schrijft een aantal indrukmakende 

boeken over planten met gebruikmaking van het werk van plantkundige Dodoens (1517-1585), schrijver van 

het Cruydeboek en na 1582 tot zijn overlijden verbonden aan de botanische tuinen in Leiden.   

 

Gerard correspondeert met Carolus Clusius (1526-1609), die met de - waarschijnlijk - uit Alkmaar afkomstige 

Dirck Outgaertsz. Cluyt50 (1546 - 1598) de ‘çruydttuin’, de hortus botanicus in Leiden aanlegt, waar de eerste 

tulpenbollen in de Republiek ontspruiten. Cluyt, getrouwd met Josina van Teylingen, was apotheker, gevestigd 

‘ín de Wijnstraat in het huis de Granaeteappel in Delft, werkt samen met de Alkmaarder Pieter van Foreest, 

stadsarts te Delft. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/1546
https://nl.wikipedia.org/wiki/1598
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De koninkrijken Marokko (Barbarije) en 

Engeland onderhouden goede 

betrekkingen. In 1600 worden vanuit 

Marokko ambassadeurs uitgewisseld met 

het hof van ‘Sultana Isabel’. Zij trekken 

samen op tegen de Spanjaarden en 

Portugezen, samen met piraten uit de 

Republiek.  

De Marokkaanse koning Sharif Ahmad Abu 

al-Abbas al-Mansur (1549-1603) een 

machtig man in het Middellandse 

zeegebied. Gelovig islamiet, getrouwd met 

vier vrouwen en een harem met nog eens 

tweehonderd vrouwen. Na vrijkoop van de 

Spaanse en Portugese slaven die Marokko 

heeft gevangen tijdens diverse zeeslagen besluit hij, vanwege geldgebrek, de gebieden van het in oost Mali 

gelegen Songhai rijk te bezetten waar goud wordt gewonnen. Met 4000 man trekt hij door de Sahara en 

verslaat een leger van 40.000 man. Hun speren en messen kunnen niet op tegen de geweren en kanonnen 

van Al-Mansurs’ leger.  

 

Er wordt een groot en prachtig paleis gebouwd in Marrakesh.  

 

Marrakech en het El Badi Paleis van sultan Ahmad I al-Mansur (1549-1603), ets door Adriaen Matham, c. 

1641 

Walter Ralegh (1554-1618), vriend van toneelschrijvers Ben Jonson en Christopher Marlowe, ontdekkings-

reiziger, schrijver, alchemist, spion en wetenschapper én favoriet van koningin Elizabeth. In 1584/5 is hij 

betrokken bij de stichting van Engelse kolonies in Virginia, vernoemd naar de Virgin Queen. Met Koninklijke 

Vergunning - Royal Charter - In 1595 zeilt hij naar Zuid-Amerika, op zoek naar El Dorado, de ‘Stad van Goud’. 

Van alle goud en zilver die hij daar vindt mag hij 1/5 houden. Op zoek naar het goudland komt hij in Suriname 

en Gyuana terecht. Hij bestudeert planten uit de nieuwe wereld, experimenteert met nieuwe medicijnen en 

brengt allerlei onbekende voedingsmiddelen naar de Engelse markt; aardappelen uit Zuid-Amerika; thee, 

koffie, chocolade en tabak worden ingevoerd uit de nieuwe kolonies. 

 

Christopher Heydon (1561-1623), landadel uit Norfolk, groeit op Baconsthorpe Castle op, studeert in 

Cambridge ontmoet daar Robert Deveureux (1565-1601), raakt bevriend en werkt samen met een aantal 

wetenschappers en leeftijdgenoten zoals Henry Briggs, astronoom John Bainbridge en Edward Wright, lid van 

het Parlement. In 1601 steunt Christopher Heydon de rebellie van Essex tegen Elizabeth. Hij krijgt gratie door 

een beroep te doen op Staats secretaris Robert Cecil (1563-1612) en hem £2,000 te betalen. Robert’s motto: 

‘Sero, sed serio’ - laat (traag), maar serieus. Christopher Heydon heeft ruzie met zijn vader die diep in de 

schuld zit en zijn bezittingen wil verkopen; hij erft diens schuld van £11,000.-, terwijl hij zelf ook nog £3,000- 

schuld heeft. Heydon schrijft diverse boeken over astrologie, zoals  

 

‘The wisdom of Solomon in miniature, being a new doctrine of nativities ... or, the art of 

determining future events’, 
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Hij bestrijdt de anti-astrologie; de standpunten van astroloog en astronoom John Chamber (1546- 1604), 

verwijst daarbij naar Tycho Brahe en Johann Kepler.  

 

In een van zijn brieven schrijft Heydon: ‘ik heb net zoveel geleerd van geleerde, hoog opgeleide als van 

geleerde mannen zonder opleiding. ‘Non qui graeca scit, aut verba calet Latina doctus est, aut sapiens; sed 

qui vera videt; & falsis secernere novit’/ Het is niet degene, die Grieks kent, of die Latijnse woorden gebruikt, 

die geleerd of wijs is, maar hij, die waarheden ontdekt en ze van leugens en fouten kan onderscheiden.  

 

Met Henry Briggs zal Drebbel in 1629 een plan ontwikkelen om de moerassen rond Cambridge droog te 

leggen. Met William en John Heydon, zonen van Christopher, die bevriend zijn met Constantijn Huygens, zal 

Drebbel in de 1620er jaren bij diverse projecten samenwerken. Bij het schrijven van zijn boek ‘A Defence of 

Judiciall Astrologie, wordt Heydon geholpen door zijn huiskapelaan en astroloog William Bredon over wie werd 

gezegd ‘dat hij zo verslaafd is aan tabak en drank, dat hij het touw waarmee hij de klokken luidt zal afsnijden 

en oproken, als hij geen tabak heeft’. 
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Zomer 1584 wordt koningin Elizabeth I van Engeland de positie van soeverein van de Republiek aangeboden.  

 

Zij bedankt voor de eer. Met het verdrag van Nonsuch van 20 augustus 1585 zegt Engeland toch steun toe 

aan de Republiek. Engeland krijgt de steden Vlissingen, Oostende, Den Brielle, het fort Rammekens aan de 

Westerschelde in onderpand en de garantie dat de Republiek het onderhoud van de Engelse troepen zal 

betalen. Ook mag Engeland twee vertegenwoordigers benoemen in de Staten-Generaal. Thomas Bodley 

(1545-1613) studeert in Oxford, reist als diplomaat in opdracht van Elizabeth door Europa, trouwt in 1586 Ann 

Cary, die een forse bruidsschat inbrengt en hij erft een aanzienlijk bedrag van zijn ouders. Na de overeenkomst 

van Nonsuch wordt Bodley tot lid van de Staten-Generaal benoemd met een dagvergoeding van 40 shilling. 

Gouverneur-generaal van de Lage Landen, Robert Dudley, corrupt, dom en disloyaal met de Republiek, maakt 

hem het zeer moeilijk. Als Bodley in 1597 geen hoge diplomatieke post aan het hof krijgt na terugkeer uit de 

Republiek, besluit hij zich volledig te wijden aan het herstel van de bibliotheek van de in 1167 door Engelse 

studenten gestichte universiteit van Oxford, die van de Universiteit van Parijs waren verbannen. Motto na 

invoering van de anglicaanse leer in 1550, ‘Dominus illuminatio mea – de Heere is mijn licht, (Psalm 27). 

De universiteitsbibliotheek is verwaarloosd en leeggehaald; de meeste boeken waren verkocht.  

 

Bodley biedt aan op eigen kosten de bibliotheek opnieuw op te zetten en te organiseren, realiseert een nieuwe 

huisvesting.  In 1602 heropent Bodley de bibliotheek, doet een oproep om boeken te doneren, sluit een - nog 

steeds bestaand - deal met de Stationers’ Company of London. De biblioheek krijgt van ieder boek dat zij 

drukken, een exemplaar. Na zijn overlijden wordt besloten de bibliotheek de Bodleian Library te noemen. De 

huidige bibliotheek heeft diverse uitgaven van Drebbel’s ‘cort Tractaet’ uit 1621, 1628, etc, de vertalingen van 

Morsius en Laurenberg van ‘Cornelij Drebelij ... tractatus duo, i. de natura elementorum, ii. de quinta essentia’  

uit 1628 en heel veel artikelen en alle bekende boeken over Drebbel in bezit51. 

 

Met een Engelse vloot, onder leiding van Charles Howard, versterkt met twintig Hollandse schepen en een 

legertje van ruim 10.000 Engelse en 2000 Hollandse soldaten onder leiding van Robert Deveureux – Essex - 

wordt in juni 1596 de Spaanse vloot in Cadiz in de straat van Gibraltar aangevallen. 

Walter Ralegh, Christopher Heydon en dichter-dominee John Donne nemen deel aan de aanval. De 

Spanjaarden steken hun eigen vloot in brand, de raiders plunderen en verwoesten de stad Cadiz en nemen 

een aantal gijzelaars mee terug naar Engeland. Als piraat - met licentie van de koningin - verovert Essex vele 

Spaanse schepen. Hoofd spionage van Elizabeth, Francis Walsingham, steunt de aanval van Francis Drake 

(c.1540-1596) in 1587 op Cadiz en hij lobbiet bij de sultan in Istanboel om die te bewegen de Spanjaarden 

aan te vallen.  

 

Heydon is bevriend met schrijver, instrumentbouwer, wiskundige en cartograaf Edward Wright (1561-1615), 

die diverse boeken over navigatie schrijft. Koningin Elizabeth schakelde hem in om de graaf van Cumberland 

te assisteren bij zijn reis naar de Azoren om daar Spaanse, Portugese en Franse galjoenen te kapen. 

Bijgenaamd Captain Edward Carelesse vaart hij in de periode 1585-86 mee op het schip de Hoop tijdens de 

tocht naar de kolonie Virginia, waar de kolonisten worden opgehaald. De astronoom en wiskundige Thomas 

Harriott is een van hen. De lokale inwoners laat hij door zijn verrekijker kijken; het vuurwerk dat hij organiseert 

wekt grote verbazing bij de inboorlingen: heeft Harriott een lijntje met de Goden? Hij vertaalt Simon Stevins’ 

boek ‘de Havenvinding’ 52 -The Haven-Finding Art, or the Way to Find any Haven or Place at Sea, by the 

Latitude and Variation- dat in 1599 uitkomt. Zijn plan om een rivier om te leiden naar centrum Londen - the 

New River project - om drinkwater naar de stad te brengen, is uitgevoerd en nog steeds in gebruik. Uiteindelijk 

wordt hij lijfarts van Elizabeth en James,  

Van 1585 tot 1604 is Engeland in oorlog met Spanje, die de Ierse katholieken helpen bij hun opstand 

Door het gestook van zijn vijanden valt Ralegh in ongenade bij koning James VI-I.  

 

September 1585: Vertegenwoordigers van de Staten-Generaal zoeken Robert Dudley op in zijn huis in 

Wanstead, ten oosten van Londen, en smeken hem Elizabeth te vragen ‘soeverein’ vorst te worden van de 

Nederlanden. Koningin Elizabeth stuurt hem als haar plaatsvervanger met een legertje naar de Lage Landen.  
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Men beweert dat Dudley, sinds 1564 de eerste graaf van Leicester (1532-1588), de lover is van koningin 

Elizabeth; ‘the king to be’. In het paleis van hare Majesteit is zijn appartement naast dat van de Virgin Queen. 

Vele jaren tijdens het bewind van Elizabeth is Dudley een van de drie mensen die het in Engeland voor het 

zeggen hebben. Wil je iets voor elkaar krijgen bij de Queen; je kunt niet om Robert Dudley heen; hij staat met 

haar op zeer vertrouwelijke voet; hare majesteit noemt hem liefkozend ‘Eyes’. Door zijn positie en functies aan 

het hof heeft Robert veel macht; verwerft uitgebreide landgoederen in Noord-Wales en de Midlands en wordt 

een van de rijkste edellieden van het koninkrijk. Robert - motto ‘droit and loyal’- steunt de protestante beweging 

en de revolutie in de Nederlanden en heeft een goede relatie met Wilhelm von Nassau-Orange. 

Dezelfde tijd starten geheime vredesonderhandelingen tussen Engeland en Spanje, waarvan Robert Dudley, 

vertrouweling van Elizabeth, en de Staten-Generaal niet op de hoogte worden gebracht.  

 

Op zijn 18e verjaardag, 14 november 1585, word graaf Moritz von Nassau benoemd tot stadhouder van Holland 

en Zeeland en Kapitein-generaal in het Staatse leger. 

 

Op 9 december 1585 vertrekt Luitenant-generaal Dudley met zijn troepenmacht, 1.000 ruiters en 6.350 

soldaten, die hij voor een belangrijk deel uit eigen zak betaalt, naar de Lage Landen53. Hij landt een dag later 

met zijn hovelingen en soldaten in Vlissingen en wordt op spectaculaire wijze - vuurwerk, saluutschoten, 

vreugdevuren - ontvangen. ‘God save the queen’, roepen de inwoners. In Middelburg wordt een groots diner 

aangeboden in aanwezigheid van vele ‘hoogwaardigheid bekleders’ onder wie de 18-jarige graaf Moritz. Medio 

en eind december 1585 wordt Dudley op koninklijke wijze ’ingehaald’ in Den Haag. Ook Rotterdam, Dordrecht, 

Delft halen hem op eervolle wijze in; erewachten, saluutschoten, vreugdevuren, banketten.  

 

Op 6 januari 1586 wordt Dudley (1 januari, Engelse tijdtelling) door de Staten-Generaal benoemd tot 

‘Gouverneur-Generaal’, landvoogd van de Verenigde Provinciën’ en met groot eerbetoon geïnstalleerd. 

Dudley krijgt een zetel in de Staten-Generaal en neemt de leiding van het Staatse leger op zich. Dudley’s neef 

Philip Sydney wordt gouverneur van Vlissingen.  

  

Op 8 januari bieden de Staten hem de absolute macht aan over de Provincies, tot woede van hare majesteit 

Elizabeth. Zij had hem verboden om soevereiniteit in welke vorm dan ook te aanvaarden, vooral om niet in 

conflict met de koning van Spanje te komen. Haar raadgevers staan achter het aanbod aan Dudley; zij hopen 

dat de Lage Landen deel zullen gaan uitmaken van Elizabeths’ rijk54. Ook de Staten-Generaal zijn voorstander 

van inlijving bij Engeland.  

Via Haarlem reist Dudley met zijn gevolg in maart 1586 naar Amsterdam. In het stadhuis op de Dam wordt 

een uitgebreid en overvloedig diner aangeboden. De Engelsen gooiden voedsel door de ramen op de Dam, 

wordt gezegd. Echter, in Amsterdam en in vele andere steden wantrouwt men Dudley. Als hij met zijn gevolg 

van c. 200 man vanuit Naarden naar Hoorn zeilt, en daarna Enkhuizen wil bezoeken, weigert men hem 

toegang tot de stad.  

 

Als in de zomer van 1586 de steden Venlo, Neuss en op 7 juni 1586 de stad Grave worden heroverd door 

Parma is het gezichtsverlies van Dudley groot. Dan volgt het verraad van Zutphen en Deventer. Verraad; 

Dudleys’ aldaar bevelvoerende officieren dragen die steden over aan de vijand, de Spanjaarden onder leiding 

van Alessandro Farnese, van 1578 tot 1592 landvoogd van de Nederlanden.  

Alkmaar wordt tweemaal door Dudley bezocht. Ongetwijfeld heeft Cornelis Drebbel deze bezoeken 

meegemaakt, in Alkmaar of Haarlem.  In december 1586 blijft Leicester c. 10 dagen in Alkmaar en vertrekt 

daarna naar Hoorn. De Alkmaarse Rederijkerskamer krijgt een vergoeding van 50 gulden voor ’t leezen van ’t 

spul van sinnen ende vertoninghe’.  
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In 1587 is hij weer c. 10 dagen in Alkmaar. In Alkmaar hoort Dudley dat zijn plan 

om een staatsgreep te plegen en Leiden in te nemen is mislukt, dat zijn mede-

coupplegers zijn onthoofd of gevlucht.  

 

 

Elizabeth is woedend over Dudley’s - bijna - koninklijke status en bevoegdheden. 

Zij verbiedt hem de confrontatie met Parma te zoeken en stuurt Sir Thomas 

Heneage (1532-1595) naar de Staten-Generaal om een brief voor te lezen, in 

aanwezigheid van Dudley, waarin zij haar afkeuring uitspreekt en vraagt de 

benoeming onmiddellijk ongedaan te maken.  

 

 

Het kleine leger onder bevel van Dudley zit voortdurend in geldnood en Engeland vertraagt het zenden van 

geld en troepen. Het vertrouwen in Dudley in de Lage Landen daalt verder nadat hij een aantal fiscale 

maatregelen doordrukt; een Kamer van Geldmiddelen zal, zeer tegen de zin van de kooplieden, hun boeken, 

hun financiën gaan controleren. Dan vaardigt Dudley ook een verbod uit op de lucratieve handel van die 

kooplieden met Spanje55. Er komt enig verzet tegen de dominantie van de provincie Holland en de Staten-

Generaal. In Utrecht tracht Dudley een centraal bestuur op te zetten, zeer tegen de zin van de Staten-Generaal 

en de Staten der Verenigde Provinciën. Elizabeth geeft Dudley opdracht om vrede te sluiten met de 

Spanjaarden; alleen de calvinisten in Friesland en Groningen en Diederik Sonoy, gouverneur van Medemblik, 

steunen hem nog.  

 

 

 
 

Robertus, Comes Leycester, door Hendrick Goltzius, 1586 

Rijksmuseum, gedrukt vanaf een gouden munt. 

 

 

 

Robert Dudley, graaf van Leicester, c. 1564. Op de 

achtergrond de wapens van de Orde van Sint Michael en de Orde van de Kousenband. 

 

 

Augustus 1587, de Spanjaarden veroveren Sluis. September 1587, Dudley pleegt een staatsgreep. Het plan 

is Van Oldenbarnevelt en graaf Moritz gevangen te nemen en West-Friesland, Leiden en Amsterdam te 

bezetten. Einde December 1587 vraagt Robert Dudley de majesteit hem terug te halen naar Engeland. Hij is 

bijna bankroet; betaalde zijn troepen uit eigen middelen.  Uiteindelijk wordt Dudley, als een aantal van zijn 

acties volledig mislukken, teruggeroepen naar Engeland. 

  

 

 

• de Armada 

 

De aanvallen van de Engelsen op de Spaanse vloot in Cadiz in 1596 en 1597 zorgde voor vertraging van de 

definitieve aanval van de Spanjaarden op Engeland. Dan, in 1588; een 

spannend jaar voor de Engelsen; het land wordt belaagd door de Spaanse 

vloot van koning Felipe II. Voorjaar 1588 komt de Grande y Felicísima 

Armada - 'de grote en aller-fortuinlijkste oorlogsvloot'- de 

'onoverwinnelijke' Armada naar Engeland met het voornemen het land te 

veroveren, Felipe II tot koning van Engeland uit te roepen en het katholicisme 

terug te brengen als enige godsdienst. Aan boord, 20.000 soldaten, bijna 2000 

galeislaven, ruim 8000 zeelieden, een groot aantal priesters en edellieden.   
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Paus Sixtus V belooft Felipe een lening van 1 miljoen gouden dukaten, als de invasie en bezetting van 

Engeland is gelukt. Volgens plan zullen bij aankomst van de Spaanse vloot, de katholieken in Engeland in 

opstand komen. Ook de goed getrainde Spaanse troepen die in de Lage landen actief zijn, zo’n 34000 man, 

onder leiding van de Alessandro Farnese, hertog van Parma, zullen per schip naar Engeland komen, ingezet 

worden bij de invasie van Engeland.  

 

Parma was in 1578 tot landvoogd van de opstandige Nederlanden benoemd. Doordat de Hollanders, onder 

leiding van luitenant-admiraal Justinus van Nassau (1559-1631); een van de vele buitenechtelijk kinderen van 

Wilhelm von Nassau), de havens blokkeren waar de Spaanse troepen willen inschepen, lukt dat niet. Elizabeth 

krijgt het benauwd. Engeland heeft geen staand leger en een beperkt aantal oorlogsschepen. Zij probeert haar 

collega, koning Felipe af te houden van zijn plannen; belooft hem de Engelse steun aan de Lage landen in te 

trekken en hem te helpen bij de herovering.  

 

In juli 1588 wordt Robert Dudley benoemd tot Kapitein-Generaal van Koningin’s Troepen en Bedrijven en gaat 

hij de verdediging tegen de naderende Spaanse Armada organiseren. Zijn relatie met hare majesteit is weer 

uitstekend.  

 

De Spaanse vloot, niet al te best bewapend, wordt onderweg naar de Engelse wateren, geteisterd door hevige 

stormen. Drinkwater en voedsel raken op. De Engelse vloot, een bijeengeraapt zootje. Kaperschepen, 

vrachtschepen, alles wat drijft, wordt ingezet. De uitrusting is onvoldoende; er is veel te weinig voedsel en kruit 

beschikbaar. Er volgen wat schermutselingen in de Engelse wateren en voor de Franse kust. Twee Spaanse 

schepen die bij Vlissingen vastlopen, worden door de Hollanders veroverd. De edellieden aan boord worden 

gevangengenomen; tegen een fors losgeld kunnen zij vrijgekocht worden. De bemanning wordt ‘de voeten 

gespoeld’; zij kunnen kiezen uit overboord springen of met het zwaard te worden afgemaakt. 

 

8 augustus 1588.  Met de dreiging van de Armada bezoekt Elizabeth de kust waar de vijand naar verwachting 

zal landen, slechts ge-escorteerd door zes man. Haar lijfwacht had zij achtergelaten in het legerkamp van de 

troepen, die Engeland moeten verdedigen. Zij bezoekt de kampementen; Thomas Butler, 10de Lord Ormonde 

loopt voorop met het Sword of State, het symbool van haar koninklijke waardigheid.  

 

Op 8 augustus 1588 in Tilbury, aan de monding van de Theems, spreekt zij een indrukwekkende rede uit.  

 

‘Geliefd volk’, ‘Ik ben niet bang voor verraad, wil mijn geliefde volk niet wantrouwen, laat 

tirannen vrees zaaien, ik heb al mijn krachten gewijd aan mijn onderdanen en ben daarom 

vandaag ook hier, bij u, in het heetst van de strijd, niet voor mijn genoegen, maar om te 

knielen voor God, mijn koninkrijk, en te buigen voor mijn volk, mijn eer en mijn bloed. Ik 

heb het lichaam van een zwakke vrouw, maar het hart en de moed van een koning, de 

koning van Engeland, en tegen valse hufters, zoals Parma of Spanje, of welke andere Prins 

in Europa, die mij denken te onteren, die de grenzen van mijn rijk denken te overschrijden, 

zal ik zelf de wapens opnemen, ikzelf ben uw generaal, uw rechter en beloner van al uw 

moedige daden in de strijd. Mijn luitenant-generaal is hier mijn plaatsvervanger, en ik twijfel 

er niet aan dat door uw gehoorzaamheid aan mijn generaal, de eendracht in het kamp en 

uw moed in het veld, wij binnenkort de overwinning zullen behalen op de vijanden van God, 

mijn koninkrijk, mijn volk’! 

 

Augustus 1588 Zeeslag bij Grevelingen voor de Frans-Vlaamse kust, de Engelse vloot onder leiding van 

Francis Drake geholpen door schepen van de geuzen, betekent het einde van de Spaanse aspiraties. Drake 

zeilde met zijn schip de Golden Hind van 1577 tot 1581 rond de aarde, veroverde tijdens zijn tocht een aantal 

Spaanse schepen met grote buit, landt in Oregon dat hij voor de koningin claimt en Nova Albion noemt, zeilt 

via de Molukken waar de schepen volgeladen worden met specerijen en via Kaap de Goede Hoop terug naar 

Engeland. 
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De Spaanse vloot loopt aanzienlijke schade en grote verliezen aan schepen en soldaten op. De overgebleven 

schepen zeilen rond Schotland, langs Ierland terug naar Spanje. De terugtocht verloopt dramatisch, gebrek 

aan water en voedsel, vele schepen slaan kapot op de kliffen voor de Ierse kust. De overlevenden hopen, 

tevergeefs, op steun van de Ierse katholieke bevolking. Duizenden schipbreukelingen; edellieden, matrozen, 

soldaten en galeislaven worden meteen door de Engelsen, die Ierland bezetten, gedood. Hetzelfde lot 

ondergaan de zeelieden die door de Hollanders en de Fransen worden gevangengenomen. Het gerucht gaat 

dat Alexander Farnese moedwillig niet heeft meegewerkt aan de Spaanse invasie. Hij zou zich tot koning van 

de Lage Landen hebben willen uitroepen. 

 

De Engelse overwinning op de Spaanse Armada wordt vereeuwigd in het Armada-portret van de trotse 

koningin Elizabeth. De 55-jarige Virgin Queen, 'Good Queen Bess', met haar rode haardos, in fraaie kledij, 

behangen met juwelen, een toonbeeld van macht. Haar blik is op de verte gericht.  

Het schilderij zit vol symboliek56. 

 

 
Het Armada portret, in 1588/9 geschilderd door George Gower  

in 1581 benoemd tot Serjeant Painter van de Majesteit. 

 

Het raam, rechtsboven, toont de aankomst van de Spaanse vloot, de Armada. Het raam linksboven, de 

Spaanse schepen, die door de protestante wind op de kliffen worden gedreven. De granaatappel op de 

vensterbank eronder; het symbool voor vruchtbaarheid, overvloed, grootmoedigheid, eenheid, welvaart, 

wedergeboorte, opstanding en het eeuwige leven. 
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De parels om de hals van Elizabeth symboliseren haar maagdelijkheid. De parelsnoer op dit portret; het laatste 

geschenk van haar minnaar, Robert Dudley, graaf van Leicester. De majesteit is erg trots op haar mooie 

handen, die op dit portret op een wereldbol liggen, precies op de plek van de nieuwe Engelse kolonie Virginia 

in Noord-Amerika. De kroon naast haar rechterschouder geeft aan hoe machtig zij is; keizerin van de wereld; 

op gelijke voet met de Habsburgers. 

 

Op 4 september 1588 sterft Dudley, volledig onverwacht.  

Graaf Moritz wordt nu tot stadhouder van Utrecht en Overijssel benoemd. De Raad van State en Staten- 

Generaal houden zeggenschap over de financiën, buitenlandse politiek, het leger en de oorlogvoering. 

 

Augustus 1597; de toneeluitvoering in het nieuwe Swan Theatre door het gezelschap ‘the Earl of Pembrokes 

Men’ van de satirische komedie The Isle of Dogs, leidt tot een rel en verbod. De tekst wordt vernietigd, ge-eist 

wordt dat alle theaters afgebroken worden. Het blijft bij een sluiting tot oktober. Het stuk, geschreven door 

Thomas Nashe en Ben Jonson is een ‘lewd plaie full of seditious and slanderous matter’, waarin de draak 

wordt gestoken met de adviseurs van de koningin, die als schoothondjes worden neergezet.   

 

Op het ‘eiland van de honden’, tegenover het paleis Placentia in Greenwich, hield de koningin een aantal 

honden in kennels; in het paleis komen regelmatig haar adviseurs, de Privy Council, bijeen.  

  

 

 

Placentia Palace, geboortehuis van Elizabeth I 

 

 

 

 

Ben Jonson doodt in september 1598 in een duel Gabriel Spencer, toneelspeler. Het duel was het idee van 

Spencer, reden onbekend; Jonson wordt niet gestraft. Duels waren een populaire methode om geschillen uit 

te vechten. Nadat een aanzienlijk deel van de staf van het leger in duels is overleden, komt er een verbod.  

De dertigjarige Johannes de Witt57 uit Utrecht, die Londen rond 1596 bezoekt en een voorstelling in de Swan 

bijwoont, beschrijft in zijn 'Observationes Londiniensis' het theater en maakt onderstaande schets, de enige 

tekening die van een theater uit die tijd bekend is. 

     

Links, postzegel met de Swan. Rechts, tekening van theater the Swan, naar een schets van Johannes de 

Witt gekopieerd door Aernout van Buchell (Buchelius), studiegenoot van De Witt, historicus en 

bestuurder van de VOC. 
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Drie van de spelers, Jonson, Robert Nashe en Gabriel Spencer worden gevangengezet, Nashe weet te 

ontsnappen, betreurt aan dit monster te hebben meegewerkt en beweert alleen een stukje van de inleiding te 

hebben geschreven. In oktober worden de gevangenen vrijgelaten en hervatten de Pembrokes Men hun spel. 

Het theater raakt in verval, er worden voorstellingen met acrobatiek en beren-tegen-honden-gevechten 

gehouden. Na 1630 wordt het gebouw afgebroken. 

 

 

Links, op de zuidoever van de Theems, theater de Swan. Volgens De Witt, ‘het mooiste en grootste amfitheater 

in Londen. De houten pilaren waren gemarmerd, niet van echt marmer te onderscheiden.  

Capaciteit 3000 toeschouwers, per boot bereikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 
James, c 20 jaar, door Adriaan Vanson, Historic Scotland (Edinburgh 

Castle)  

 

 

 

 

 

 

Van Son, Vlaamse ouders, was van c. 1570 tot 1602 hofschilder aan het Schotse hof. Dit portret werd naar 

Denemarken gestuurd, naar zijn toekomstige bruid Anna van Denemarken. 

 

Jacob Valcke, heer van Cats en Wolfaartsdijk (1540-1603), thesaurier van Zeeland, een cloeck ervaren man, 

die de landen seer nuttelyck hadde in veel ambten en legatien ghedient ende daarom seer beclaecht, reist in 

1594 met Walraven van Brederode (1547-1614, 14e graaf van Brederode), in 1586 door Leicester tot lid van 

de Raad van State benoemd en enkele edelen naar Schotland. Zij vertegenwoordigen de Republiek en de 

Staten-Generaal, die dooppeter van Henry, de op 19 februari 1594 geboren zoon van koning James VI en 

Anna van Denemarken zijn geworden.  

 

Walraven, 'delegatieleider', biedt namens de Staten-Generaal als pillegift ‘twee schoone en kunstig gewrochte 

koppen met deksels en een gouden doos met een rentebrief, inhoudende een jaarlijksche rente van f 500058’.  

Als James in 1603 tot koning wordt gekroond wordt de Republiek bij de feestelijkheden vertegenwoordigd door 

Walraven van Brederode, Friedrich Heinrich, graaf von Nassau, Johan van Oldenbarnevelt en Jakob Valcke. 

William Shakespeare treedt rond kerstmis 1594 op met zijn groep, the Lord Chamberlain’s Men, met het stuk, 

de Comedy of Errors. Deze avond staat bekend als the Night of Errors. Woedend is Elizabeth over de teksten 

van het door Shakespeare opgevoerde personage koning Richard II. Daarin wordt, volgens haar, het 

‘goddelijke recht’ op de troon ontkend. In februari 1601, de dag voor de executie van Robert Deveureux laat 

Elizabeth de aangepaste versie van Shakespeares’ Richard II opvoeren door de Chamberlains Men, die 

bevriend waren met Robert.  

https://web.archive.org/web/20110727090947/http:/www.historic-scotland.gov.uk/
https://web.archive.org/web/20110727090947/http:/www.historic-scotland.gov.uk/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_Hendrik_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_van_Oldenbarnevelt
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Anatomische les van John Banister in 1581 

(© Glasgow University Library, Special 

Collections Department) 

 

 

 

 

 

 

London Bridge gezien vanuit Southwark, de zuidkant van de Theems, waar in het Romeinse Londinium al een 

houten brug was en in de dertiende eeuw een stenen brug met 20 bogen over de Theems was gesitueerd. Op de brug, 

aan beide zijden, huizen en winkels; op de poort, rechtsonder, de afgehakte hoofden van verraders en ander gespuis. 

 

 

Londen vóór de brand van 1666, een rommelige middeleeuwse overbevolkte ommuurde stad met rond 1600 

ruim 150.000 inwoners. Nauwe, bochtige smalle straten met links en rechts open riolen, vuil en stinkend; met 

houten huizen tot vier verdiepingen hoog. De stad, gelegen aan de rivier de Theems, met getij, waardoor veel 

viezigheid met eb naar zee wordt gespoeld, de hoofdweg voor transport van goederen, met honderden 

veerbootjes voor personen-vervoer. Onder en bij de brug, een waterleidingbedrijf. Brouwers, vishandelaren, 

een aantal welgestelde particulieren krijgen via een loden pijp en door waterdragers vers water uit het reservoir 

‘the Great Conduit’ in huis. Dat reservoir werd voortdurend aangevuld met water uit een van de bronnen van 

de Theems. Je eigen waterleiding en watervoorziening via aansluiting op de pijp moest dan wel met verloop 

worden aangelegd, anders werkte het systeem niet en was je afhankelijk van de waterdragers met hun houten 

emmers.  
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In 1580 krijgt Peter Morice, een Hollander, een vergunning; hij bouwt een waterwin wiel met pompen onder 

een van de bogen van de London bridge. Na Morice’s overlijden in 1588 nemen zijn kinderen, klein- en 

achterklein-kinderen de exploitatie van het bedrijf over dat in 1822 wordt afgebroken voor de bouw van de 

nieuwe London Bridge. Morice’s waterleiding voorziet ruim 10.000 huizen van vers stromend water. 

 

De laatste jaren van Elizabeth gaat de economie in Engeland sterk achteruit, de inflatie is hoog, veel geld gaat 

naar de onderwerping van Ierland, de ontevredenheid groot, er is geen ruimte voor vernieuwing.  

Elizabeth, oud en zwak, heeft geen kinderen, er is geen opvolger. Een aantal potentiële troonopvolgers loopt 

zich warm. 

 

• Troonpretendenten59 voor de troon van Engeland 

 

✓ Edward Seymour, Lord Beauchamp, (1561-1612) zoon van Catherina Grey en Edward Seymour sr. 

werd geboren in de Tower, waar zijn moeder gevangen zat op bevel van Elizabeth, als straf voor haar huwelijk 

met Seymour.  Tegen de wens van koning Henry VIII, dat de oudere Stuart afstammeling koning moest worden, 

wordt Edward geen koning Edward VII. 

 

✓ Elizabeth’s vertrouweling, Henry Howard, graaf van Northampton, (1540-1614), opgevoed aan het hof 

van de rooms-katholieke bisschop White. Koningin Elizabeth stuurt hem naar King’s College in Cambridge 

waar hij tot jurist wordt opgeleid. In 1570 komt hij aan het hof. Zijn broer Thomas Howard (1536-1572) hertog 

van Norfolk, wordt onthoofd wegens samenzwering met de Schotse koningin Mary, die hetzelfde lot ondergaat. 

Henry verlaat het hof maar probeert door vleierij en lobbying weer in de gunst van Elizabeth te komen. Nadat 

hij weer verdacht wordt van heulen met Mary wordt hij naar de vloot verbannen. Na gratieverlening krijgt hij 

onderdak bij Nicholas Bacon en vertrekt voor een reis naar Rome en Florence. Hij raakt bevriend met Anthony 

en Francis Bacon, zonen van Nicholas. Hun moeder waarschuwt hen om deze ‘papist en vriend van Spanje’ 

te mijden. Henry verbindt zich aan de koningin’s favorieten graaf Essex en Robert Cecil, die rond 1600 weer 

welkom is aan het hof.  

 

✓ Robert Deveureux, tweede graaf van Essex, petekind, een van de 102 peetkinderen van Elizabeth. 

Intelligent, knap, driftig; lange tijd Elizabeth’s favoriet om haar op te volgen. Via Anna Boleyn - de tweede 

vrouw van Henry VIII - is Robert in de verte familie van haar. Hij verspeelt zijn kansen door haar regelmatig 

tegen zich in het harnas te jagen. Zijn moeder hertrouwt met Robert Dudley, graaf van Leicester, geliefde en 

huwelijkskandidaat van Elizabeth. Devereux vecht, als negentienjarige militair bij Zutphen in de Nederlanden, 

samen met Philip Sydney, die daar zijn dodelijke verwondingen oploopt. Essex is tegen vrede met Spanje 

maar wordt tegengewerkt door Robert Cecil, die eerst vrede in Ierland wil. Al dertig jaar vechten de Engelsen 

tegen de Ieren. Een groot deel van hun land is geconfisceerd en aan Engelse adel gegeven. Essex sluit vrede 

met de rebellen maar het lijkt er meer op, dat hij zich overgeeft aan de vijand. Pas in 1603 is heel Ierland 

onderworpen; naar schatting zijn er meer dan 50.000 slachtoffers gevallen.   

 

Tegen de orders van de koningin keert Essex in 1599 terug uit Ierland, waar het militaire ingrijpen onder zijn 

leiding een fiasco is geworden. Op 28 september 1599 staat Essex onverwacht en ongenood in de slaapkamer 

van Elizabeth; zij is nog niet aangekleed en heeft haar pruik nog niet op ... woedend is ze.  Essex’ adviseurs: 

Henry Howard en Francis Bacon. Zijn grootste vijand: Staatssecretaris Robert Cecil, graaf van Salisbury, 

(1563-1612), zoon van voormalig staatssecretaris William Cecil, belangrijkste adviseur van Elizabeth en later 

van James VI-I.  

 

Robert Cecil doet er alles aan om de invloed van Essex te verminderen, maar die zorgt voor zijn eigen 

ondergang. Door een halfhartige en volledig mislukte poging tot staatsgreep in 1601 bezegelt Essex zijn lot. 

Op 25 februari 1601, Aswoensdag, wordt hij, 34 jaar, in de Tower onthoofd. Elizabeth heeft spijt van het door 

haar ondertekende doodvonnis. Essex was populair bij de Londenaren. Als Elizabeth na zijn executie in het 

openbaar verschijnt, blijft het doodstil op straat.  
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Francis Bacon, die in 1591 persoonlijk adviseur van Essex was geworden, is een van de leden van de 

commissie, die het verraad van Essex moet onderzoeken. Hij maakt ook deel uit van de rechtbank, die Essex 

veroordeelt. 

‘a Declaration of the Practices and Treasons 

attempted and committed by Robert late Earle of Essex and his Complices, 

against her Majestie and her Kingdoms 

 

Van Elizabeth krijgt hij de opdracht verantwoording af te leggen over zijn rol bij de veroordeling van Essex.  
Dat doet hij met de Apologies: 
 

‘Sir Francis Bacon His Apologie, 

In Certaine Imputations (aantijgingen), 

Concerning the Late Earle of Essex’. 

Een citaat: 

‘Íedere man met zijn hart op de juiste plaats. 

Zal eerder zijn koning verzaken dan God, 

zal eerder zijn vriend verzaken dan zijn koning; 

zal liever al zijn aardse bezittingen, ja soms zelfs zijn leven geven, 

dan zijn vriend te verzaken’. 

 

✓ Anne Stanley (1580-1647), mogelijk troonopvolger, in de verte afstammend van Henry VII, zijn 

achterkleindochter. Haar moeder, Margaret Clifford, een dochter van Maria Tudor, die een dochter is van 

Henry VII. 

 

✓ James Stuart’s nicht, Lady Arabella Stuart (1575-1615), achterachterkleindochter van Henry VII en, in 

Engeland geboren. Tot 1592 de favoriet van Elizabeth totdat haar kandidatuur door Robert Cecil wordt onder-

graven. Zelf heeft zij geen ambitie om de troon te bestijgen. Op 35-jarige leeftijd trouw zij in het geheim met 

de twaalf jaar jongere William Seymour, tot woede van James die haar laat opsluiten. Als gevangene van 

koning James overlijdt zij in 1615 in de Tower.  

 

✓ Infante Isabella Clara Eugenia van Spanje, (1566 –1633), dochter van Felipe II, afstammeling van de 

Engelse koning Edward III (1312-1377), die via zijn moeder de Franse kroon erft. Zij trouwt op 32jarige leeftijd 

Albrecht VII von Habsburg von Österreich   (1559-1621), zoon van keizer Maximiliaan van Oostenrijk, broer 

van de keizers Rudolf II en Matthias. In 1598 krijgt zij van haar vader de Zuidelijke Nederlanden als bruidsschat 

onder voorwaarde dat het land, nu België en Luxemburg, teruggaat naar Spanje, als hun huwelijk geen 

nazaten oplevert. Dat is inderdaad het geval, ondanks Isabella’s wekelijkse bedevaart naar de St. Anna 

bronnen, vernoemd naar Anna, moeder van de maagd Maria, de moeder van Jezus. Ook het middeleeuwse 

ritueel dat de te bezwangeren dame een stuk kaas eet tijdens de coïtus of dat de man een dag met zijn 

onderbroek op zijn hoofd loopt, biedt geen soelaas. Na de dood van Albrecht regeert Isabella de Zuidelijke 

Nederlanden.  

 

 

 

 

 

 

 
Isabella en Albert, biddend voor nageslacht in Laken. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/1566
https://nl.wikipedia.org/wiki/1633
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_II_van_Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_van_Oostenrijk
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✓ De Schotse edelman John Ruthven, 3rd Earl of Gowrie (1577- 5 augustus 1600), op afstand, 

kandidaat voor de Engelse kroon. In 1600 bezoekt hij Elizabeth in Londen. Ruthven houdt het Engelse hof 

op de hoogte van de situatie in Schotland. John en zijn broer worden uit de weg geruimd, vermoord tijdens 

een aanslag door koning James IV Stuart en zijn gevolg. 

 

✓ James Stuart 

In 1503, 13 jaar oud, is Margaret Tudor, oudste dochter van koning Henry VII van Engeland met de Schotse 

koning James IV getrouwd. Zij baart in 1512 zoon James, die in september 1513 koning James V wordt, nadat 

zijn vader en een groot deel van de Schotse adel in een veldslag tegen de Engelsen sneuvelen. Zoon James 

V sterft in 1542 op zijn beurt, na een verloren veldslag tegen de Engelsen. James V heeft minstens negen 

onwettige kinderen. Uit zijn tweede huwelijk is in 1542 zijn wettige dochter Mary geboren, die hem opvolgt.  

Mary, op 18-jarige leeftijd weduwe van koning François II van Frankrijk (1544-1560), die, na in 1559 de kroon 

van zijn overleden vader te hebben overgenomen, in 1560 overlijdt. Zijn twee motto’s: ‘Spectanda fides’ – 

respecteer het geloof – en ‘Lumen rectis’ - Licht voor de rechtvaardigen -.  

 

Weduwe Mary keert terug naar Schotland en trouwt in 1561, met dispensatie van de paus, met haar neef, 

Henry Stuart, Lord Darnley. Een lange, knappe onbetrouwbare man, met ambitie, evenals zijn vrouw Mary, 

troonpretendent voor zowel de Schotse als de Engelse troon vanwege hun gezamenlijke grootmoeder de 

roodharige Margaret Tudor, katholiek, de in Westminster Palace geboren zus van de Engelse koning Henry 

VII. Mary en Henry krijgen een zoon; James Stuart, geboren op 19 juni 1566 op Edinburgh Castle; hij overlijdt 

op 27 maart 1625 in Londen. Mary laat haar eega Henry in februari 1567 vermoorden.  

 

Elizabeths’ naaste koninklijke familieleden zijn nu Mary en haar zoon James; half Engels, een Schot.  

In 1587 wordt James’ moeder, Mary Stuart, met stilzwijgende toestemming van Elizabeth geëxecuteerd 

wegens een complot om haar te vermoorden en het katholieke geloof terug te brengen in Engeland. 

 

De beste papieren voor de opvolging van Elizabeth heeft nu James. Echter, in het testament van de in 1553 

overleden koning van Engeland, Edward VI, staat dat zijn familieleden van Schotse afkomst never de Engelse 

troon mogen erven. 

 

 

 

 

 

 
James in 1574, 8 jaar oud, een havik op zijn arm, geschilderd door de 

Italiaanse manïeristische schilder Federico Zucarro (1540/1-1609) 

 

 

 

 

 

 

In 1579, James, dertien jaar oud, wordt intens verliefd op zijn achterneef, de 39jarige Fransman met Schotse 

voorouders, Esmé Stuart, Sieur d’Aubigny, vader van vijf kinderen, streng katholiek, die de geheime opdracht 

heeft om Schotland terug te brengen naar het katholieke geloof. James, hopeloos verliefd, kust en omhelst 

Esmé ‘en plein public’. Esmé krijgt via James grote invloed op alle Schotse aangelegenheden, wordt hoofd 

van de koninklijke huishouding en protestant. De bestuurders van de Kirk blijven hem toch verdenken van 

papisme. Koningin Elizabeth vraagt James met klem om Esmé terug te sturen naar Frankrijk. Uiteindelijk, na 

veel gedoe en aandringen van de Schotse adel, gaat Esmé terug naar Frankrijk waar hij een paar maanden 

later overlijdt. Zijn weduwe laat hem volgens de katholieke rituelen begraven; zijn hart wordt gebalsemd en 

opgestuurd naar James. Die schrijft in 1584 een roerend en uitvoerig gedicht over Esmé, waarin hij hem met 

een Phoenix vergelijkt: Ane Tragedie of the Phoenix60.  
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Juli 1589 wordt het huwelijkscontract getekend. Anne, tweede dochter van Frederick II, schuinsmarcheerder 

en zuiplap, koning van Denemarken, uit het huis Oldenburg en Sophie van Mecklenburg, trouwt met James; 

in Oslo. Geruchten dat James meer van mannen houdt bereiken haar niet; zij is verliefd en borduurt hemden 

voor haar toekomstige echtgenoot. Door zware stormen komen de schepen waarmee zijn bruid, de 

vijftienjarige Anne van Denemarken (1574-1619), op weg naar Schotland is, in groot gevaar. Een schip met 

de geschenken voor de toekomstige koningin zinkt, Anne en haar gevolg dobberen vijftig dagen op zee en 

wijken uit naar Oslo, James reist onmiddellijk vanuit Schotland, met zeshonderd getrouwen naar die stad en 

er wordt meteen getrouwd. De vier negers, die James naar Oslo heeft gehaald om ter ere van de bruiloft in de 

sneeuw te dansen, overlijden al voor hun optreden aan longontsteking. Volgens James is alle tegenslag van 

Anne veroorzaakt door een aantal heksen. Rond 1590 begint James een klopjacht op verdachte vrouwen en 

mannen - slaven van de duivel - en starten, onder voorzitterschap van James een groot aantal processen 

tegen vermeende heksen M/V. Tijdens de North Berwick Witch Trials in 1591 worden ruim honderd verdachten 

op gruwelijke wijze gemarteld tot zij een bekentenis afleggen. Daarna komen zij op de brandstapel.  Ook in 

Denemarken worden een aantal heksen verbrand. 

 

Wat betreft haar opvolging; Elizabeth belooft niets; houdt iedereen, ook James, aan het lijntje. Af en toe 

ontvangt hij forse sommen geld uit Engeland; hij heeft altijd tekort aan fondsen. Er worden aardige, vriendelijke, 

beleefde brieven uitgewisseld. James vernoemd zijn in op 19 maart 1594 geboren zoon Henry Frederick, naar 

Henry VIII, Frederick, de vader van Anne. Zijn doop in augustus van dat jaar wordt gebruikt om alle hoven door 

heel Europa uit te nodigen die plechtigheid bij te wonen. Hun in 1596 geboren dochter wordt naar Elizabeth 

vernoemd.   

 

 ‘My very good Brother, schrijft Elizabeth op 5 januari 1603 aan James.  

 

‘Laat de Spaanse ambassadeur niet toe, de vertegenwoordiger van een land dat de 

Prinses, die hem nooit iets heeft aangedaan, onophoudelijk bedreigt. De Prinses, die de 

haar aangeboden heerschappij over alle zeventien provincies in de Lage Landen 

geweigerd heeft, die veel geld naar de steden daar heeft gestuurd om ze te beschermen. 

Smeedt hij (de Spaanse koning) daarom een complot tegen mijn leven en koninkrijk? Moet 

ik hem niet bestrijden en zijn wapens ontnemen, om te voorkomen dat hij hier binnenvalt’?  

 

Ook waarschuwt zij James voor en haalt zij uit naar de Franse ambassadeur, die naar Schotland is gestuurd, 

vanwege zijn innige banden met het roomse Rome. 

 

 Vanuit haar hart, met diepe genegenheid, geeft zij haar adviezen, zijn ‘Loving and frendely 

sistar, Elizabeth R. 

 

Na een regeerperiode van 43 jaar, 68 jaar oud, neemt Elizabeth afscheid. Zwakke gezondheid, depressief, 

grote schulden vanwege de oorlogen in Ierland en met Spanje. Haar raadslieden proberen al enige tijd bij 

James van Schotland in de gunst te komen.  

 

Het House of Commons - het Lagerhuis - is van plan Hare Majesteit stevig de les te lezen over de monopolies 

die zij heeft weggegeven, zij doen een aanval op haar koninklijke rechten. Elizabeth kondigt aan die misstand 

onmiddellijk bij decreet recht te zullen zetten, tot grote vreugde van de leden van het Huis.  

Haar laatste optreden - de Golden speech -, in Whitehall Palace, voor 140 geknielde leden van het Parlement 

-Upper en Lower house -, op 30 november 1601. In een emotionele rede spreekt de Majesteit haar waardering 

uit voor de samenwerking met de leden van het Parlement en om gedoe na haar overlijden te vermijden, 

kondigt zij haar opvolger aan; James, de zoon van Mary, koningin van de Schotten.  
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Elizabeth zegt  

‘U heeft ongetwijfeld machtiger en wijzere Prinsen op deze troon 

gehad; u heeft nimmer, noch zult u die krijgen, een Prins, die meer 

van u zal houden’.  

 

Zij vraagt alle aanwezigen haar hand te kussen voor men de zaal 

verlaat. Iedereen begrijpt dat dit haar laatste publieke optreden is.  

  

 

 

 

Elizabeth en Parlement61 

 

De komst van de nieuwe koning naar Engeland wordt in het diepste 

geheim voorbereid. In 1601 reist een Schotse delegatie naar 

Engeland. Zij bezoeken een aantal steden om voor James’ 

opvolging te pleiten. Hun afspraak in Londen met de graaf van 

Essex, Elizabeth’s belangrijkste favoriet, gaat niet door. Bij aankomst 

blijkt hij net geëxecuteerd wegens landverraad.  

 

Robert Cecil, Secretary of State, is nu hun aanspreekpunt. Cecil, klein, gebocheld, is Elizabeth’s vertrouweling; 

zij noemt hem ’mijn pygmee’. Robert is een verre neef van Francis Bacon; de zus van diens moeder was 

getrouwd met William Cecil (1520-1598) Baron Burghley.  

April 1601 begint de uitgebreide geheime correspondentie tussen toekomstig koning James, Robert Cecil, en 

Henry Howard, de belangrijkste adviseurs van Elizabeth, die daar niet van op de hoogte wordt gebracht.  

Ook het Parlement wordt onwetend gehouden.  

 

James correspondeert ook met Thomas Chaloner, William Cecil (1520- 1598), vader van Robert, en vele 

anderen. De namen van personen, die in de brieven ter sprake komen, zijn met een cijfer weergegeven. James 

is nr. 30, Cecil nr.10, Henry Howard nr.3, koningin Elizabeth ‘his dearest sister’, nr. 24 en xxiiii. Op zekere dag, 

in Greenwich, als Elizabeth en Cecil een ommetje maken, komt een bode uit Schotland aan met een pakket 

brieven. Elizabeth wil die zien. Cecil weet dat er brieven van James aan hem bij zijn, die zijn ondergang zullen 

betekenen. Landverraad, hoogverraad; een hoveling, een hoge ambtenaar mag absoluut niet corresponderen 

met een buitenlands monarch. Hij verzint een smoes; vertelt dat het pakket eerst even gelucht moet worden 

omdat het ontzettend stinkt; hij weet dat Elizabeth niet van vieze geurtjes houdt. Zowel vader en zoon Cecil 

als Howard en Chaloner doen er alles aan om in de gunst van James te komen en James vleit terug.  

 

Aanhef van een brief62 van James aan Cecil in 1603. 

 

‘Mijn geliefde 10, ik schaam mij voor het feit dat ik mijn dankbaarheid aan u voor uw 

dagelijkse inspanningen voor de realisatie van mijn grootste hoop, slechts op papier en 

met inkt kan uitdrukken en dat ik al uw inzet, van zo grote en onschatbare waarde, zo 

weinig kan belonen maar het beste excuus is dat deze papieren, getuige zijn van de 

schatkamer aan dankbaarheid, die ik dagelijks meedraag in mijn hart. Ik word niet weinig 

bemoedigd door de brief van 24, die groot vertrouwen geeft over haar affectie en 

toekomstige plannen....... 

’ter afsluiting    Your moste loving and assurid freind,30. 

 

Alle brieven staan vol roddel, achterklap en vleierij. James klaagt over Howards’ eindeloze teksten, vol 

geneuzel en gevlei. Howard, katholiek, adviseert James een tolerante houding ten aanzien van de katholieken. 

In zijn brieven aan James maakt Howard zijn vijanden, o.a. Ben Jonson, dichter en toneelschrijver, Walter 

Ralegh en Lord Cobham, zwart. Howard is jaren later betrokken bij de veroordeling en executie van Ralegh 

en eindeloze gevangenschap in de Tower van Cobham.   
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Uiteindelijk wordt de voorkeur gegeven aan opvolging door James Stuart, koning James VI van Schotland.  

De steun van Elizabeth, de Engelse adel, het Engelse Parlement en Hoger Huis, zijn ervaring als koning van 

Schotland, zijn gezin met twee troonopvolgers, zijn zonen Henry en Charles; een op de steden gerichte lobby 

zijn doorslaggevend voor James om de troonopvolging voor elkaar te krijgen. In geval zijn opvolging als koning 

van Engeland en de Union of the Crowns niet zal doorgaan, vraagt James zijn Deense zwager om hem met 

geld en troepen te steunen; hij overweegt dan met hulp van de Spanjaarden zijn opvolging te forceren.  

In februari 1603 arriveert een delegatie van de Aartshertogen Albrecht en Isabella in Schotland onder leiding 

van Nicholas Scorza met de opdracht James te vragen geen Schotse troepen meer naar de Lage Landen te 

sturen. Als tegenprestatie is men bereid James met geld en militairen te helpen in geval zijn opvolging van 

Elizabeth niet goed gaat. James zegt toe de Schotse troepen terug te roepen, maar doet dat niet. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
James, c. 1604, door John de Critz, Prado, Madrid 

 

Koning James63,64 geboren opportunist.’the wisest fool in Christendom’, volgens collega Henry IV, koning van 

Frankrijk.  Klein van stuk, vreemd loopje, leunt voortdurend op anderen vanwege zijn zwakke onderstel. Dun 

baardje, rolt met zijn ogen. Laat vaak zijn tong uit zijn mond hangen, stottert, uitpuilende ogen, friemelt 

voortdurend aan zijn piemel, sterk Schots accent, wast zich nooit. Draagt ruimvallende dikke kleding waar 

geen mes doorheen komt. Regelmatig onbekwaam wegens overmatig drankgebruik. Drinkt slobberend, 

slurpend, het vocht loopt uit zijn mondhoeken. De schatrijke wijze bijbelse koning Salomon is zijn voorbeeld; 

James ziet zichzelf als een wijs man en als gods’ plaatsvervanger op aarde.  

 

 

James houdt van stieren- en hanengevechten en bear-baiting; honden vechten met een beer of stier65.  

Vulgair, boers, vreemd gevoel voor humor, bepotelt graag knappe jongemannen, gevreesd bij zijn hovelingen 

om zijn natte kussen, vol op de mond. James houdt vooral van jachtpartijen en masquerades, wat minder van 

lange toneelstukken en nog minder van regeren; hij schrijft niet onverdienstelijke gedichten en boeken.  

Medici vermoeden dat James leed aan de erfelijke aandoening porfyrie - buikklachten, stemming stoornissen, 

constipatie en een lichte vorm van Asperger -. Na een liefdeloze jeugd hunkert James naar liefde en aandacht. 
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Positief: hij is goed opgeleid, slim en tamelijk intelligent, hij vermijdt oorlog, kiest voor vrede, vooral omdat 

oorlog veel te veel geld kost.  

 

In deze filosofische studie legt James uit, wat het verschil is tussen magie, hekserij en tovenarij, waarom de 

mensheid door demonen, heksen, weerwolven en vampiers wordt geteisterd en hoe te communiceren met 

overleden personen. James’ voert een dialoog op tussen twee personen. Epistemon - wetenschapper - en 

Philomathes - liefhebber van leren - debatteren over magie, tovenarij en hekserij en discussiëren over het feit 

of een christelijke natie hekserij mag, nee, moet, vervolgen. James demonstreert in zijn boeken zijn 

diepgaande kennis over deze fenomenen, legt aan het gewone volk uit waar het over gaat. En passant 

benadrukt hij zijn afkeer van paperij, legt het verschil uit tussen wonderen door god of door de duivel. In Boek 

I en II komen de rol van Satan, de heksensabbat en hoe Satan zich op aarde manifesteert aan de orde. In 

Boek III schrijft James dat god demonen gebruikt om de mens te corrigeren, als zij afdwalen van de juiste, 

door god bepaalde weg.  

 

Uit de heksenprocessen tijdens James regime komen belangrijk verschillen naar voren. Schotse heksen 

houden zich met andere zaken bezig dan Engelse heksen. Schotse heksen bemoeien zich met binnen- en 

buitenlandse politiek en specifieke koninklijke zaken, zij kunnen op grote afstand het weer beȉnvloeden, 

stormwind oproepen, schepen laten vergaan. Engelse heksen zijn actief in hun eigen buurt, vergiftigen 

buurtgenoten, verspreiden ziektes, laten iemand zijn been breken of tot armoede vervallen. Een van de eerste, 

door James geïnitieerde wetten, de Witchcraft Act van 1604 houdt in dat iemand die van hekserij wordt 

verdacht onmiddellijk moet worden opgehangen. 

  
 

 

 

 

 

Koning James en een aantal heksen 

 

 

 

 

 

 

Zijn boek uit 1597- Daemonologie, In Forme of a Dialogue, Divided into three Books: By the High and Mighty 

Prince, James &c.-. wordt in 1603 heruitgegeven.  

James schrijft in 1598 nog twee boeken die anoniem worden gepubliceerd.  

‘The Trew Law of Free Monarchies, Or, The Reciprock and Mvtvall Dvtie Betwixt a free King, and his naturall 

Subiectes; de lusten en lasten van de koning en de samenwerking met zijn onderdanen.  

 

Zijn tweede boek: Basilikon Doron (Grieks: De koninklijke gift) schrijft James met assistentie van James 

Sempill (1566-1626), die in het geheim, onder code 99 met Staatssecretaris bij koningin Elizabeth, Robert 

Cecil correspondeert tot James in Engeland arriveert.  

 

Ondertitel van de Basilikon, ‘Or his Maiesties Instructions to his Dearest Sonne, Henry the Prince’.  

 

Een in de vorm van een brief geschreven drie-delige handleiding voor het koningschap voor zijn oudste zoon, 

de kroonprins. Deel I beschrijft de plichten van een koning tegenover god. Deel II vertelt dat zoon Henry, de 

toekomstige koning, netjes en eerlijk moet regeren, de economie moet stimuleren, voor zijn hofhouding hem 

toegewijde, loyale adviseurs en dienaren moet selecteren, een vrouw met hetzelfde geloof en een grote 

bruidsschat moet trouwen die zich niet met zijn regeren mag bemoeien, de wet moet kennen en al op jonge 

leeftijd deel moet nemen aan de raadgevende vergaderingen.  Deel III omvat het advies veel vlees te eten, 

zijn haar en nagels kort te houden en instructies om zijn tanden regelmatig te schonen, geen vuile kleren te 

dragen, op tijd naar bed te gaan maar niet te lang uit te slapen.   
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Na het overlijden van Henry wordt het geschrift overgedragen aan kroonprins Charles.  

 

James maakt duidelijk dat hij, met verwijzing naar de Bijbelse koning David, het koningschap ziet als ‘droit 

divin’; een recht dat direct van god afkomt. Het gedicht66 waarmee hij zijn boek begint, geeft een indicatie van 

zijn visie op het koningschap, die tot felle aanvaringen met het Engelse Parlement zal leiden: 

 

“Koningen; God heeft hen niet vergeefs tot zijn evenbeeld geschapen; 

Zij zitten met Zijn Scepter op zijn troon, 

Het is de plicht van hun onderdanen hen te gehoorzamen 

Koningen hoeven slechts God te vrezen en hem te dienen’ 

 

God gives not Kings the style of Gods in vain 

For in his throne his Scepter do they sway 

And as their subjects ought them to obey 

So Kings should fear and serve their God again. 

 

Tijdens een speech voor het Engelse Parlement, in 1610, spreekt James zich duidelijk uit over 

zijn visie op de monarchie:  

 

‘Koningen worden terecht Goden genoemd, zij vertegenwoordigen en oefenen de 

goddelijke macht uit op aarde. Zij beslissen over leven en dood en kunnen op ieder gebied 

oordelen over hun onderdanen; zij hoeven slechts aan God verantwoording af te leggen’.  

 

Uit de Bijbel haalt James aanwijzingen over de manier waarop hij zijn koningschap gaat invullen. De ‘parens 

patriae’, de vader des vaderlands, de ‘nurturing king’, die zijn kinderen op het rechte pad houdt. Wijs als koning 

Salomon. Hij presenteert zich aan het volk als een ‘fontein’ van genade en gunsten’. Echter, James zondigt 

continu tegen de door hemzelf geschreven regels; zijn vijanden zien ‘een fontein van losbandigheid en 

corruptie’.  

 

James vertaalt het werk van de Fransman, hugenoot, dichter, diplomaat Guillaume de Salluste Seigneur du 

Bartas, die hij zeer bewondert.  Zomer 1587 ontmoeten James en Du Bartas elkaar in Schotland, als Du Bartas 

komt lobbyen over een mogelijk huwelijk van James met Catharina de Bourbon, de zus van Henri de Navarra. 

James’ favoriete tekst, de bundel l’Úranie, waarin de goddelijke macht van een koning’ wordt bezongen, die 

James in het Schots vertaalt. Du Bartas werkt als diplomaat voor Henri de Navarra, die 1589 koning Henri IV 

van Frankrijk wordt. Hij dicht over de slag bij Lepanto, over de heldendaden van zijn broodheer en bijbelse en 

religieuze onderwerpen. Ook dit werkje wordt door James vertaald. Du Bartas’ populaire epos ‘La Semaine ou 

Creation du Monde – de Week van de Schepping – waarin iedere scheppingsdag in 700 regels wordt 

beschreven, komt uit in 1578. De 700 regels over Dag 2 beschrijven de schepping van de vier elementen: 

water, lucht vuur en aarde en de bliksem en onweer. Du Bartas’ werk heeft decennialang grote invloed op de 

Engelse literatuur.  

 

 

 

 

 
 Guillaume de Salluste Seigneur du Bartas (1544 –1590) 
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