
Wat bewoog Willem van Oranje de strijd tegen de 
Spaanse overheersing aan te binden? 

K.W. SWART 

In het voorjaar van 1568 nam de prins van Oranje het besluit dat de geschiedenis 
van de Lage Landen zo ingrijpend beïnvloed heeft: hij stelde zich aan het hoofd 
van het gewapend verzet tegen de Spaanse overheersing. Dit was het grote keer
punt in zijn politieke loopbaan. Tot op dit tijdstip had hij vooral de belangen 
van zijn familie en die van de adel in het algemeen trachten te behartigen. Nu 
stelde hij zich, als enig lid van de hoge adel, de moeilijke taak de politieke en 
godsdienstige vrijheid in de Nederlanden te herstellen; en in de zestien jaren die 
hem nog beschoren waren, bleef hij - ondanks bijna onophoudelijke tegenslagen 
in zijn strijd tegen het zo machtige Spanje - dit nieuwe doel met uitzonderlijke 
standvastigheid nastreven. In deze bijdrage beoog ik na te gaan wat Oranje ertoe 
bewoog de wapenen tegen Filips II op te nemen, een kwestie waaraan merkwaar
digerwijs door de meeste van zijn biografen weinig of geen aandacht geschonken 
is. 

Gedurende het zogenaamde 'voorspel' van de Opstand betoonde Oranje zich 
een gematigd policitus, die met vreedzame middelen zijn doel zocht te bereiken. 
Hoewel hij vanaf 1561 als leider van de aristocratische oppositie optrad en zich 
steeds kritischer over de regeringspolitiek begon uit te laten, was hij nog geens
zins bereid met zijn familietraditie van onvoorwaardelijke trouw aan het Habs-
burgse huis te breken. En het is ook heel begrijpelijk dat hij nog geen enkele 
opstandige gedachten koesterde, want hij was een der rijkste edellieden van het 
land, die vele hoogwaardigheden bekleedde en die daarom bij een omverwerping 
van de bestaande politieke orde meer dan iemand anders aan bezit en invloed te 
verliezen had. 
In deze jaren bleek echter reeds dat Oranje omtrent het probleem van de ketter-

bestrijding, dat in deze tijd alle andere politieke vraagstukken op de achtergrond 
drong, zeer vooruitstrevende denkbeelden huldigde. Hoewel hij zich tot begin 
1567 als een goed katholiek bleef gedragen, werd aan het Spaanse hof zijn recht
gelovigheid niet ten onrechte in twijfel getrokken. Met name achtte hij de ver
schillen in geloofsbelijdenis, die onder de christenen van zijn tijd zo'n grote ver-
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deeldheid zaaiden, van geheel ondergeschikte betekenis1. Het is daarom niet ver
wonderlijk dat hij de meedogenloze kettervervolging waarop Filips II zo sterk 
aandrong, verafschuwde. Zoals hij het in zijn Apologie uitdrukte: 'het blincken 
ende glinsteren van de vyeren in de welcke so veel arme christenen ghepijnight 
ende ghequelt worden, en is onsen ooghen noyt aenghename gheweest'2. Dit was 
voor hem een gewetenskwestie waarin hij minder dan enig ander hoog edelman 
bereid was te transigeren. Het was Oranjes afwijzing van geloofsvervolging - en 
niét, zoals Oranjes critici steeds weer beweerd hebben, zijn zogenaamde onverza-
delijke heerszucht3 - die als grondoorzaak van zijn uiteindelijk conflict met de 
koning beschouwd moet worden. 
Oranje werd een voorstander van godsdienstige verdraagzaamheid gedeeltelijk 

omdat hij van nature wars was van nodeloze wreedheid. Maar een belangrijker 
reden voor zijn oppositie tegen Filips II's anti-protestantse politiek was de om
standigheid dat zijn naaste familieleden lutheranen waren, evenals - en dit heeft 
vooral invloed op zijn godsdienstige houding uitgeoefend - zijn eigen echtgenote. 
Motley en Bakhuizen van den Brink hebben weliswaar betoogd dat Oranjes zo 
voorname, maar diep ongelukkige huwelijk met Anna van Saksen geenszins zijn 
breuk met de koning in de hand heeft gewerkt4, maar Felix Rachfahl heeft duide
lijk aangetoond dat aan Oranjes verbintenis met deze zo onbeminnelijke dame 
in dit opzicht zeer grote betekenis moet worden toegekend5. Toen hij in 1561 met 
Anna in het huwelijk trad, had hij aan haar voogden, August, keurvorst van Sak
sen, en Filips, landgraaf van Hessen niet alleen plechtig beloofd de protestantse 
overtuigingen van zijn vrouw te zullen eerbiedigen, maar had hij het ook doen 
voorkomen alsof hij zelf in zijn hart het protestantse geloof was toegedaan6. In 
de hierop volgende jaren hechtte Oranje het grootste gewicht aan zijn nieuwe re-
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