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Willem van Oranje en Leiden

Willem van Oranje en Leiden – ze horen voor ons bij elkaar. Het beleg en ontzet heb-
ben de prins en de stad met elkaar verbonden – en zij hebben dit verbond nog eens 
bezegeld met de stichting van de universiteit. Leiden tijdens de Opstand is eigenlijk 
alleen het beleg en ontzet (afb. 1). Willem van Oranje is de Opstand in eigen persoon 
en voor hem zijn het beleg en ontzet van Leiden slechts een klein, zij het belangrijk, 
onderdeel geweest van de strijd die hij niet in zeven, maar in zeventien Nederlandse 
gewesten gevoerd wilde zien. Om dit te illustreren, heb ik veel gebruik gemaakt van 
de database van de briefwisseling van de prins, die tal van nieuwe gegevens aan het 
licht heeft gebracht.1 

De loopbaan van de prins 
Op het affiche voor de Drie Oktoberviering van 1962 staat hij afgebeeld: een jongetje 

van elf jaar, Willem van Nassau-Dillenburg (afb. 2). Hij erfde in 1544 alle bezittingen 
en titels van het Huis Nassau-Breda in de Nederlanden en daarbuiten, waaronder het 
prinsdom Oranje. Het jonge prinsje kreeg zijn verdere opvoeding aan het hof te Brus-
sel. Daar verbleef hij onder de hoede van de landvoogdes en van keizer Karel zelf, wan-
neer die tenminste in Brussel verblijf hield. De keizer schijnt schik gehad te hebben 
in de jonge, intelligente en sociale prins. In de aanhoudende oorlogen met Frankrijk 
kreeg hij opdrachten als bevelhebber en later als generaal – taken waarvan hij zich 
goed heeft gekweten en die hem moeten hebben geschoold als militair, organisator 
en strateeg. 

Van zijn directe betrekkingen met de enige zoon van de keizer, prins Filips, later 
koning Filips II van Spanje, weten we weinig. Prins Filips maakte in 1549 een kennis-
makingsreis door de Nederlanden, waarbij hij op allerlei plaatsen, ook hier in Leiden, 
gehuldigd werd als de toekomstige opvolger van zijn vader. Filips was toen eenen-

afbeelding volgende pagina: 1. de stad leiden in het jaar van het beleg. Het bijschrift uit 1575 vermeldt het 
mooie geheel van gebouwen en eilanden, de belegering door de Spanjaaren en de bevrijding door oranjes 
toevoer van levensmiddelen. Uit: Georg Braun en Frans Hogenberg, Civitates orbis terrarum, deel 2, nr. 25 
(antwerpen, 1575) (leiden, Universiteitsbibliotheek, CollBn, atlas 45: 1).
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twintig, Willem zestien. Willem was aanwezig bij de ontvangst van Filips in Brussel 
en als heer van Breda pakte hij goed uit toen Filips hem daar kwam bezoeken. 

Op 25 oktober 1555 deed Karel V afstand van de regering over de Lage Landen. Hij 
ontbood speciaal de prins van Oranje uit het leger en steunde op diens schouder toen 
hij de grote zaal van het paleis te Brussel binnentrad. Op 27 oktober bevestigde Fi-
lips de prins in diens functie van opperbevelhebber van de troepen.2 Filips benoemde 
hem bovendien tot lid van de Raad van State en op 30 januari 1556 nam hij de prins 
op in de Orde van het Gulden Vlies. Oranje bleef op zijn post als militair bevelheb-
ber in de oorlog tegen Frankrijk, die nog vier jaar lang aansleepte. Noodgedwongen 
verbleef de koning in die jaren in de Nederlanden, waarbij hij zich overigens van zijn 
onderdanen afschermde door zich te omgeven met een kleine kring van hem toege-

2a-b. links: willem van nassau als de kersverse prins van oranje. Het wapen is nog dat van zijn erflater rené van 
Chalon – er was nog geen tijd geweest voor het prinsje een eigen wapen te ontwerpen (zie daarvoor afb. 4  
en 17). Handgekleurde houtsnede door Cornelis anthonisz. en Hans liefrinck (i) (amsterdam, rijksmuseum, 
rP-P-1932-138). rechts: dezelfde voorstelling op het affiche van de 3 october vereeniging uit 1962 (leiden,  
3 october vereeniging).
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wijde Spaanse edelen. Pas nadat in 1559 de vrede gesloten was keerde Filips II naar zijn 
Spaanse koninkrijken terug.

Op 9 augustus 1559 benoemde Filips II de prins van Oranje tot stadhouder van Hol-
land en West-Friesland, Zeeland, Utrecht, Brielle en Voorne (afb. 3). Daarop legde 
Oranje de eed af tegenover landvoogdes Margaretha van Parma. Zijn instructie ver-
meldt dat de koning het volste vertrouwen had in Willems voorzichtigheid en beleid.3 
Het betekende niet dat de prins onmiddellijk naar zijn stadhouderschappen afreisde. 
De landvoogdes, die geen stadhouder van Brabant had aangesteld – dat hield zij in 
eigen hand – gebruikte de prins dikwijls om met de Staten van Brabant te onderhan-
delen over de jaarlijkse bijdrage aan de schatkist, de ‘bede’. De stadhouders hadden 
vooral een militaire taak in dienst van de centrale regering. Pas als er iets in hun pro-
vincie aan de hand was, reisden zij daar naartoe, als zij de zaken al niet schriftelijk 
afdeden. Zij moesten de wensen van de centrale regering bij de lagere overheden zien 
te realiseren. Op hun beurt hadden de Staten in hun stadhouder een spreekbuis of 
lobbyist in Brussel. 

Een voorbeeld van een heikele kwestie tussen Holland en de centrale regering be-
trof de zeggenschap over de zaken ter zee. De Staten van Holland waren het niet eens 
met de aanstelling van een ‘admiraal der zee’ die verantwoordelijk was voor alle ma-
ritieme aangelegenheden die de Nederlandse kustprovincies betroffen. In hun zee-
zaken duldden zij geen inmenging. Toen Oranje als stadhouder werd aangesteld, was 
de graaf van Horn benoemd tot admiraal der zee. Oranje bereikte in 1562 met Horn een 
overeenkomst, waarbij diens bevoegdheden als admiraal in Holland zouden worden 
waargenomen en uitgevoerd door een plaatsvervanger die een geboren en getogen 
Hollander zou zijn.4 Met deze zaak verwierf Oranje zich een goede naam bij de Staten 
van Holland: ze leerden hem kennen als een man aan wie ze iets hadden in Brussel.5 

Op het gebied van de godsdienst moest de prins zich houden aan de strenge poli-
tiek van de paus en de koning, terwijl hij zelf tot toegeeflijkheid neigde. De prins gaf 
in zijn heerlijkheid IJsselstein in januari 1562 de drost het bevel om aanhangers van 
kwade sekten niet langer te dulden.6 In zijn eigen prinsdom Orange had hij te maken 
gehad met een roerige calvinistische minderheid. Orange grensde aan het pauselijke 
Avignon. De prins van Oranje was daar dus de buurman van de paus. In november 

afbeelding volgende pagina: 3. Kaart van het graafschap Holland, opgedragen aan de prins, met de wapens 
van Holland (rechtsboven), Filips ii (linksboven) en diens stadhouder, willem van oranje (linksonder). onder 
het wapen van de prins de opdracht van de maker van de kaart aan hem (antwerpen, ca. 1565) (leiden, 
Universiteitsibibliotheek, CollBn 004-08-014).
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1561 deed Oranje aan paus Pius IV nog de toezegging dat hij in Orange alleen de ka-
tholieke leer zou laten prediken.7 Maar in 1563 kondigde hij een decreet af waarbij 
katholieken en gereformeerden beide hun godsdienst mochten uitoefenen.8 Dat was 
een ongehoord besluit. Twee verschillende confessies onder dezelfde landsheer was 
zonder precedent. Op 31 december 1564 sprak de prins zich principieel uit in de Raad 
van State in Brussel. ‘Hoewel goed katholiek,’ zei hij, ‘kan ik niet goedkeuren dat vors-
ten wensen te heersen over het geweten van hun onderdanen.’9 Weer een jaar later, 
in 1565, meende Oranje nog steeds dat de koning tot een ander inzicht zou kunnen 
komen. De koning echter, in zijn beruchte brieven uit het bos van Segovia, oktober 
van dat jaar, hield onverkort vast aan zijn absolutistische standpunten.

De troebelen in de Nederlanden
Het jaar 1566 zou bekend worden als het ‘wonderjaar’, dit omdat op tal van plek-

ken de tot dan toe onderdrukte gereformeerde religie zich nadrukkelijk zou mani-
festeren. In maart 1566 waarschuwde de prins andermaal de Raad van State: door de 
inquisitie dreigde de godsdienst zelf verloren te gaan en het land leeg te lopen. ‘Een 
man te zien branden omdat hij meende goed te doen, valt verkeerd bij de mensen en 
lijkt hen een zaak van het geweten,’ aldus de prins.10 Dat was een moedig standpunt 
al kwam het mogelijk eerder voort uit praktische zin dan uit principiële overtuiging; 
voor prins Willem was politiek een kwestie van mensen met elkaar laten samenleven.

In 1566 maakten enkele honderden lagere edelen zich tot woordvoerders van het 
ongenoegen. Na samenspraak met Oranje boden zij op 5 april de landvoogdes in Brus-
sel een petitie of smeekschrift aan. Gezien de enorme spanningen op godsdienstig 
terrein en de sociale ellende, deed de landvoogdes – ze zou later beweren uit nood 
gehandeld te hebben – een aantal beperkte toezeggingen. De geloofsvervolging zou 
worden gematigd tot de koning anders zou hebben besloten. Waar buiten de ste-
den de nieuwe leer al werd gepreekt, mochten die preken worden voortgezet, maar 
meer niet. Deze voorzichtige toezegging werd veel ruimer geïnterpreteerd dan de 
bedoeling was. Ballingen keerden terug en overal bleken er mensen te zijn die zich 
als aanhangers van de nieuwe religie kenbaar maakten. Die zomer kwam het tot een 
uitbarsting die zowel het gevolg was van sociale onrust en honger als van verlangen 
naar godsdienstige verandering. Vanaf 10 augustus verbreidde zich vanuit het westen 
van Vlaanderen een gewelddadige beweging, waarbij in tal van kerken en kloosters, 
op het platteland en in de steden, de beelden werden vernietigd: de Beeldenstorm. De 
gewelddadigheden wekten niet alleen afgrijzen bij de gevestigde orde, maar ook bij 
vele gereformeerden. Die laatste waren weliswaar tegen de aanwezigheid van beelden 
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in de kerken, maar wensten een ordelijke verwijdering daarvan, onder toezicht van 
de overheid en niet door toedoen van ongecontroleerde elementen. Ook in Leiden is 
hevig gestormd – in de nacht van 25 op 26 augustus moesten de kerken het ontgel-
den.11 Hoge en lage edelen hielpen de landvoogdes de orde te herstellen. Op last van 
Margaretha trad Oranje eerst op in Antwerpen als crisismanager tussen katholieken, 
lutheranen en gereformeerden. Daarna trok hij naar zijn stadhouderschappen.

Op 23 januari 1567 was de prins in Leiden en al op 25 januari kwam het tot een ak-
koord met de gereformeerden. De prins bewerkstelligde een verdrag tussen het stads-
bestuur en de eerste kerkenraad van Leiden, onder leiding van de predikant Jurriaan 
Ypesz. De gereformeerden verklaarden de overheid te zullen ondersteunen tegen alle 
sekten en ketterijen. Behalve hun predicaties zouden zij geen andere bijeenkomsten 
houden. Zij zouden de overheid respecteren en mensen van een andere religie niet 
bespotten. Wanneer de gereformeerden ergens in een stad een kerk hadden ‘gekraakt’, 
dan moesten ze die verlaten; in Leiden ontruimden zij de Minnebroederskerk. Buiten 
de jurisdictie van Leiden kregen zij een stuk grond aangewezen waar ze op eigen kos-
ten een huis mochten bouwen om hun predicaties te aanhoren. We zien hier de prins 
als probleemoplosser: de bestaande orde handhaven en de nieuwe religie alleen die 
ruimte geven, die het septemberakkoord hem liet. Soortgelijke overeenkomsten had 
de prins getroffen in andere steden als Utrecht en Amsterdam. De Staten van Holland 
waren met zijn optreden zeer ingenomen en boden hem een bonus van 55.000 gulden 
die de prins, gezien de nood der omstandigheden, niet wilde aannemen.12

Oranje had zo de rust hersteld in zijn stadhouderschappen. De andere stadhouders 
hadden hetzelfde gedaan. Echt verzet bood alleen de stad Valenciennes in Henegou-
wen. Toen de stad op de knieën was gedwongen door een regeringsleger en de ge-
reformeerden – die tot op het laatst hoopten dat Oranje hen ontzetten zou – waren 
onthoofd, deed Oranje wat Brussel alle stadhouders gelastte: hij berichtte dat Va-
lenciennes was teruggekeerd onder de gehoorzaamheid aan Filips II en verzocht de 
stadsbesturen God hiervoor te doen danken.13

De hertog van Alva en Oranje’s eerste veldtocht
Dat de landvoogdes en haar stadhouders in staat waren gebleken op eigen kracht de 

orde te herstellen, maakte geen indruk op de hertog van Alva (1507-1582) die door Fi-
lips II met een leger naar de Nederlanden was gestuurd. De hertog meende dat de orde 
alleen maar was hersteld, omdat iedereen bang was voor zijn komst. Velen gingen in 
ballingschap, ook de prins van Oranje. In een brief aan koning Filips II verklaarde hij 
al zijn functies neer te leggen.
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Alva richtte een bijzondere strafrechtbank op, die hijzelf voorzat, de Raad van Be-
roerten. De 1100 doodvonnissen die de rechtbank uitsprak, leverde haar al snel de bij-
naam ‘Bloedraad’ op. Voor Alva waren niet alleen de Beeldenstormers schuldig, maar 
allen die zich niet hadden verzet tegen de ongeregeldheden. Ook de prins van Oranje 
werd voor deze rechtbank gedaagd en schuldig bevonden. Verbanning en verbeurd-
verklaring van zijn goederen waren zijn straf.

Oranje kon toen niet anders dan letterlijk in het geweer komen. Enerzijds om op te 
komen voor zijn eigen eer en belangen, anderzijds zag hij het als zijn taak in het veld 

4. oranje en zijn medestanders maakten uitgebreid gebruik van de drukpers om de inwoners van de lage 
landen voor hun standpunt te winnen. de prins kreeg natuurlijk lang niet alles onder ogen wat er verscheen. 
verklaers ende wtschrift des [...] heere, heer willem, prince van orangien &c. ende zijner excellentien noot-
sakelicke defensie teghen den dvca de alba [Keulen: G. Hirtshorn, 1568] (leiden, Universiteitsbibliotheek, 
tHySPF 156).
5. Paulus Buys (1531-1594), stadssecretaris van leiden 1561-1572 en sedert 1572 landsadvocaat van Holland, 
medestander en steunpilaar van de prins. Hier als curator van de leidse universiteit (leiden, Universiteits-
bibliotheek, Prentenkabinet, Bn 264).
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te treden voor de belangen van de Nederlanden. Zo schreef hij koningin Elisabeth van 
Engeland dat Alva de privileges van de Lage Landen vertrapte en dat zij hem vooral 
niet moest geloven.14 In maart 1568 verzekerde hij de inwoners van de Nederlanden 
dat hij het land zou binnenvallen om hun vrijheden te verdedigen en hij riep hen dan 
ook op hem te ondersteunen (afb. 4). Lodewijk van Nassau, de broer van de prins, wist 
bij zijn inval in Groningen een succes te halen bij Heiligerlee, 23 mei 1568, waarmee 
we de Tachtigjarige Oorlog laten beginnen. 

Om binnen- en buitenland duidelijk te maken wie er de baas was, liet Alva op 7 
juni de graven van Egmond en Horn op de Grote Markt in Brussel onthoofden. De 
verontwaardiging was groot, de angst nog groter. De bendes van Lodewijk werden 
onder Alva’s eigen leiding in de pan gehakt. Daar was het leger waarmee Oranje het 
waagde Brabant binnen te vallen te groot voor. Alva ging een veldslag uit de weg, 
maar schaduwde met zijn troepen de manschappen van de prins. Hij wist echter de 
achterhoede van Oranje grote schade toe te brengen toen deze met zijn leger de ri-
vier de Gete overstak. Door geldgebrek gedwongen dankte Oranje zijn troepen, of wat 
daarvan over was, in Frankrijk af. 

Met zijn broer Lodewijk diende Oranje op eigen kosten korte tijd in het leger van 
de Franse protestanten, de hugenoten. In ruil daarvoor zouden zij hem, als de situatie 
gunstig was, op hun beurt op eigen kosten ondersteunen. Hun leider, Gaspar de Co-
ligny, zou de prins aangeraden hebben om zijn aanhangers die een goed heenkomen 
op zee hadden gezocht van zogeheten kaperbrieven te voorzien. Als hij zich met zo’n 
vloot van vrijbuiters van Holland en Zeeland meester zou weten te maken, zou het 
voor de koning onmogelijk zijn hem daaruit weer te verdrijven.15 De prins bleef cor-
responderen met staatshoofden en hoge edelen in het buitenland, en met hoge edelen 
en vooraanstaande burgers in de Lage Landen zelf, met name in zijn (voormalige) 
stadhouderschappen. Verschillende inwoners van Leiden speelden daarbij een rol. 
In november 1569 moest de Leidse stadpensionaris Paulus Buys (afb. 5) in Brussel de 
vergadering van de Staten-Generaal bijwonen waar Alva toestemming eiste voor de 
heffing van de Tiende Penning. Na afloop is Buys, op eigen houtje, in het geheim naar 
de Dillenburg gereisd om de prins in te lichten over de stemming die in de Staten en 
onder de mensen leefde.16 Op 22 april 1570 gaf de prins de opdracht aan Buys, aan de 
Delftse advocaat Nicolaas Camerling en de edelman Adriaan van Swieten – die al in 
1565 door Oranje was benoemd als heemraad van Rijnland – om steden ertoe over te 
halen zijn kant te kiezen.17 De prins had ook de steun van Pieter Adriaensz. van der 
Werff, wiens vader in 1534 in Haarlem was onthoofd vanwege zijn doperse geloof. Sa-
men met de eerdergenoemde Jurriaan Ypesz., de eerste predikant van Leiden uit 1567, 



haalde Van der Werff in 1571 in het Westland geld op voor de prins.18 Er is een brief van 
de prins gedateerd 26 december 1571 aan een (uiteraard ondergedoken) predikant in 
Enkhuizen met een verzoek om steun aan vier mannen wier komst hij aankondigt, 
onder hen Willem Jan Reyersz. van Heemskerk, burgemeester van Leiden. Wat zij 
moesten doen is onbekend, misschien zich meester maken van Enkhuizen?19

De Opstand in Holland in 1572
Op 1 april 1572 namen de Watergeuzen Den Briel. De prins was aanvankelijk veron-

gelijkt: ze waren te vroeg. Ze hadden moeten wachten met hun actie totdat zijn broer 
Lodewijk de Nederlanden vanuit het zuiden was binnengevallen en hij vanuit het 
oosten met zijn hoofdleger. In een brief van 22 april 1572 gaf hij als commentaar dat 
ze hem wel eens beter hadden mogen informeren. De brief was gericht aan inwoners 
en burgemeesters van Gouda. Omdat de prins zijn hele vermogen in de veldtocht van 
1568 had gestoken, was het geld nu op. Dus riep hij die van Gouda op om ruimhartig, 
naar vermogen, geld te geven: ‘want God heeft het geld geschapen voor noodgeval-
len als deze.’20 De brief heeft de burgemeesters van Gouda bereikt op 7 mei, maar ze 
waren zo regeringsgezind dat ze hem ongeopend naar de hertog van Alva hebben 
doorgestuurd. Daardoor is de brief bewaard gebleven – een van de honderden die er 
moeten zijn geweest, maar die uit veiligheidsoverwegingen zijn vernietigd.

In ons deel van Holland was de eerdergenoemde edelman Adriaan van Swieten een 
drijvende kracht. Hij kwam regelmatig met Paulus Buys bijeen om te overleggen. Van 
Swieten was aanwezig bij de inname van Den Briel. Op 19 juni wist hij Oudewater te 
verrassen, op 20 juni Woerden en weer een dag later maakte hij zich meester van de 
stad en het kasteel van Gouda. Door zijn contacten met Buys volgde Leiden op 25 juni, 
zonder dat er een speciaal verdrag van overgang aan te pas hoefde te komen.21 Toen 
voltrok zich ook in de Staten van Holland een scheiding der geesten. Vermoedelijk op 
initiatief van de prins zelf riep Dordrecht de afgevaardigden bijeen van de steden die 
zich voor Oranje verklaard hadden. Daar was ook Leiden bij, vertegenwoordigd door 
Paulus Buys. 

De Statenvergadering in Dordrecht is bekend geworden als de eerste vrije Staten-
vergadering, omdat de Staten op eigen gezag waren bijeengekomen. Het bijzondere 
van deze Statenvergadering was dat ze de prins van Oranje als stadhouder van de ko-
ning erkende, terwijl de prins zelf in 1567 ontslag had genomen uit zijn functies. Ju-
ridisch was de erkenning dus niet steekhoudend, maar in de praktijk werd de prins al 
spoedig algemeen als de stadhouder gezien. De vertegenwoordiger van de prins, Mar-
nix van Sint-Aldegonde, herhaalde diens standpunt dat zowel de rooms-katholieken 
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als de gereformeerden vrijheid van godsdienst dienden te krijgen. In feite kreeg de 
prins nu het bestuur over het gewest opgedragen, met de Staten als controlerende 
instantie. Zowel prins als Staten vergrootten daarmee hun eigen bevoegdheden, die 
vervolgens alleen maar zouden toenemen.

Staande de vergadering trok de hertog van Alva het regiment dat Rotterdam, Schie-
dam en Delfshaven bezette uit deze steden terug. Rotterdam en Schiedam sloten zich 
onmiddellijk aan bij de prinsgezinde Staten van Holland. De hertog trok zijn regi-
ment terug omdat Lodewijk van Nassau op 24 mei in Henegouwen de stad Bergen 
had ingenomen. Bovendien verwachtte de hertog een tweede inval van Oranje. Is het 
niet een kapitale fout van Alva geweest om twee steden die hij vast in handen had 
zomaar op te geven voor een invasie die nog moest komen? Alva lijkt beducht te zijn 
geweest voor die tweede inval; kennelijk had Oranje het in 1568 nog niet zo slecht 
gedaan. Evenals bij de eerste veldtocht richtte de prins zich direct op het hart van 
het land: Brabant. Anders dan in 1568 waren er nu een paar steden die de poorten 
voor de prins openden: Diest en Mechelen. Medestanders speelden hem Oudenaarde 
en Dendermonde in handen. De prins had ook zijn hoop gesteld op de hugenoten, 
de Franse protestanten, die hem nu op hun beurt zouden ondersteunen. Maar in de 
nacht van 23 op 24 augustus en de daaropvolgende dagen werden duizenden hugeno-
ten op last van het Franse hof om het leven gebracht. Verstoken van protestantse hulp 
uit Frankrijk zette de prins koers naar Bergen om zijn broer te ontzetten. Nadat dit 
was mislukt schreven Hollandse edelen op 13 oktober aan de prins om over te komen 
en persoonlijk te voorzien in het landsbelang, waarmee zij het belang van Holland 
bedoelden. Onder die edelen bevonden zich de Leidenaar Jacob van der Does en zijn 
neef Jan van der Does, heer van Noordwijk.22

In Holland
De prins reisde over Kampen en de Zuiderzee naar Enkhuizen en kwam er op 21 

oktober aan. De rest van de maand bleef hij in Alkmaar en het Noorderkwartier, waar 
hij Diederik Sonoy aanstelde als zijn plaatsvervanger. Op 1 november kwam hij in 
Haarlem, waar hij op de 3e een Statenvergadering had uitgeschreven. Omdat Amster-
dam stevig vasthield aan de koning, kwam de prins vanuit Haarlem naar Leiden. Hier 
verbleef hij van 6 tot 13 november, deels in gezelschap van Willem van der Marck, 
graaf van Lumey, die zijn plaatsvervanger in Zuid-Holland was geweest. Hierna ves-
tigde de prins zich in Delft om van daaruit leiding te geven aan de Opstand. Den Haag 
was geen optie omdat dit geen versterkte stad was en bovendien in handen van de 
koningsgetrouwen.



In de jaren die nu volgen is de prins, samen met de Staten van Holland en Zeeland, 
de grote organisator van de verdediging van dat stipje op de wereldbol tegen wat toen 
de grootste macht van de westerse wereld was. De Staten van Holland omvatten sinds 
de eerste vrije Statenvergadering niet langer alleen de zes grote steden van Holland. 
Ook de kleinere waren welkom, zodat uiteindelijk maar liefst achttien steden zitting 
hadden. Oranje wilde een nog groter draagvlak creëren door in de steden ook de gil-
den en de schutterijen bij de beraadslaging te betrekken, maar daarmee gingen de 
Staten niet akkoord.23 
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6. Prent op het martelaarschap van de delftse geestelijke Cornelis musius (1500-1572), om het leven gebracht 
in leiden op 10 december 1572 (leiden, Universiteitsbibliotheek, Singer 21706).
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Hoe moest het nu met de geloofsvervolging? Een van de adviezen aan de prins luid-
de dat, als hij kans van slagen wilde hebben, hij overal aan de verschillende religies de 
vrije oefening van godsdienst moest toestaan. Niet alleen aan de rooms-katholieken 
en gereformeerden, maar ook aan de lutheranen en doopsgezinden. Hij moest zijn 
aanhang winnen onder de gevestigden in het land zelf, met name van degenen die het 
bestuur in handen hielden.24 Zo kondigde hij al op 13 juli 1572 een vrijgeleide af voor 
alle geestelijke personen en plaatsen en hun goederen in Holland. Dit schrijven is al-
leen bekend uit het aflezingboek van Leiden, het boek met de maatregelen die van de 
pui van het stadhuis hier zijn voorgelezen.25

Deze opvattingen van de prins waren nobel, maar zijn gezag reikte niet zover dat al 
zijn eigen troepen of plaatsvervangers hem gehoorzaamden. In Holland was Lumey 
verantwoordelijk voor de marteldood van 19 geestelijken die inmiddels ook bij de 
protestanten bekendstaan als de ‘martelaren van Gorinchem’. In het Noorderkwartier 
maakte Sonoy zich zo berucht door zijn acties tegen katholieken dat de stadsbesturen 
herhaaldelijk bij de prins op zijn vervanging aandrongen. De prins gaf daar niet aan 
toe omdat Sonoy als militair de drijvende kracht was achter de verdediging van het 
Noorderkwartier – hij kon niet zonder hem.26 Het leek erop dat waar de prins zelf 
aanwezig was, in Delft, de katholieken zijn bijzondere bescherming genoten. Des-
ondanks kreeg Cornelis Musius, een eminent rooms-katholiek geestelijke, schrijver 
en patroon van de beeldende kunsten, aan tafel bij de prins zulke verwensingen naar 
zijn hoofd geslingerd, zonder dat deze ingreep, dat hij zich in Delft niet langer vei-
lig voelde (afb. 6). Bij een poging uit te wijken naar Den Haag viel hij in handen van 
manschappen van Lumey. Een inderhaast bezorgde vrijgeleide van de prins mocht 
niet meer baten. Hier in Leiden vond Musius’ leven een gruwelijk einde op de koude 
winteravond van 10 december 1572.27 Een paar jaar geleden hebben we in de Pieters-
kerk een gedenksteen onthuld voor Jan van Hout. Het zou getuigen van rechtvaar-
digheidsgevoel en morele moed als we ook een gedenksteen voor Cornelis Musius 
zouden plaatsen.

Haarlem en Alkmaar
De eerste taak voor de prins was het ontzet van Haarlem, dat vanaf december 1572 

werd belegerd. Op 19 december 1572 gaf hij bevel aan de inwoners Zuid-Holland dat 
elke derde man tussen de 18 en 60 jaar onder de wapenen moest komen. Haarlem 
hield het lang vol door de hardnekkige verdediging en door de ligging aan het Haar-
lemmermeer waardoor de stad telkens bevoorraad kon worden. Pas toen met steun 
van schepen uit het koningsgezinde Amsterdam de prinsenvloot van Oranje was ver-
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slagen, begon de situatie voor de stad nijpend te worden. Op 8 juni 1572 kwam Oranje 
naar Leiden om van hieruit nog beter leiding aan de strijd te geven. Zijn medestan-
ders wisten hem ervan te weerhouden om zelf de troepen aan te voeren. In de slag op 
het Manpad bleek het prinsenleger opnieuw geen partij voor de geregelde konink-
lijke troepen. Op 12 juli gaf Haarlem zich uitgeput over. De bevolking bleef gespaard, 
maar het garnizoen werd om het leven gebracht. Toch was het een schijnoverwin-
ning. Het beleg had ook het koninklijke leger vele slachtoffers gekost, mogelijk zo’n 
8000. Onder hen waren vele geboren Spanjaarden, die kwalitatief altijd de kern van de 
legermacht uitmaakten. Bovendien begonnen de mannen te muiten en het kostte de 
legerleiding de grootste moeite om deze muiterijen de kop in te drukken.

De populariteit van de prins beleefde een dieptepunt na het mislukken van het 
ontzet van Haarlem. De bevolking van Delft kwam in opstand tegen de aanwezige 
katholieken. De Delvenaars beschouwden de nederlaag bij Haarlem als een straf voor 
het in Delft toelaten van de rooms-katholieke eredienst.28 Ook in Leiden werd er luid 
gemord tegen de prins.29 Wel wisten de troepen van de prins bij overrompeling Geer-
truidenberg te verrassen. De vraag was nu waar de vijand zijn volgende doel zou stel-
len: zou het Alkmaar zijn of Leiden? Al in maart 1573, nog tijdens het beleg van Haar-
lem, had de prins Alkmaar gewaarschuwd voor een dreigende aanslag.30 Daarnaast 
gaf hij ook toen al herhaaldelijk opdrachten voor de fortificatie van Leiden.31 Hier 
deed zich de vervelende complicatie voor dat de gouverneur van de stad, de Franse 
militair De Noyelles, voortdurend in conflict verkeerde met de burgemeesters.32 Op 
13 juli 1573, daags na de val van Haarlem, had de prins Jacob Cabeljauw tot superin-
tendent van Alkmaar benoemd. Cabeljauw werd de Janus Dousa van Alkmaar. Een 
paar dagen later beval de prins zijn bevelhebber Sonoy om Alkmaar te versterken in 
overleg met de Staten van het Noorderkwartier.

Sonoy en de zijnen wilden weleens weten hoe het nu zat met buitenlandse steun 
– was dit wel vol te houden, zo’n ongelijke strijd? De prins antwoordde de Noord-
Hollanders dat de strijd om Haarlem de vijand heel veel mensenlevens had gekost en 
handenvol geld. En er waren nog zoveel andere steden die de Spanjaarden eronder 
moesten zien te krijgen. Dit zou voor hen een ondoenlijk zaak zijn als de opstande-
lingen zouden volhouden. Bovendien schreef de prins dat ‘wy metten alderoppersten 
Potentaet der potentaten alsulken vasten verbond hebben gemaekt, dat wy geheel 
versekert sijn, dat wy en alle degene, die vastelijk daerop betrouwen, door syne gewel-
dige en machtige hand ten lesten noch ontset sullen worden.’33 Alle weerbare mannen 
uit het Noorderkwartier werden opgetrommeld.34 Op 9 september gaf Sonoy in naam 
van Oranje het bevel de dijken door te steken waardoor de omgeving van Alkmaar on-
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der water kwam te staan. Uit vrees voor het wassende water gaven de belegeraars het 
beleg op en zo begon bij Alkmaar de victorie, op 8 oktober 1573. Een paar dagen later 
versloeg een prinsenvloot in een driedaagse zeeslag op de Zuiderzee een koninklijke 
vloot onder ’s konings stadhouder Boussu. De prinsenvloot beheerste nu, naast de 
Zeeuwse wateren, ook de Zuiderzee.

Het eerste beleg van Leiden
Al in de aanloop naar het beleg en ontzet van Leiden moest de prins herhaaldelijk 

ingrijpen, ook in eigen gelederen. In augustus 1573 maakten soldaten uit een com-
pagnie Fransen zich schuldig aan een groepsverkrachting van een jonge vrouw.35 In 
oktober was er bij herhaling sprake van wangedrag door het garnizoen.36 Van wat er 
in het vijandelijke kamp voorviel, was de prins altijd goed op de hoogte door spion-
nen en sympathisanten. Op 8 november waarschuwde hij de stad dat de vijand een 
aanslag op Leiden voorbereidde.37

Aan het einde van het jaar verliet de hertog van Alva het land. Zijn opvolger was een 
Catalaan, Don Luis de Requesens (1574-1576). Hij moest door een gematigder opstel-
ling de door Alva gemaakte schade herstellen. Requesens schafte de Raad van Beroer-
ten af en deed verder geen pogingen de Tiende Penning in te voeren. Eenmaal hier 
gearriveerd, verbaasde hij zich over de enorme hoeveelheid water in onze gewesten. 
‘Het zijn allemaal eilanden,’ moet hij eens hebben uitgeroepen. Dat inziende was hij, 
anders dan Alva, wel bereid gesprekken aan te gaan met de ‘rebellen’. Maar daarnaast 
liet hij het kleine opstandige gebied toch op verschillende punten tegelijk aanpakken. 
Deze nieuwe gouverneur-generaal werd dus ook een geduchte tegenstander van de 
prins van Oranje.

Voor het zogenaamde eerste beleg van Leiden treffen we de prins aan als orga-
nisator van het ontzet vanuit Delft. Maar er was nog een ander belangrijk strijdto-
neel: Zeeland. Zoals Leiden was omsingeld door het koninklijke leger, zo hielden de 
prinsenvloot en de mannen van Oranje de stad Middelburg in de tang, hardnekkig 
verdedigd door Cristóbal de Mondragón. De prins kwam zelf naar Zeeland om met 
zijn persoonlijke diplomatie Mondragón ertoe te bewegen de stad op eervolle wijze 
over te geven. Dat gebeurde op 18 februari 1574. De Middelburgse doopsgezinden, die 
principieel geen eden wensten af te leggen, kregen van de prins toestemming om dan 
met een belofte te volstaan. Het was opnieuw een verbreding van zijn draagvlak. De 
vrijgekomen schepen en manschappen konden nu in Zuid-Holland bij Leidens ont-
zet gebruikt worden. Eind maart 1574 reisde de prins via Dordrecht weer terug naar 
Holland.
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Inmiddels waren de broers van de prins druk 
doende opnieuw een invasieleger te vormen 
om daarmee de koninklijke legers van Lei-
den weg te lokken. Lodewijk en Hendrik van 
Nassau vielen beiden in de Slag bij Mook op 
24 april 1574. De koninklijke troepen waren 
inderdaad van Leiden weggetrokken om hun 
het hoofd te bieden, maar Spaanse troepen uit 
Antwerpen, onder leiding van Sancho Dávila, 
hadden de bendes van de Nassaus al verslagen 
toen de hulptroepen van rondom Leiden pas 
halverwege waren (afb. 7). Lodewijk had de 

prins laten weten dat hij zou proberen door te stoten naar de grote rivieren om zich in 
Holland bij hem aan te sluiten. Van 21 april dateert een brief van de prins uit Zaltbom-
mel aan het Leidse stadsbestuur, dat toen van de belegeraars verlost was. In Zaltbom-
mel had de prins nog hoop daar snel de troepen te mogen ontvangen en zijn broer in 
de armen te kunnen sluiten. Toen zijn broer en ook berichten uitbleven, realiseerde 
hij zich dat er iets helemaal fout moest zijn gelopen – dramatische momenten voor de 
prins die dagenlang terneergeslagen was door dit verlies. 

Faliekant mis ging het ook bij de koninklijke troepen, die na hun overwinning bij 
Mook aan het muiten sloegen. Ze trokken naar Antwerpen, in de hoop daar te plunde-
ren. Uit vrees dat een pas gevormd vlooteskader in Antwerpen in handen van de mui-
ters zou vallen, liet Requesens dit eskader van wal steken en iets stroomafwaarts van 
de stad voor anker gaan. Dat was buiten de Zeeuwen gerekend, die er onmiddellijk op 
af trokken, een deel van de schepen tot zinken brachten en de overige buitmaakten.38 
Het is een typisch voorbeeld van hoe op het strijdtoneel alles met alles samenhing. 
Het overwicht op zee en de binnenwateren bleef aan de prinsenvloot. Dat was des 
te belangrijker omdat in 1574 het gerucht ging dat de koning in Spanje een grote 
vloot aan het uitrusten was, die de Nederlanden moest veroveren. Want ook Filips II 

7. de gebeurtenissen in de nederlanden werden ook in 
de omringende landen op de voet gevolgd. dit is een 
Franstalig verslag van de overwinning van Sancho dávila, 
bevelhebber van de citadel van antwerpen, op de legers 
van lodewijk en Hendrik van nassau in de Slag bij mook 
(24 april 1574) (Parijs, 1574) (leiden, Universiteitsbiblio-
theek, 20651 d 38).
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was tot het inzicht gekomen dat het zonder maritieme ondersteuning niet ging. De 
prins moest dus tevens rekening houden met de komst van een dergelijke armada. 
Gelukkig voor de opstandelingen is de hele onderneming mislukt, enerzijds doordat 
er besmettelijke ziekten uitbraken (men telde 7000 doden, onder wie de admiraal), 
anderzijds door geldgebrek.39 In Nederland is dit gegeven weinig bekend, maar het 
betekende voor de prins en zijn medestanders dat zij zich op de strijd in Holland en 
Zeeland konden concentreren.

Het tweede beleg van Leiden
De prins was eind mei weer volop bezig de verdediging van Leiden te organiseren. 

Op 29 mei 1574 drong hij er bij de stad op aan de belegering minstens drie maanden 
vol te houden, waarop hij per kerende post een positief antwoord kreeg. Op 12 au-
gustus liet hij het stadsbestuur weten van het plan de dijken langs de Maas en de 
Hollandse IJssel door te steken. Het ging beroerd met de strijd en de prins zelf leek 
te bezwijken onder de werkdruk en de slechte vooruitzichten; men sprak van ‘melan-
cholie’ of ‘neerslachtigheid’. Van 11 augustus tot begin september was de prins echter 
wel degelijk ziek en lag hij met koorts te bed in Rotterdam. Je zou verwachten dat 
landsadvocaat Buys en de Staten het beleid met onverminderde kracht zouden voort-
zetten, maar op 21 augustus schreef het Leidse stadsbestuur aan de prins over hun 
tekort aan levensmiddelen en klaagde in geen tijden bericht van de Staten van Hol-
land te hebben gehad.40 Was de prins dan toch telkens alleen de drijvende kracht? Het 
gerucht ging zelfs dat de prins was overleden, een gerucht dat ook Leiden bereikte. 
Hierover wilde de stad zekerheid hebben, dus waagden twee dappere vrijwilligers de 
gevaarlijke tocht tussen de vijandelijke linies door. Op 28 augustus werden ze bij de 
prins in Rotterdam toegelaten en konden ze vaststellen dat hij nog in leven was.41

Naar de overlevering wil, kreeg de prins nieuwe moed toen hij hoorde dat Leiden 
het nog hield! Hij nam opnieuw met vaste hand de leiding van de organisatie van 
het ontzet. Op 7 september schreef hij een brief aan de burgers, de kapiteins van de 
schutterij en de magistraat van Leiden om vol te houden.42 Twee dagen later richtte 
Jan van der Does een brief aan de prins, waarin hij een onthutsend beeld gaf van de 
wankelmoedigheid van het merendeel van het stadsbestuur (afb. 8 en 9).43 Het moet 
Oranje volkomen duidelijk zijn geweest dat het alleen aan haviken als Jan van der 
Does en Jan van Hout te danken was dat Leiden behouden bleef voor de vaderlandse 
zaak. Dat omgekeerd de opstandelingen zeer op de prins gesteld waren, was ook de 
vijand bekend. Die probeerde de prins in diskrediet te brengen door hem als buiten-
lander af te schilderen of door op zijn tekortschieten te wijzen.44
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8. de jonge jan van der does (1545-1604), 
vier jaar voor het beleg, waarin hij zich als 
verdediger van leiden zou onderscheiden. Hij 
schreef ook gedichten in het latijn, vandaar 
zijn lijfspreuk bovenaan: Zoet voor alle dingen 
zijn mij de muzen (leiden, Universiteitsbiblio-
theek, Prentenkabinet, Bn 446). 

9. Het vuursteengeweer beschouwd als dat van jan der does , met de spreuk: laet ons noch hovden de 
wapenen in hande op dat de naem van vrie lande niet en gedie tot groote schande. Uit: joannes le 
Francq van Berkhey, Beschrijving van een aanmerkelijke snaphaan, met het wapen en spreuk der heeren van 
der does noortwyk, van anno 1573 (leiden, ca. 1774) (leiden, Universiteitsbibliotheek, maatschappij der 
nederlandse letterkunde, 1206 e 30).
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Ik hoef u niet in herinnering te roepen hoe moeilijk die risicovolle beslissing is ge-
weest om de dijken te verlagen en het rivierwater binnen te laten. Hoe moeizaam het 
ontzet van de stad door middel van de inundaties is geweest.45 Hoe Oranje en Paulus 
Buys in eigen persoon op 3 en 4 augustus op de dijk bij Capelle aan de IJssel aanwezig 
waren om met hun gezag het doorgraven mogelijk te maken. Hoe twijfelachtig het 
was of het water de stad wel zou bereiken met de Landscheiding, de Groeneweg en 
de Voorweg, die als drie drempels het water tegenhielden. Hoe de ontzettingspoging 
van Boisot en de zijnen dreigde vast te lopen op de goed georganiseerde tegenstand 
van de vijand. Toen was het de prinsgezinde Pieter Wasteels, nota bene een voormalig 
pensionaris van Mechelen(!), die op onderzoek uitging naar een alternatieve vaar-
route naar de stad. En hij trof inderdaad wat boeren die hem die weg wezen, maar 
die kennelijk niet het besef of de lust hadden gehad dit uit eigen beweging aan de 
belegeraars te melden. Hoogtepunt voorafgaand aan het ontzet was het bezoek van 
de prins zelf aan de prinsenvloot op de Noord-Aa. Kanongebulder, vreugdeschoten 
en gejuich verwelkomden niet alleen de prins, maar meldden ook de stad en de vijand 
dat het ontzet op handen leek te zijn. De prins beval nog aan om in de strijd om de we-
gen en dijken deze te bezaaien met voetangels, zodat ze voor de vijand onbegaanbaar 
werden. Oorlog is oorlog en het hielp. Het bleef echter kantje boord, zodat de prins 
zich wanhopig afvroeg of het zou lukken. Die derde oktober woonde hij ’s middags 
in Delft in de Église Wallonne de kerkdienst bij. Daar kreeg hij een briefje aangereikt 
met het bericht dat Leiden was ontzet. Hij bewaarde zijn geduld en liet de predikant 
pas na het einde van de dienst het bericht voorlezen (afb. 10).

Leiden ontzet, Holland gered?
In 1924 onthulden koningin Wilhelmina en prins Hendrik het monument ter na-

gedachtenis van de helden van het ontzet (afb. 11). Op dat monument staat de spreuk: 
Leiden ontzet, Holland gered. Klopt dat? Als Leiden gevallen was, zoals Haarlem, 
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10. de prinsenvloot nadert over het onder water 
gezette land de stad leiden. veel van deze afbeel-
dingen zijn achteraf vervaardigd. Zelfs wanneer de 
geografie aardig klopt, zoals hier, valt het verloop 
van het ontzet aan de hand van de prenten niet stap 
voor stap te illustreren. de eigenaar van deze prent 
heeft hem destijds in een pamfletje ingeplakt om te 
voorkomen dat hij zoek zou raken (leiden, Universi-
teitsbibliotheek, tHySPF 224). 
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zou de stad hetzelfde lot heb-
ben ondergaan, of misschien 
erger. En dan zou het er voor 
de Opstand nog benarder heb-
ben uitgezien. Maar zou ook 
de Opstand zelf verloren zijn 
geweest? In zijn brief aan de 
bevelhebbers in Alkmaar had 
de prins erop gewezen dat het 
voor de vijand een onmogelijke 
taak moest zijn al die Holland-
se en Zeeuwse steden stuk voor 
stuk in te sluiten, te belegeren 
en te veroveren. Dus wie weet, 
zou men ook na de val van Lei-
den de strijd hebben kunnen 
voortzetten. 

Anderzijds, nu Leiden gered was, betekende dat evenmin dat Holland gered was. 
Niemand die zich dat beter realiseerde dan Oranje zelf. Daags na het ontzet bezocht 
hij de uitgeputte stad. Hij zal ongetwijfeld met vreugde zijn begroet, maar de situ-
atie was zo dramatisch dat er geen aanleiding was voor publiek feestvertoon. Op 5 
oktober drong hij er bij de Staten van Holland op aan om de bevrijders van Leiden, 
het bootsvolk, onmiddellijk te betalen en zo te stimuleren beschikbaar te blijven voor 
de strijd.46 Twee dagen later schreef hij de Staten opnieuw, ditmaal met het verzoek 
om, gezien de hoge nood, meer levensmiddelen en geld naar Leiden te sturen.47 Hij 

11. Het monument met opschrift 
‘leiden gered, Holland ontzet’, bij het 
Plantsoen te leiden, onthuld door 
koningin wilhelmina en prins Hendrik 
op 3 oktober 1924. Bovenaan willem 
van oranje. onder hem, van links 
naar rechts: Boisot, dousa, van Hout. 
rechts prof. dr. P.j. Blok, hoogleraar 
vaderlandse geschiedenis te leiden, die 
onder andere een biografie van willem 
van oranje heeft geschreven (leiden, 
erfgoed leiden en omstreken). 
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gaf ook opdracht tot het herstellen en uitbreiden van de fortificaties, want de vijand 
was nu wel op afstand, maar niet ver weg – een derde beleg was niet denkbeeldig. 
Hij bevestigde Jacob en Johan van der Does als opperbevelhebbers van de stad. Op 14 
oktober, daags voor hij de stad verliet, verzette hij de wet. De meesten van de oude 
bewindvoerders, op wier trouw geen staat te maken viel, kregen hun ontslag. Pieter 
Adriaensz. van der Werff behoorde niet langer tot de nieuwe burgemeesters, vroed-
schappen en schepenen. De prins benoemde zelfs enkele vroedschappen van buiten 

12. louis de Boisot, ten waer saecke (ghoede vrunden) ... – (leiden. [1574]), een klein blaadje van nog  
geen hand groot, gedateerd 5 oktober 1574, waarin hij de amsterdammers oproept zich aan de kant van  
de opstand te stellen. jan van Hout-kenner Karel Bostoen verzekert ons dat de opsteller van de tekst  
niemand anders kan zijn geweest dan jan van Hout (leiden, Universitaire Bibliotheken, tHySPF 222).



anton van der Lem30

Leiden en nam nota van het protest van het gerecht van Leiden hiertegen.48 Vanuit 
Delft schreef de prins aan de inwoners van Amsterdam om zich bij hem aan te slui-
ten. De brief van de prins werd gedrukt en in Amsterdam verspreid. Op naam van 
Louis Boisot verscheen ook zo’n pamfletje, maar Karel Bostoen verzekerde mij dat dit 
door niemand anders kan zijn geschreven dan door de Leidse stadssecretaris Jan van 
Hout (afb. 12). Om Amsterdam aan hun zijde te krijgen, zouden echter drastischer 
maatregelen nodig zijn.49

De prins realiseerde zich ook dat hij meer bevoegdheden nodig had om de strijd 
te kunnen voortzetten. Op 20 oktober liet hij de Staten weten dat hij op politiek en 
militair terrein beslist meer macht wenste, omdat hij zich anders genoodzaakt zag 
het land te verlaten en zich op zijn goederen in Duitsland terug te trekken.50 Op 12 
november kwamen de Staten hem op politiek terrein tegemoet, maar de financiële 
steun waarom de prins vroeg, was hen te hoog.51 Oranje bleef op zijn stuk staan en 
kreeg zijn geld. Werkelijk armslag kreeg hij pas op 11 juli 1575 toen de Staten van Hol-
land hem de ‘Hoge Overheid’ opdroegen, dat wil zeggen het hoogste gezag zolang de 
oorlog zou duren. Toen had hij al samen met de Staten van Holland de Leidse uni-
versiteit opgericht. Net als het land zelf moest deze, naar de mening van prins, een  
‘blochuys tot bewaernisse’ van de vrijheid worden. Bij de feestelijkheden ter opening 
van de universiteit liet Oranje zich vertegenwoordigen – zelf werd hij in beslag geno-
men door de eerste (!) onderhandelingen met de vijand.52

Het hele jaar 1575 bleef de vijand, die ten oosten van Gouda gelegerd was, een groot 
gevaar. Op 25 mei waarschuwde de prins zowel Schoonhoven als Woerden voor een 
dreigende aanval.53 Bij Woerden en Oudewater drong de prins erop aan de omgeving 
onder water te zetten. In Oudewater inundeerde men niet en de stad viel op 8 augus-
tus in handen van de vijand, die zijn reputatie bevestigde en geen man of vrouw in 
de stad in leven liet (afb. 13). Woerden zette de omgeving wel onder water en wist 
het daardoor vijftien maanden tegen de koninklijke troepen vol te houden, waarna 
de stad kon worden ontzet. Schoonhoven werd verdedigd door kapitein De la Garde, 
die zich bij het ontzet van Leiden had onderscheiden. Toen hij het niet langer kon 
bolwerken, droeg hij de stad bij verdrag aan de vijand over. Onze oude bekende Pieter 
Adriaensz. van der Werff was na het beleg door Oranje belast met de zorg voor de 
proviand voor leger en vloot. De prins moest hem eens waarschuwen de schans van 
Alphen te voorzien van het nodige brood, zout en haring.54 De brief begint met de 
woorden: ‘Wy hebben verstaen dat de schantz van Alphen zeer qualicken voorsyen is 
van provisie, en datter nyet boven een vat souts daerinne en is…’ Je zou zeggen: Van 
der Werff had dat zelf wel mogen constateren.
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Deze voorbeelden mogen duidelijk maken dat de koninklijke troepen nog wel degelijk 
voet aan de grond hadden in Zuid-Holland. De gevaarlijkste aanval volgde in het na-
jaar van 1575, toen het koninklijke leger het beleg sloeg voor de havenstad Zierikzee. 
De prins moedigde de inwoners van Zierikzee aan om het beleg vol te houden en een 
voorbeeld te nemen aan de verdedigers van Leiden.55 Hij was niet in staat Zierikzee 
te ontzetten; in juni 1576 dwong Mondragón de stad op de knieën. Hij had met zijn 
Spanjaarden bewezen dat ze ook een deels maritieme onderneming tot een goed einde 
konden brengen.

13. nadat de stad oudewater in handen was gevallen van de koninklijke troepen werden de inwoners om 
het leven gebracht omdat ze het gewaagd hadden zich te verzetten, 1575 (leiden, Universiteitsbibliotheek, 
CollBn Port 338 n 36). 
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14. 24 september 1577: de prins is als een held in Brussel binnengehaald. voor hem gold de strijd alle zeven-
tien nederlanden, niet alleen Holland en Zeeland. j.B. Houwaert, declaratie van die triumphante incompst 
vanden ... Prince van oraignien binnen die princelijcke stadt van Brussele (antwerpen: Christoffel Plantin, 
1579) (leiden, Universiteitsbibliotheek, 1367 e 9). 
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De Brusselse prins
Het was de vijand zelf die de verlossing bracht. 

De onverwachte dood van Requesens op 5 maart 
1576 bracht aan het licht hoe hopeloos de situatie 
ook in de koninklijke Nederlanden was. Al jaren 
waren de soldaten van het koninklijke leger niet 
betaald. De Spaanse troepen gaven hun posities 
zonder meer op en trokken naar Brabant om zich 
daar met plunderingen schadeloos te stellen. Er 
kwam een vredesverdrag tot stand tussen aan de 
ene kant Holland en Zeeland onder leiding van 
de prins en aan de andere kant vrijwel alle andere 
gewesten van de Nederlanden, de zogeheten Paci-
ficatie van Gent. Het vertrek van de vreemde troe-
pen was nu de eis van allen. De volgende wens was 
een bestuur overeenkomstig de oude privileges. 
De kwestie van de godsdienst was de meest heikele 
en deze werd dan ook vooruitgeschoven naar een 
toekomstige vergadering van de Staten-Generaal. 
Tot dan toe zou het protestantisme de enige toege-
stane publieke godsdienst in Holland en Zeeland 
blijven. In de andere gewesten zou niets tegen het 
protestantisme worden ondernomen, waarmee 
een einde kwam aan de geloofsvervolging. Op 24 
september 1577 hield Willem van Oranje zijn glo-
rieuze intrede in Brussel (afb. 14). Hij had als eerste gewaarschuwd tegen de politiek 
van de koning en als eerste de wapens durven opnemen tegen de hertog van Alva. 
Oranje bepleitte een religievrede waarvan de essentie was dat men aan een ander de 
vrijheid toeliet die men ook voor zichzelf begeerde. Waarom ging het uiteindelijk dan 
toch mis? In hoofdzaak omdat de Spaanse koning vasthield aan de katholieke gods-
dienst, waarbij het fanatisme van de gereformeerden in de Zuidelijke Nederlanden 
hem in de kaart speelde.

De nieuwe gouverneur-generaal, Alexander Farnese, zoon van de voormalige land-
voogdes, Margaretha van Parma, was een knap strateeg en volleerd diplomaat. Met 
klinkende munt en Italiaanse hoffelijkheid maakte hij het de adel gemakkelijk zich 
met de kroon te verzoenen. Hij veroverde de ene stad na de andere door aan te bieden 

15. de moord op de prins van oranje, 
bekend gemaakt in Frankrijk door een 
pro-orangistisch auteur (leiden, Univer-
siteitsbibliotheek, 20651 d 36).
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dat de protestanten hun goederen mochten verkopen voordat zij het land verlieten. 
Dat laatste, daar stond hij op, tenzij ze terugkeerden in de schoot van de moederkerk. 
Oranje viel met de hem trouwe leden van de Staten-Generaal terug van Brussel op 
Antwerpen, vandaar op Middelburg en ten slotte weer op Delft. Daar viel het moor-
denaarsschot dat op 10 juli 1584 een einde maakte aan zijn leven (afb. 15). Als enige 
hoge edelman uit de Nederlanden had Oranje zich verbonden aan een samenleving 
die voornamelijk bestond uit burgers, handelslui, kooplieden, boeren en vissers. 
Op de dragers van de republiek die na zijn dood ontstond, zou door vreemdelingen 
worden neergezien als op ‘de souvereine heeren Hans Schytpeper, H. Meersdrager, 
H. Keeskoper, H. Mulder.’56 Toen in de negentiende eeuw de Oranjedynastie zelf het 
koningschap mocht bekleden, bestond er voor de Nederlander geen hoger lof voor 
een koning dan hem koning-koopman te kunnen noemen. 
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Leiden en de prins
Wat deed Leiden ter nagedachtenis aan de prins van Oranje? Koesterde de stad een 

speciale band met degene die de moeilijkste beslissingen ten bate van het ontzet had 
genomen en doen uitvoeren – de man die de stad een universiteit had geschonken? 
Het portret van de prins in het bezit van de universiteit is een geschenk van prins 
Maurits geweest. In 1620 schilderde Hendrick Gerritsz. Pot De verheerlijking van prins 
Willem van Oranje (afb. 16). Zes olifanten trekken de zegewagen van de prins die be-
scheiden naast de stoet loopt, niet als een krijgsheer maar in zijn tabbaard als hui-

16. Hendrick Gerritsz. Pot, de verheerlijking van prins willem van oranje, geschilderd in 1620. de stad  
Haarlem kocht het aan en gaf het een plaats in het Prinsenhof (Haarlem, Frans Hals museum).
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17. Portret van willem van oranje op de schouw in de Senaatszaal van het academiege-
bouw te leiden. Het in 1734 aangebrachte portret is verloren gegaan en vervangen door 
dit portret, geschonken in 1791 door willem Frederik van oranje-nassau, de latere koning 
willem i (leiden, academisch Historisch museum).
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selijke vader des vaderlands. Is dit schilderij besteld door Leiden en hangt het in het 
stadhuis of de Lakenhal, als teken van erkentelijkheid jegens de prins? Nee, het is ge-
schilderd door een Haarlemse schilder en gekocht door de stad Haarlem. En dan het 
schitterende raam in de Janskerk in Gouda (afb. omslag), met Oranje op de voorgrond 
en achter hem die schier onoverzienbare watermassa die Leidens bevrijding beteken-
de. Dit raam is niet door Leiden aan de Janskerk geschonken, maar door Delft. Het 
duurde tot 1734, 150 jaar na de dood van Oranje, en nota bene in het Tweede Stadhou-
derloze Tijdperk, dat zijn portret werd aangebracht op de schouw in de Senaatskamer 
van het Academiegebouw (afb. 17). Hieruit spreekt echter erkenning van de zijde van 
de universiteit en niet van die van de stad. Die kwam pas met het monument van 
1924. In 2009 kon koningin Beatrix de plaquette onthullen aan de buitenmuur van het 
Academiegebouw, maar die was gerealiseerd door een particuliere stichting.57 Bij de 
onthulling van het monument in 1924 herdacht koningin Wilhelmina de afgebeelde 
personen Oranje, Van der Does, Boisot en Van Hout, als ‘de mannen … tegenover 
wien niet alleen Leiden, maar geheel ons Volk een schuld der dankbaarheid heeft, …
wier onvergetelijke namen … in onze harten reeds een duurzame woonplaats hebben 
gevonden.’58 Daarmee beklemtoonde zij de eenheid van streven tussen Willem van 
Oranje en de voormannen van het verzet.



anton van der Lem38

Noten
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