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  LES 1    O N T D E K K I N G S R E I Z E N

Kostbare producten uit het oosten zijn al eeuwenlang erg gewild in Europa. Karavanen voeren 
porselein, zijde, sieraden en specerijen (kaneel, kruidnagelen, nootmuskaat en vooral peper) aan. 
Het is een lange en gevaarlijke reis over land. Door de tussenhandelaren is het ook een dure reis. 
De producten halen via een rechtstreekse reis zou meer winst opleveren.
Het zijn vooral de Portugezen die de hele 15e eeuw systematisch zoeken naar een zeeweg 
(om Afrika) naar India. De grote initiatiefnemer is de Portugese koning Hendrik, die daardoor 
de bijnaam ‘de Zeevaarder’ krijgt. In 1488 bereikt Bartholomeus Diaz eindelijk de Kaap (de 
Goede Hoop). Negen jaar later vaart Vasco da Gama eromheen. In de 16e eeuw beheersen de 
Portugezen de handel op Azië. De Spanjaarden beheersen de handel op de Amerika’s, mogelijk 
gemaakt door de reizen van Columbus. Paus Alexander VI verdeelt de wereld ‘offi cieel’ door de 
onbekende wereld te scheiden in een Portugees en een Spaans deel. Hiermee wil hij tweestrijd 
tussen de christelijke koninkrijken voorkomen. De expeditie van Fernando de Magelhaes zeilt in 
1521 als eerste rond de wereld.

Al die verre reizen zijn mede mogelijk dankzij nieuwe uitvindingen die zorgen voor een betere 
navigatie. Navigatie is het bepalen van je positie op zee (en later ook in de lucht en op de weg). De 
instrumenten en voorwerpen die een stuurman gebruikt voor de navigatie zijn onder andere (zie 
de afbeelding bij opdracht 2):
- een passer, om afstanden te meten en aan te geven op de kaart, die als routebeschrijving dient 
en waarop tijdens de reis de ‘blinde vlekken’ (onbekende gebieden) worden ingevuld.
- een kompas, in gebruik sinds de 15e eeuw om te bepalen waar het noorden is en om je positie 
te peilen.
- een scheepslogboek, waarin met een ganzenveer een verslag van de tocht wordt bijgehouden.
- een jakobsstaf, om de hoogte van de sterren boven de horizon te meten.
- een verrekijker, waarmee men de horizon aftuurt op zoek naar land en herkenningspunten.
- een zandloper, om de tijd bij te houden. Belangrijk voor de planning van de werkzaamheden 
aan boord (de wachten) en voor de navigatie. Later hebben schepen (waaronder dat van Willem 
Barentsz) ook een klok aan boord, hoewel die nog niet heel betrouwbaar is.
- een astrolabium, om met behulp van de sterren de positie van het schip te bepalen. Het 
astrolabium is een Arabische uitvinding.
- een kwadrant, om de hoogte van de hemellichamen te meten en zo op de sterren te kunnen 
varen.

Ondanks al deze instrumenten is het nog niet gemakkelijk om je weg te vinden op zee. De 
Nederlander Willem Barentsz maakt drie reizen om een noordoostelijke doorgang te vinden 
naar China. Op de laatste tocht met Jacob van Heemskerk (vertrek mei 1596) varen ze eerst te 
veel richting het noorden en zelfs het noordwesten. Ze ontdekken een nieuw land met spitse 
bergen dat ze Spitsbergen noemen. Ze zetten vervolgens koers naar het oosten. Na enkele 
weken varen over de poolzee (nu Barentszzee) komen ze land tegen: Nova Zembla. Ze proberen weken varen over de poolzee (nu Barentszzee) komen ze land tegen: Nova Zembla. Ze proberen 
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er langs de noordkant omheen te varen, maar de omstandigheden zijn zo bar dat het schip 
van Barentsz vastloopt in het ijs. Het schip wordt door de kracht van het ijs kapot gedrukt. Van 
de scheepsrestanten timmert de bemanning een houten huis (’t Behouden Huys) waar ze tien 
maanden lang wonen. Van ’t Behouden Huys zijn zelfs tekeningen bewaard gebleven dankzij het 
journaal dat een van de bemanningsleden, Gerrit de Veer, van de hele reis heeft bijgehouden. 
De volgende zomer proberen de overlevenden in een sloep de bewoonde wereld te bereiken. 
De dure lading van hun schip – bedoeld om in China te verhandelen – moeten ze achterlaten. 
Tijdens deze terugtocht overlijdt Barentsz aan scheurbuik. Uiteindelijk worden de overgebleven 
bemanningsleden gevonden door Russische vissers.

Scheurbuik is een van de meest voorkomende ziekten op de schepen. Het eentonige menu zorgt 
voor vitaminegebrek. En gebrek aan vitamine C veroorzaakt scheurbuik; een ziekte waardoor het 
tandvlees opzwelt en uiteindelijk gaat rotten. De tanden vallen uit, de slachtoffers vallen fl auw, 
krijgen verlammingsverschijnselen en sterven ten slotte van uitputting. Alleen vitamine C kan 
voor genezing zorgen – maar dat weet men in de tijd van Willem Barentsz nog niet – dus moeten 
schepen aanleggen om vers fruit en groenten te vinden.

De ontdekking van nieuwe gebieden leidt tot nog meer reizen. Aanvankelijk is het motief de 
zoektocht naar nieuwe handelsroutes, zoals bij de reis van Barentsz. Later spelen andere motieven 
een even grote rol: rijk worden, wetenschappelijk onderzoek, avontuur, nieuwsgierigheid, zoeken 
naar bondgenootschappen, bekeringsdrift, geloof in een fabelland, begeerte naar edelmetalen 
(zilver en goud; er gingen geruchten dat in Midden-Amerika een goudland, El Dorado, zou 
liggen), streven naar machtsvergroting, ontvluchten van armoede en werkloosheid, kolonisatie en 
nationale glorie.
De ontdekkingsreizen naar de Amerika’s brengen veel nieuwe producten naar Europa, 
bijvoorbeeld: maïs, pinda, ananas, tomaat, aardbei, paprika, cacaoboon, tabak, avocado, rubber, 
papaja, goud en zilver. Later komen daar plantageproducten bij (katoen, rietsuiker). Ook ‘onze’ 
aardappel komt uit deze streken.

  LES 2    H E R V O R M I N G E N

In de 16e eeuw is de rijkdom van de Kerk veel mensen een doorn in het oog. Zij willen de kerk 
hervormen en protesteren (vandaar ook de naam: protestanten) tegen de macht van de katholieke 
paus en priesters en tegen de verkoop van afl aten. De beweging begint in Duitsland met Maarten 
Luther. Luther is een augustijner monnik. Het verhaal gaat dat hij besluit monnik te worden na 
een fl ink onweer. De angst voor de dood en het besef van zijn eigen nietigheid doen hem vrezen 
voor zijn zielenheil. Een antwoord op zijn angsten vindt hij in het geloof bij een tekst van Petrus: 
‘De rechtvaardige zal leven door het geloof’. Dat zielenheil te koop zou zijn (met een afl aat) is 
voor Luther een gruwel. Als hoogleraar theologie aan de universiteit van Wittenberg reageert 
hij in 1517 met zijn 95 stellingen op die praktijken. Dat is geen revolutionaire daad, maar een 
academische gewoonte van die tijd. Hij maakt zijn mening kenbaar en nodigt uit tot een dispuut. 
In de discussie die daarop volgt, verscherpt hij zijn standpunten:
- door de doop is eenieder priester;
- de Bijbel is de enige bron van het geloof;
- de mens kan alleen in de hemel komen door geloof en echt berouw (en dus niet door een afl aat);
- onderdanen moeten de vorst altijd gehoorzamen, ook als die zich misdraagt.
Luther roept de Duitse vorsten op het initiatief te nemen om de Kerk te hervormen. In 1521 wordt 
hij in de kerkban gedaan. Zijn verweer op de Rijksdag van Worms later dat jaar mag niet baten. 
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Keizer Karel de Vijfde doet hem ook in de rijksban en verklaart Luther tot vogelvrije ketter.

In Nederland hebben de aanhangers van Luther alleen in de zuidelijke handelssteden enige 
invloed, doordat daar ook Duitse kooplieden zijn. Het calvinisme van Johannes Calvijn, die een 
aanhanger is van de leer van Luther, is succesvoller in de Nederlanden. Na 1545 wordt het hier de 
belangrijkste hervormingsbeweging. In 1541 sticht Calvijn een protestantse kerk in Genève. Het 
calvinisme wordt een strenge vorm van protestantisme, waarin men gelooft in voorbestemming.
De calvinisten houden in Nederland veel hagenpreken. In 1566 vindt bij de duinen van Dishoek op 
Walcheren de eerste hagenpreek van Nederland plaats. Ook in het Vlaamse dorp Zemst wordt in 
dat jaar een hagenpreek gehouden. De katholieken in Mechelen, Vilvoorde en Brussel voelen zich 
bedreigd door deze samenkomsten van protestanten.
De religieuze twisten tussen de protestanten en de katholieken leiden in veel Europese landen tot 
godsdienstoorlogen. De Franse protestanten (Hugenoten genoemd) worden massaal vermoord in 
de Barthelomeusnacht (1572). De aanleiding hiervoor is een moordaanslag in Parijs op het leven 
van admiraal de Coligny, leider van de protestanten. De aanslag mislukt, maar de gemoederen 
lopen zowel bij de protestanten als bij de katholieken fl ink op. Uit angst voor wraak van de 
Hugenoten roept de Franse koning: ‘Dood ze allemaal! Dood ze allemaal! Zodat er niet één 
overblijft om het mij later te verwijten.’ De slachtpartij duurt een aantal dagen. In Parijs worden 
2000 Hugenoten vermoord. In de maanden daarna nog eens 20.000 in andere delen van 
Frankrijk.
In 1598 komt er een einde aan de vervolging van de Franse protestanten. Met het Edict van 
Nantes krijgen zij godsdienstvrijheid (die tot 1685 zal duren).

Ondertussen worden ook elders in Europa protestanten vervolgd. De paus en de Franse koningen 
zetten daarvoor de kerkelijke rechtbank in, de inquisitie, die al sinds de 12e eeuw belast is met 
de opsporing van, het onderzoek naar en het opleggen van straffen aan ketters. De inquisitie 
staat sinds 1243 onder rechtstreeks toezicht van de paus, en is een ontzagwekkende, vrijwel 
onaantastbare macht, niet alleen van de Kerk over het volk, maar ook binnen de Kerk zelf. De 
paus vindt het niet voldoende dat de aanhangers van de hervormers gestraft worden, ook hun 
geschriften mogen niet meer gelezen worden. Boeken en manuscripten van humanisten en 
protestanten worden in heel Europa op grote schaal verbrand.

  LES 3    D E  O P S TA N D

Karel de Vijfde wordt in 1520 gekozen tot keizer van het Heilige Roomse Rijk. Hij is dan niet 
alleen keizer van alle gebieden die tot het Spaanse rijk behoren, maar ook van de Duitse staten, 
Oostenrijk en delen van Noord-Italië. In 1555 volgt zijn zoon Filips II hem op als heer der 
Nederlanden en een jaar later ook als koning van Spanje. Filips zet de centralistische politiek van 
zijn vader voort. Zo wil hij het bestuur in de Nederlanden niet bespreken met de hoge edelen, 
maar met een raad van drie trouwe adviseurs: Granvelle, Berlaymont en Viglius. Zij vormen 
boven de bestaande raden de Consulta of Achterraad. Ook op kerkelijk gebied hervormt Filips 
fl ink. Hij weet de paus te bewegen om in de Nederlanden drie aartsbisdommen te stichten 
(Utrecht, Mechelen, Kamerijk), zodat de Nederlandse bisdommen niet meer onder een Franse of 
Duitse aartsbisschop vallen. Ook is voortaan theologische kennis vereist voor het vervullen van 
kerkelijke ambten. Een kerkelijke carrière voor de jongste zonen van de hoge adel is daardoor geen 
automatisme meer. Filips krijgt hierdoor een grote invloed op de geestelijkheid.
Minder succesvol is hij in het verkrijgen van fi nanciële onafhankelijkheid van de adel. 
De voortdurende oorlogen waarin het Spaanse rijk is verwikkeld, noopt hem elk jaar de 
standenvergadering, de Staten Generaal, bijeen te roepen met het verzoek voor een ‘bede’ standenvergadering, de Staten Generaal, bijeen te roepen met het verzoek voor een ‘bede’ 
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(geldsom).
Filips’ grootste probleem is echter het contact met zijn Nederlandse omgeving. Hij is, anders 
dan zijn vader, niet in de Nederlanden opgevoed en weet nauwelijks om te gaan met de zeden 
en gewoonten in Brussel. Zijn vader kon dit wel en werd daardoor geaccepteerd door de hoge 
adel. De verhouding met een groot deel van de adel wordt kil. In 1559 vertrekt Filips naar 
Spanje. Hij keert niet terug. Voortaan laat hij de Nederlanden (uit zijn naam) besturen door een 
landvoogd(es). In 1559 is dat zijn halfzuster Margaretha van Parma. Zij wordt bijgestaan door de 
Achterraad. Belangrijke edelen zoals de graaf van Egmond, de graaf van Hoorne en prins Willem 
van Oranje vrezen dat de Raad van State, waarin de belangrijkste edelen zitting hebben, aan 
invloed zal verliezen.
Er is grote kritiek op het bewind van Filips. De edelen vinden dat ze buiten het landsbestuur 
worden gehouden en dat de geloofsvervolgingen nodeloos streng zijn. Het volk ergert zich aan de 
hoge belastingen en de slechte economische omstandigheden, de overdadige levenswijze van een 
deel van de katholieke geestelijkheid en de strenge vervolging van de protestanten.
In 1566 biedt een delegatie van de lagere adel de landvoogdes een smeekschrift aan om de 
vervolgingen te staken. De edelen trekken in optocht door Brussel. Voor Margaretha is zoveel 
opstandigheid een schok. Eén van de hovelingen probeert haar in het Frans gerust te stellen 
met de opmerking dat het slechts een hand vol bedelaars (gueux) is. Margaretha belooft het 
smeekschrift over te brengen aan de koning. De edelen zien dit als een overwinning en nemen de 
naam ‘geus’ aan als erenaam. Later wordt het de naam voor iedereen die vlucht voor het bewind 
van Filips.

Ook de calvinisten interpreteren de uitkomst van de aanbieding van het smeekschrift als 
toestemming om in het openbaar hun godsdienst te belijden. Margaretha reageert met een 
verbod op de hagenpreken van de calvinisten en dreigt met de doodstraf voor predikanten. In 
augustus 1566 komt het tot een uitbarsting. In Antwerpen wordt de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
bestormd en worden de beelden stukgeslagen. Er volgt een ware beeldenstorm die vanuit Zuid-
Vlaanderen over het land trekt, tot in Groningen en Leeuwarden. Margaretha geeft onder druk 
van Willem van Oranje, Egmond en Hoorne toestemming om de hagenpreken te houden in 
ruil voor de belofte dat de edelen de rust en orde herstellen. Margaretha schrijft Filips dat haar 
toestemming is afgedwongen door Willem van Oranje, Egmond en Hoorne. Filips is woedend. Hij 
besluit de daders te straffen voor deze ‘beroerte’ (oproer) en stuurt de hertog van Alva met een 
leger naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen en de opstandelingen te straffen.
Alva wil de drie hoogste edelen gevangen nemen en probeert Willem van Oranje, die naar 
Duitsland is gevlucht, terug te lokken. Als dat niet lukt, laat hij Egmond en Hoorne onthoofden. 
Ten slotte roept Alva een speciale rechtbank in het leven: de Raad van Beroerten. In de volksmond 
de Bloedraad genoemd, omdat hierover de meest fantastische en gruwelijke verhalen de ronde 
doen.
De opstand lijkt snel bedwongen. Militaire pogingen van Willem van Oranje in Brabant en van 
zijn broers Lodewijk en Adolf (de slag bij Heiligerlee) mislukken in 1568 door een gebrek aan 
steun in de Nederlanden. Dit ruïneert Willem van Oranje fi nancieel. Traditioneel wordt de slag bij 
Heiligerlee beschouwd als het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Alva is in 1569 heer en meester. 
Hij maakt van de situatie gebruik door een lang gekoesterde wens van zijn vorst meteen op te 
leggen: vaste belastingen, de Tiende penning genaamd. Het verzet hiertegen is zo groot, dat van 
de invoering uiteindelijk niets terechtkomt. Maar het verzet tegen de Tiende penning zorgt wel 
voor hernieuwde contacten tussen Willem van Oranje en opstandigen in de Nederlanden. Nu 
krijgt Willem wel steun. In 1572 zorgt de toevallige inname van Den Briel (Brielle) door de geuzen 
voor een reeks opstanden in steden. Willem van Oranje gaat naar Holland en neemt de leiding op 
zich. De werkelijke opstand is hiermee een feit.
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Om hun krachten in de strijd tegen Spanje te bundelen tekenen afgevaardigden van enkele 
gewesten en regio’s op 23 januari 1579 een verdrag: de Unie van Utrecht. Hoewel het 
unieverdrag allerlei bepalingen bevat die nooit van kracht zijn geworden, fungeert het wel als 
een soort van grondwet voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Republiek is 
een statenverbond van zeven gewesten: Gelre, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel 
en Groningen. Drenthe bezit niet de status van gewest, maar behoort wel tot de Republiek, 
evenals een aantal Generaliteitslanden (delen van Vlaanderen, Limburg en Brabant die tijdens 
de Tachtigjarige Oorlog werden veroverd of verkregen). De Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden ontstaat in 1588 en zal tot 1795 blijven bestaan.
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