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  LES 1    O N T D E K K I N G E N

Johann Gutenberg, een zilversmid uit Duitsland, wordt beschouwd als de uitvinder van de 
boekdrukkunst. Hij drukt zijn eerste boek in 1451. Voor die tijd heeft hij met zijn assistenten 
jarenlang geëxperimenteerd met gegoten metalen letters. Wanneer ze stalen stempels gaan 
gebruiken om uniforme lettervormen te maken en een textielpers inzetten om de vellen papier 
gelijkmatig op de letters met inkt te drukken, ontstaat het drukprocedé. Het eerste boek dat 
Gutenberg drukt is een boek met Latijnse grammatica. In 1455 drukt hij de eerste Bijbel.
Het drukken van een boek is een tijdrovend en arbeidsintensief proces. De letters moeten één voor 
één uit de letterkast gehaald worden en met de hand op een regel gezet worden, de zogenoemde 
zethaak. Als er een aantal regels klaar zijn, worden ze in een zetblok vastgezet en ingesmeerd met 
inkt. Een Bijbel van vele honderden pagina’s neemt zo wel wat tijd in beslag. Maar het gaat nog 
altijd stukken sneller dan schrijven met een ganzenveer, want met één zetsel kun je oneindig veel 
dezelfde boeken drukken.
De belangrijkste drukker in de Nederlanden is Christoffel Plantijn. Hij sticht in 1555 een drukkerij 
in Antwerpen en in 1583 in Leiden. Zijn bedrijf in Antwerpen is nu een museum. In de 16e eeuw is 
het een trefpunt van geleerden en schrijvers.

De Nederlandse brillenmaker Zacharias Jansen vindt in 1608 de telescoop uit. De Italiaan Galileo 
Galilei perfectioneert de telescoop en levert het bewijs voor de theorie dat de planeten rond de 
zon draaien. Galilei wordt door de kerk gevangengezet wegens ketterij en zijn boeken worden 
verboden.

De Italiaan Christoffel Columbus wil via het westen naar Indië varen en ontdekt zo per toeval 
het continent Amerika. Een paar honderd jaar eerder zou nog niemand het in zijn hoofd 
gehaald hebben om die grote oceaan over te steken. Maar in de tijd van de ontdekkingen en 
hervormingen zijn de schepen aanzienlijk verbeterd. In plaats van één mast met zeil (wat een schip 
erg afhankelijk maakt van de wind) hebben de schepen inmiddels verschillende zeilen - vierkante 
en driehoekige - een roer, een kompas, een kwadrant en steeds betere zeekaarten. Met al die 
instrumenten durft Columbus de oversteek wel aan.

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

De hervormers of reformatoren keren zich tegen - wat zij vinden - de misstanden binnen de kerk. 
Ze vinden dat de kerkelijke hiërarchie leidt tot corruptie.
Eén van de mensen die streeft naar een hervorming van de kerk is Maarten Luther (1483-1546). 
Luther streeft alleen religieuze hervormingen na en wil niet de samenleving veranderen. Volgens 
Luther heeft iedere heerser van God het recht gekregen om te regeren zoals hem dat goeddunkt. 
Luther is dan ook fel tegen elke vorm van opstand tegen een wettige vorst. De mens moet zich 
schikken in zijn lot.
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In 1517 publiceert hij zijn bekende stellingen. Daarin bundelt hij zijn verwijten en draagt zijn 
oplossingen aan. Zijn stellingen staan hier op een rij: http://utopia.knoware.nl/users/adosh/luther/

Enkele belangrijke uitgangspunten van Luther:
- Hij pleit voor een kerk zonder priesters en zonder paus. Er is namelijk geen middelaar nodig 
tussen mens en god, vindt Luther.
- Het evangelie moet te lezen zijn in de volkstaal, niet alleen in het Latijn.
- Hij ontkent het principe van de vrije wil. De wil is in handen van óf God óf de duivel. Met name 
vanwege dit uitgangspunt komt hij in confl ict met humanisten als Erasmus.

Erasmus (± 1469-1536) is een geleerde uit Rotterdam. Zijn vader is pastoor, zijn moeder 
huishoudster. Hij is een groot humanist en geleerde. Erasmus studeert in Oxford en Parijs 
en promoveert aan de universiteit van Turijn. Zijn bekendste en nog altijd zeer goed te lezen 
boek is Lof der Zotheid, waarin hij de misstanden in de kerk en het kloosterleven hekelt en de 
dwaasheden van zijn medemensen bestrijdt. Hij pleit voor persoonlijke, oprechte vroomheid en 
verdraagzaamheid. Luther en de kerk kunnen dat echter niet waarderen.

De eerste Beeldenstorm vindt plaats in 1522 in Wittenberg, dezelfde stad waar de hervormer 
Luther zijn kritiek op de kerk formuleerde. In 1566 zijn ook de Nederlanden vatbaar voor 
dergelijke uitingen. De sympathie voor protestantse opvattingen is er groot. Bovendien heerst er 
hongersnood. Daardoor vallen de overdaad en rijkdom van de kerk nog sterker op dan voorheen.
De Beeldenstorm van 1566 begint bij een preek in het open veld (een zogenaamde hagenpreek) 
bij Steenvoorde. Luisteraars en medestanders vernielen daarop het interieur van de plaatselijke 
kerk. Die vernielzucht verspreidt zich over de hele westhoek van het huidige België en van 
daaruit steeds noordelijker. Zie ook: http://www.geschiedenis.nl/index.php?go=home.
showBericht&bericht_id=237

  LES 3    W I E  I S  H I E R  D E  B A A S ?

Willem van Oranje wordt geboren in een adellijke Duitse familie: de Nassaus. Als hij elf jaar is, 
erft hij het Franse prinsdom Orange en komt hij aan het hof van Karel V. Karel V is de koning van 
Spanje en de keizer van het Heilige Roomse Rijk.
Willem is zo populair bij Karel V dat deze bij zijn aftreden in 1555 tegen zijn zoon en opvolger 
Filips II zegt: ‘Houdt deze jongeman in ere, hij kan je waardevolste raadgever en steun zijn.’ 
Niemand vermoedt op dat moment dat Willem en Filips binnen twintig jaar aartsvijanden zullen 
zijn.

De kersverse koning Filips is nu de machtigste man van het grote Spaanse rijk. Als rechtgeaard 
katholiek heeft hij één doel: paal en perk stellen aan de opkomst van het ‘ketterse’ protestantisme 
in het noorden van Europa. Om dit te bereiken maakt hij serieus werk van de ‘ketterplakkaten’. 
Deze zijn ooit ingesteld door zijn vader en behelzen het vervolgen en zo nodig ter dood 
veroordelen van iedereen die zich bezighoudt met verboden, protestantse praktijken, zoals het 
drukken en verspreiden van ketterse boeken, het bijwonen van ketterse bijeenkomsten en het 
prediken van de ketterse leer.

De hoge adel (waartoe ook prins Willem van Oranje behoort) wendt zich tot landvoogdes 
Margaretha van Parma, de hoogste vertegenwoordigster van het Spaanse bewind sinds Filips 
voorgoed naar Spanje vertrokken is. De edelen doen via haar een beroep op de koning om diens 
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strenge maatregelen te verzachten en de bevolking meer godsdienstvrijheid te verlenen. Filips 
weigert.
Vervolgens biedt de lage adel haar een smeekschrift aan om een einde te maken aan de 
godsdienstvervolgingen. (Bij deze gelegenheid worden deze edelen ‘des gueux’ genoemd – 
Frans voor ‘bedelaars’. Hier komt de latere bijnaam van de opstandelingen tegen het Spaanse 
bewind vandaan: geuzen.) Margaretha van Parma besluit de strenge maatregelen van de koning 
op te schorten, in afwachting van diens reactie uit Spanje. Dit leidt tot een heropleving van het 
protestantisme, de terugkeer van gevluchte protestanten en uiteindelijk tot de Beeldenstorm van 
1566 en opstanden in diverse steden.

Filips stuurt de hertog van Alva naar de Nederlanden om een einde te maken aan de onrust. 
De ‘ijzeren hertog’ neemt zijn taak serieus. Hij laat zo veel mogelijk protestanten oppakken 
en opstandige edelen worden ter dood veroordeeld. Verder stelt Alva een aantal zware 
belastingmaatregelen in, die tot grote woede onder de bevolking leiden.
Willem van Oranje neemt zich voor om Alva te verdrijven, maar krijgt weinig steun van andere 
edelen. Hulp krijgt hij later wel van de Watergeuzen, een mengelmoes van verarmde adel, 
werkloze zeelui en misdadigers. Zij mogen de oranje-wit-blauwe vlag van Willem van Oranje 
voeren en krijgen kaperbrieven van hem, waarmee zij ‘gelegitimeerd’ schepen kapen om 
vervolgens de troepen van Willem van Oranje te bevoorraden.
Een deel van de geuzen verovert op 1 april 1572 het Zuid-Hollandse stadje Den Briel (Brielle). Dit 
is het begin van het einde van de macht van Alva. Het wordt nog ieder jaar op 1 april gevierd. 
Volgens sommigen hebben we zelfs het fenomeen van de 1 aprilgrap aan de verovering van Den 
Briel te danken, maar dat is waarschijnlijk onjuist. Wel verwijst een bekend rijmpje naar de val van 
het stadje: ‘Op 1 april verloor Alva zijn bril’, waarbij ‘zijn bril’ een onjuiste overlevering is van ‘Den 
Briel’.

Omdat Willem van Oranje leider van de geuzen is geworden, verklaart Filips II hem op 15 maart 
1580 vogelvrij. Er worden verschillende aanslagen op het leven van Willem gepleegd. De laatste 
jaren van zijn leven verblijft hij in Delft, in het huidige Prinsenhof. Daar voelt hij zich betrekkelijk 
veilig. Maar de Fransman Balthasar Gerards weet toch binnen te dringen en schiet hem van 
dichtbij dood. Volgens de overlevering waren Willems laatste woorden (in het Frans): ‘Mijn God, 
mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk.’
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