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LANDVOOGDES EN LANDVOOGD DER NEDERLANDEN IN DE ZESTIENDE EEUW 

Margaretha van Parma (1522-1586) en haar zoon Alexander Farnese (1545-1592) 

 

In 2002 bracht Jan Siebelink Margaretha van Parma tot leven in Margaretha. NRC 

Handelsblad vergeleek deze roman met ‘haar tombe’ en de Volkskrant  met haar ‘standbeeld 

(…) ten voeten uit’.1 Met Margaretha vestigde Siebelink de aandacht op een historische 

figuur die niet zozeer in de nevelen der geschiedenis is verdwenen (met de Nederlandse 

geschiedschrijving van de zestiende eeuw is ze onlosmakelijk verbonden) maar voor wie als 

persoon de historische belangstelling niet bijzonder groot is. De belangrijkste Nederlandse 

biografie over haar dateert van 1965: Madama. Margaretha van Oostenrijk. Hertogin van 

Parma en Piacenza 1522-1586 en is geschreven door historica Jane de Iongh. Het 

standaardwerk over haar zoon Alexander Farnese, in vijf delen en geschreven door de 

Belgische historicus Léon van der Essen, is van nog vroegere datum: 1933-1939.2       

   Met dit artikel wil ik opnieuw de aandacht op Margaretha als historische persoon vestigen, 

waarbij ik het zwaartepunt leg op haar verhouding met haar zoon Alexander.   

 

De kleine bastaard 

Eind juli 1522 werd Margaretha in Oudenaarde (België) als bastaarddochter van keizer Karel 

V geboren. Waarschijnlijk op advies van de tante van de keizer, Margaretha van Oostenrijk 

landvoogdes der Nederlanden, erkende de toen eenentwintigjarige Karel zijn dochter als de 

zijne. De landvoogdes, naar wie ‘de kleine bastaard’ werd vernoemd, zal dit advies niet 

alleen gegeven hebben omdat ze van kinderen hield. Zeker ook, aldus de Iongh, omdat 

Karels dochter zodra ze uithuwbaar was ‘nuttig politiek materiaal’ voor de Habsburgse 

dynastie zou zijn.3 De baby werd bij haar moeder, het dienstmeisje Johanna van der Gheinst, 

weggehaald en naar Brussel gebracht. Daar nam André de Douvrin, keldermeester van 

aartshertog Ferdinand (de jongere broer van de keizer), haar op in zijn gezin.  

   Over Margaretha’s leven in Brussel is weinig bekend. Ze kreeg er in ieder geval onderwijs 

in lezen, schrijven, dans en muziek. Haar pleegmoeder zal haar ‘de fraaie handwerken’ 

hebben bijgebracht, waarvan de borduurkunst haar grootste liefhebberij zou worden. 

Ondertussen speelde haar vader de keizer zijn politieke schaakspel op het Europese toneel 

en gebruikte zijn bastaarddochter als pion. De achtjarige Margaretha, in diplomatieke 

stukken ‘Madama’ genoemd, werd ten huwelijk beloofd aan de ‘neef’ van paus Clemens VII, 

de halfbloed Alexander de’ Medici. Over diens moeder ging het gerucht (een gerucht dat De 

Iongh niet ontkracht) dat ze een Nubische slavin zou zijn.4 Tegelijkertijd bood de keizer, ter 

versterking van zijn Italiaanse relaties, zijn dochter aan de zoon van de hem welgezinde 

markies van Mantua aan.  
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   De definitieve keuze kwam uiteindelijk op de neef van de paus te vallen. Voor haar huwelijk 

wettigde de keizer zijn dochter door middel van een akte in het Latijn die de vorm had van 

een aan Margaretha gerichte brief. Deze brief werd Margaretha’s kostbaarste bezit. Hij was 

het bewijs dat zij de dochter was van een vader die keizer en koning bij de gratie Gods was 

en bovendien Gods hoogste vertegenwoordiger op aarde.  

   Op dertienjarige leeftijd vertrok Margaretha voor haar huwelijk met Alexander de’ Medici 

naar Italië. Ze werd begeleid door leden van de familie De Douvrin, onder wie haar 

pleegvader en zijn zoon. De dag dat zij in Napels voor het eerst haar vader ontmoette, 25 

november 1535, was voor Margaretha een gloriedag. Karel V kwam haar tegemoet op een 

appelschimmel waarvan het tuig, evenals de keizerlijke wambuis, van violetfluweel was. Als 

zijn eerstgeborene mocht zij hem de hand kussen. ‘Het onbegrensde gevoel van vorstelijke 

eigenwaarde’ dat volgens De Iongh in Margaretha gegroeid was, zette zich door deze dag én 

de glorierijke maanden erna in haar vast.5 Zeker op de dag van haar huwelijk in februari 

1536 toen zij hertogin van Florence werd.   

 

Omdat Karel twijfelde aan de politieke juistheid van het huwelijk van zijn dochter met 

Alexander de’ Medici, had hij zijn zesentwintigjarige schoonzoon laten beloven zijn huwelijk 

met Margaretha pas na anderhalf jaar te consumeren. De consummatie van het huwelijk 

vond echter nooit plaats. En dit was niet omdat er zich een politiek aantrekkelijker kandidaat 

voordeed, maar omdat de bruidegom de dood vond. Hij werd vermoord door toedoen van 

zijn neef en kameraad Lorenzaccio de’ Medici, met wie hij zich in Florence vermaakte met 

allerlei (seksuele) escapades. Jaloers op Alexanders macht en positie liet deze neef hem op 

7 januari 1537 ombrengen door een huurmoordenaar. Met deze daad wilde Lorenzaccio 

volgens Christopher Hibbert in The Rise and Fall of the House of Medici als 

tirannenmoordenaar de geschiedenis ingaan.6  

   Margaretha was ontroostbaar na de dood van haar echtgenoot. Alexander mocht dan de 

schrik van zijn onderdanen zijn geweest, hij had haar altijd met hoffelijkheid behandeld.   

    

Margaretha en Ottavio Farnese 

Nu zijn dochter weduwe was kon Karel V haar opnieuw inzetten voor de belangen van zijn 

dynastie. Margaretha had sympathie voor de nieuwe hertog, de zeventienjarige Cosimo de’ 

Medici. Het was haar liefste wens opnieuw hertogin van Florence te worden. Als dochter van 

de keizer meende ze recht te hebben op een positie als hertogin en daarmee een leven in 

schittering. De keizer verkoos echter de twaalfjarige Ottavio Farnese, kleinzoon van paus 

Paulus III, opvolger van paus Clemens VII.     

   Margaretha haalde haar neus op voor deze familie van landjonkers en condotierres 

(aanvoerders van huursoldaten), maar vaders wil was wet. Op vier november 1538 werd 
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Margaretha op zestienjarige leeftijd met de veertienjarige Ottavio in Rome, waarschijnlijk 

door de paus zelf, in de echt verbonden. De Iongh vraagt zich af hoe Margaretha zich 

gedroeg en voelde tijdens de trouwplechtigheid. Een antwoord op deze vraag kan ze niet 

geven. Volgens haar moet Margaretha er in ieder geval van op de hoogte zijn geweest dat 

haar vader de mogelijkheid van een andere kandidaat openhield. Tijdens de plechtigheid 

verzuimde Margaretha (zoals ze later zou verklaren) het ja-woord uit te spreken. Dit alles 

indachtig haar vader; zodat hij dit huwelijk ongedaan zou kunnen maken, mocht hem een 

politiek geschiktere kandidaat dan dit ‘onnozele jongetje’ voor ogen staan.7    

  

Door haar uiterlijk en manier van bewegen, die haar meer op een jongeman dan op een 

jonge vrouw deden lijken, baarde Margaretha opzien aan het pauselijk hof. In haar strenge 

Spaanse kostuum paste ze wonderwel bij de mannen in hun soutanes. Deze mannelijke 

uitstraling, op oudere leeftijd volgens De Iongh een ‘imponerende statigheid’ geworden, zou 

haar in haar tijd als landvoogdes nog van pas komen. In de zestiende eeuw ging men ervan 

uit dat vrouwen ongeschikt waren om te regeren: ze werden toen als zwak (veranderlijk en 

irrationeel) gezien. Van Margaretha als vrouw ging echter weinig zwakte uit.8   

   In de Romeinse diplomatieke wereld werd volgens Van der Essen openlijk de weerzin van 

Margaretha tegen haar echtgenoot besproken; alsmede het feit dat de echtelieden als kat en 

hond leefden.9 Margaretha slaagde erin de consummatie van haar huwelijk tot na de kerst uit 

te stellen. Het geduld van paus Paulus III was toen echt op. De voortgang van zijn dynastie 

stond op het spel. Nadat een hof astroloog de precieze datum voor een intiem samenzijn van 

de gehuwden bepaald had, stapte Ottavio op de vroege ochtend van 31 december 1538 

Margaretha’s slaapvertrek binnen. De volgende ochtend pochte hij tegen zijn familieleden in 

de taal van die tijd dat hij zijn toernooi in volle tevredenheid volbracht had. Margaretha wist 

wel beter. Het huwelijk was nog niet geconsumeerd en de jonge echtgenoot was er van de 

zenuwen niet in geslaagd het bed droog te houden. Na deze huwelijksnacht zocht ze allerlei 

uitvluchten om Ottavio en daarmee het geslacht Farnese van zich af te houden.      

   Pas na zijn deelname aan de mislukte expeditie van Karel V naar Algiers, waarvan het 

onnozele jongetje in 1543 terugkeerde als een elegante edelman, werd Margaretha 

toeschietelijker. Niet in de laatste plaats omdat ze van haar vader een schrijven had 

ontvangen waarin hij haar opdroeg haar echtgenoot de hertog te bejegenen zoals het haar 

plicht was. Terwijl Van der Essen schrijft dat Margaretha Ottavio nu met echte tederheid 

tegemoet treedt, laat De Iongh Ottavio verbaasd zijn over het feit dat Margaretha hem  

plotseling wel in haar bed toelaat.10  De door Paulus III zozeer gewenste uitbreiding van de 

dynastie der Farneses vond in 1545 plaats: op 27 augustus schonk Margaretha het leven 

aan twee jongens, Karel en Alexander. Hun geboorte zag ze als de geboorte van een nieuwe 

dynastie waarvan zij de stammoeder was. Nadat Ottavio als kapitein-generaal van de 
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pauselijke hulptroepen de keizer in zijn oorlog tegen de protestanten had bijgestaan, kregen 

hij en Margaretha een groot verlies te verwerken: hun eerstgeboren zoon, Karel, stierf in 

oktober 1549 op vierjarige leeftijd.             

 

Margaretha en Alexander Farnese 

Na de troonsafstand van Karel V ondertekende Ottavio op 15 september 1556 te Gent, als 

hertog van Parma, het verdrag tussen hem en de nieuwe Habsburgse heerser: koning Filips 

II. Hierin verklaarde hij dat hij Parma en Piacenza in bezit had als vazal van de koning, 

waarbij het kasteel van Piacenza onder Spaanse bezetting kwam, en dat zijn tienjarige zoon 

Alexander een opvoeding in Spanje zou krijgen. Met het oog op dit laatste reisden moeder 

en zoon naar Brussel. Hoewel Margaretha opzag tegen het naderende afscheid met haar 

zoon, verheugde ze zich op de ontmoeting met haar vijf jaar jongere halfbroer. Ze werd niet 

teleurgesteld. Filips leek op zijn vader, zoals Margaretha zich hem herinnerde op zijn 

appelschimmel en in zijn violetfluwelen wambuis. Er bestond ook geen twijfel over dat hij 

haar broer was: hij had hetzelfde rossig blonde haar en hetzelfde hoge voorhoofd. Van haar 

terugkeer naar Italië stelde Margaretha Alexander niet in kennis. Hij hoorde het van zijn 

gouverneur. Ze ‘had niet de moed gevonden voor een laatste omhelzing’, aldus De Iongh.11  

   In afwachting van de terugkomst van zijn oom die - eveneens koning van Engeland - dit 

land en zijn koningin (Mary Tudor) bezocht, leefde Alexander in Brussel op grote voet. Dat hij 

herhaaldelijk dreigde zijn gouverneur met zijn degen te doorboren, moet volgens Van der 

Essen gezien worden in het licht van diens waarschuwingen minder geld uit te geven. Eind 

december 1558 begeleidde Alexander zijn oom naar de Sint Goedele in Brussel waar, zoals 

in vele andere Europese steden, een rouwplechtigheid plaatsvond voor de zielenrust van de 

in Spanje overleden Karel V. Een jaar later keerde Filips met Alexander onder zijn hoede 

naar Spanje terug. Door hem mee te nemen wist hij zich verzekerd van de steun van 

Alexanders ouders. Met hun zoon in Spanje zouden ze Spanjes politiek ten allen tijde 

doorvoeren: Margaretha in de Nederlanden, waar Filips haar nog voor zijn terugkeer tot 

landvoogdes benoemd had, en Ottavio in Italië.  

 

Aan het Spaanse hof groeide Alexander uit ‘tot het type van een Spaanse Grande: arrogant, 

zinnelijk, krijgshaftig en contra-reformatorisch vroom’, aldus A.M. Lauret in zijn artikel over 

Alexander Farnese.12 Alexander sloot vriendschap met de even oude don Carlos, zoon van 

Filips II, en de twee jaar jongere don Juan van Oostenrijk, bastaardzoon van Karel V en zijn 

oom. Er gebeurde volgens Van der Essen niets bijzonders aan het Spaanse hof toen 

Alexander er verbleef. Hij kreeg studie- en sportlessen en vervulde zijn diensten als hoveling. 

In 1563 noemde de ambassadeur van Venetië de prins van Parma een beloftevolle 

jongeman. Dit bleek naar zijn mening niet alleen uit diens goede manieren, maar ook uit 
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diens grote kwaliteiten. Zo sprak Parma diverse talen en kon hij goed met wapens omgaan. 

Zijn bekwaamheid bij toernooien en jachtpartijen in combinatie met zijn lichamelijke 

aantrekkelijkheid maakte hem tot een favoriet bij de dames. Zijn buitensporige uitgaven, 

waarvan zijn moeder in de Nederlanden met verontrusting kennisnam, waren waarschijnlijk 

meer dan eens bedoeld om zijn minnaressen van cadeaus te voorzien.13  

   Op Alexanders achttienjarige leeftijd schoof Ottavio de dochter van de hertog van Ferrara 

als huwelijkskandidate naar voren. Erop bedacht dat Filips nee zou zeggen, kon hij dan het 

voorstel lanceren van teruggave van het kasteel van Piacenza om zich tegen deze, hem 

vijandig gezinde, hertog te beschermen. Filips wilde inderdaad niet weten van een 

verbintenis tussen Italiaanse adels facties ―deze zouden zich dan al te makkelijk tegen 

Spanje kunnen keren― en evenmin van de teruggave van het kasteel. Een huwelijk met de 

dochter van de Duitse keizer Ferdinand leek hem geschikter. De raadsman van landvoogdes 

Margaretha, Granvelle, kreeg opdracht dit huwelijk te arrangeren. De Duitse keizer weigerde 

echter in te gaan op diens huwelijksvoorstel. De brief die de keizer hierover aan Filips 

schreef liet er volgens Van der Essen geen twijfel over bestaan dat nakomelingen van 

bastaarden, anders dan aan het Spaanse hof, aan het Duitse hof niet gewild waren. Filips 

zocht het nu in zijn eigen koninklijke familie. Zijn oog viel op de vijfentwintigjarige Maria van 

Portugal.14  

 

Margaretha als landvoogdes 

De blijdschap die Margaretha in 1564 voelde toen ze vernam dat de koninklijke familie van 

Portugal het huwelijksvoorstel aanvaard had, moet vergelijkbaar zijn geweest met de 

vreugde die haar overviel op het moment dat ze vijf jaar eerder, op zevenendertigjarige 

leeftijd, door Filips II tot landvoogdes der Nederlanden werd benoemd. Hoewel ze nu door 

het leven kon gaan als ‘Hare Hoogheid’ moest ze wel het beleid volgen van de ‘ambtenaar’ 

Antoine Perrenot Granvelle, die Filips als haar voornaamste raadsheer had aangesteld. 

Deze geschoolde bureaucraat stond in de Raad van State op voet van oorlog met veel 

Nederlandse edelen. Volgens Liesbeth Geevers in Gevallen vazallen (2008) vooral omdat de 

bestuurlijke taken die hij verrichtte traditioneel voor hen waren bestemd.15 Had zijn 

benoeming tot aartsbisschop van Mechelen al kwaad bloed gezet, zijn benoeming tot 

kardinaal deed de gemoederen nog hoger oplopen; zeker toen hij in deze hoedanigheid na 

Margaretha als eerste plaats nam aan de vergadertafel, een privilege dat voorheen voor de 

prins van Oranje en de graaf van Egmont gegolden had. Niet lang daarna begon de 

samenzwering van de Nederlandse heren tegen Granvelle.    

   Vanaf 1562 vormden drie van de edelen in de Raad van State - de prins van Oranje, de 

graaf van Egmont en de graaf van Horn -  met een groep adellijke medestanders een Liga 

tegen Granvelle. Bij deze liga waren ‘alle hoge edelen aangesloten die het doel van de factie 
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van de heren in de Raad van State steunden, namelijk Granvelle uit het Nederlandse bestuur 

te stoten’.16 De tranen die Margaretha in deze periode ―ingeklemd tussen twee vuren ― 

vergoot, waren volgens haar biografe eerder te wijten aan het feit dat zij zich in de overgang 

bevond dan aan de neiging tot sentimentaliteit die zij ook bezat.  

   In eerste instantie steunde Margaretha Granvelle. Dat hij als behartiger van haar belangen 

er niet in slaagde een Duits huwelijk voor Alexander te regelen, alsmede een teruggave van 

het kasteel van Piacenza bij Filips te bewerkstelligen, droeg bij aan het afkalven van haar 

steun voor hem. Nadat de drie edelen de zittingen van de Raad van State demonstratief links 

lieten liggen, stuurde Margaretha ―waarschijnlijk op aandringen van Ottavio die net in 

Brussel verbleef― haar secretaris naar Filips met een geheime boodschap. Hierop trok Filips 

Granvelle terug.17 Nadat de kardinaal op 31 maart 1564 met groot ceremonieel Brussel had 

verlaten, zogenaamd om zijn oude moeder in Besançon te bezoeken, namen Oranje en 

Egmont hun plaats in de Raad van State weer in.  

   Margaretha’s aandacht concentreerde zich nu op de voorbereidingen voor het huwelijk van 

Alexander, dat met veel pracht en praal gevierd moest worden. Dit was onderdeel van de 

erecultuur van de adel. Bij belangrijke gebeurtenissen als huwelijken keek men, volgens 

Marie-Ange Delen in Hof en hofcultuur rondom Willem van Oranje (2001), niet op een gulden 

meer of minder. Een feest behoorde de juiste schittering te hebben. Terwijl Alexander in 

Spanje voor zijn bruidskleding goud- en zilverbrokaat bestelde en voor die van zijn 

hovelingen satijn en fluweel,  rustte Margaretha in de Nederlanden vier schepen uit om de 

bruid uit Portugal te halen.  

   Ondertussen wachtte ze met spanning op de komst van haar zoon én die van de graaf van 

Egmont. De graaf was in januari 1565 als haar gezant afgereisd naar het Spaanse hof om de 

problemen in de Nederlanden met Filips te bespreken en vooral aan te dringen op zijn komst 

naar Brussel. In haar brief van 29 februari 1565 aan Filips  - de dag Van Egmonts aankomst 

in Spanje - smeekt Margaretha hem de graaf zo snel mogelijk te willen aanhoren.18 Na zes 

weken wachten bepleitte Egmont op eigen initiatief een verbetering van de positie van de 

Raad van State en een matiging van de inquisitie (ketterjacht). Bij zijn terugkeer begin april 

meende de graaf dat hij op beide punten het een en ander bereikt had. Dat hij zich daarin 

vergiste, bleek later.19  

    

Op 8 november 1565 werd Maria van Portugal in Sas van Gent begroet door haar bruidegom 

en Willem van Oranje die, evenals hun gevolg, gekleed gingen in kostuums ‘in de kleuren 

rozerood-wit-grijs’. Op een van de vele feestmalen ter gelegenheid van het aanstaande 

huwelijk, verwisselden Alexander en Willem hun kostuums voor amazonekledij. In deze kledij 

werden zij en veertien anderen achterna gezeten door verklede woestelingen, onder wie 

Egmont.20 Drie dagen later traden de negentienjarige Alexander Farnese ―een volmaakt 
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Spaans edelman in de ogen van zijn moeder― en de vijfentwintigjarige Maria van Portugal, 

een elegante Portugese met interesse in klassieke talen, filosofie en wiskunde, in Brussel in 

het huwelijk.  

   In haar studie constateert Delen dat alle huwelijksfestiviteiten ‘de fine fleur van de adel’ in 

Brussel bijeenbrachten en zij stelt zich de vraag of ‘de stemming die leidde tot het 

Compromis van Edelen niet mede bevorderd [zou] kunnen zijn door de sociale agenda van 

de adel’. Deze vraag wordt door Geevers bevestigend beantwoord. Zij schrijft dat ‘de 

constituerende tekst van het adelsverbond’ toen al aan het Brusselse hof circuleerde.21  

   Geweld gebruiken of de eisen van zijn onderdanen inwilligen, zoals Margaretha hem in 

haar brieven voorstelde, Filips deed het beide niet. Op 5 april 1566 bood de graaf van 

Brederode, begeleid door 300 - meest lagere - edelen, uit naam van het Compromis 

Margaretha een smeekschrift aan. Bijgestaan door Willem van Oranje moest Margaretha 

aanhoren hoe Zijne Majesteit Filips II gewaarschuwd werd voor een volksopstand als hij de 

plakkaten die opriepen tot uitroeiing van de ketterij niet zou opheffen. Het verzoek aan haar 

als landvoogdes de inquisitie alvast op te schorten, beantwoordde een boze en in haar trots 

gekwetste Margaretha met de mededeling dat zij dit slechts op gezag van de koning kon 

doen. Ook bij een volgende haar aangeboden petitie, waarbij ze zo woedend werd dat ze 

zich nauwelijks nog kon inhouden, weigerde zij voor de koning te beslissen. Daarop 

eigenden de verbonden edelen zich de overwinning toe, samen met de scheldnaam die een 

van de hogere edelen hen toebedeeld had: ces gueux! (die schooiers!). Conformeerden de 

lagere edelen zich als geuzen nog aan de koning door ‘Vivent les geux!’ en ‘Vive le Roi!’ te 

roepen; het gewone volk liet enkel ‘Vivent les geux!’ horen. Buiten de stadmuren luisterde 

het massaal naar hagenpreken, waarin de leer van Calvijn werd verkondigd.   

   Op 10 augustus 1566 sloeg de vlam in de pan en werd het interieur van een Vlaams 

klooster door protestanten kort en klein geslagen. De voortrazende storm langs kloosters en 

kerken bereikte op 20 augustus Antwerpen. Op die dag noteerde een ooggetuige dat het bij 

de brakers voornamelijk ging om ‘kwajongens en ander gespuis’ en dat hun aantal niet 

bijzonder groot was. 22  Tezelfdertijd verzond Margaretha een brief naar de graaf van Megen, 

stadhouder van Gelderland. Daarin sprak ze haar afschuw uit over de Beeldenstorm. ‘Ze 

hebben de miskelken kapotgemaakt, de priestergewaden aan stukken getrokken; beelden, 

orgels, doopvonten, banken stukgeslagen, liedboeken verscheurd en al het andere wat ze er 

aantroffen vernield en - het meest afschuwelijke - het H. sacrament en het heilige oliesel op 

de grond gegooid (...),’ aldus de landvoogdes.23   

   Na het sluiten van een akkoord met de geuzen, waarin Margaretha tegen haar zin de 

openbare preek toestond waar deze voorheen plaatsvond, werd het Compromis ontbonden. 

Margaretha schreef opnieuw een brief aan Filips. Daarin liet ze hem weten dat hij, om de 

ondergang van de Nederlanden en die van het katholieke geloof te voorkomen, een leger 
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moest sturen. Dit keer luisterde Filips naar zijn zus. Zij kreeg geld om alvast een 

troepenmacht aan te werven en de belofte dat hij naar de Nederlanden zou komen. Nadat 

Margaretha erin geslaagd was met haar troepen de rust te herstellen, stuurde ze een 

speciale afgezant naar het Spaanse hof om Filips ervan te overtuigen dat zijn troepen in 

Spanje konden blijven. Op 22 augustus 1567 reed de hertog van Alva aan het hoofd van 

tienduizend man keurtroepen Brussel binnen. Op 13 oktober schreef Filips in een brief aan 

Margaretha dat hij haar toestemming verleende ontslag te nemen als landvoogdes en dat de 

hertog haar opvolger werd.24 Intussen had niet alleen de prins van Oranje, maar iedereen die 

iets van de koning te vrezen had het land verlaten. Op het eind van het jaar verliet ook 

Margaretha Brussel.       

   Vlak voor het begin van wat later de tachtigjarige oorlog (1568-1648) zou gaan heten, de 

opstand der Nederlanden tegen het Spaanse gezag, keerde Margaretha terug naar Italië. 

Zwaar gekwetst door de wijze waarop ze door Filips was behandeld, maar tegelijkertijd ook 

bijzonder opgelucht dat hij haar toestemming had gegeven de Nederlanden te verlaten.  

 

Moeder en zoon op zoek naar een carrière 

Begin februari 1568 verwelkomde Ottavio Farnese, de hertog van Parma, zijn vrouw op 

Milanees grondgebied. Haar hoop dat Filips haar echtgenoot had geschreven dat hij het 

kasteel van Piacenza zou terugkrijgen, werd niet bewaarheid. Vader en zoon Farnese 

vonden dat Margaretha niet goed genoeg haar best had gedaan bij de koning. Ottavio had 

Piacenza terug willen krijgen en Alexander had erop gehoopt dat de koning hem een militaire 

taak zou opdragen.  

   Het leven in de provinciestad met zijn deugdzame vrouw Maria en zijn dochtertje, waar hij 

overigens dol op was, beviel Alexander maar matig. De prins van Parma hunkerde naar 

eeuwige roem. Een groot veldheer worden, dat was wat hij wilde. Zijn behoefte aan 

beweging en activiteit probeerde hij te bevredigen met balspelen, schermen, kaatsen, 

paardrijden én met vechten. Volgens Van der Essen leefde hij, tot afgrijzen van zijn vrouw, 

zijn vechtersnatuur uit in nachtelijke escapades door in obscure straten voorbijgangers aan 

te vallen en ze uit te dagen zich met hem te meten.25   

   Ondanks de tijd die ze nu had om te borduren, begon ook Margaretha zich na haar 

terugkeer in Parma te vervelen. De brief die ze naar de hertog van Aerschot schreef, waarin 

zij hem verzocht haar op de hoogte te houden van de gebeurtenissen in de Nederlanden, 

was volgens De Iongh de start van haar (helaas in de Tweede Wereldoorlog verloren 

gegane) internationale correspondentie met adel en geestelijkheid in de Nederlanden, 

Spanje, Oostenrijk en Italië.  

   Nog in het jaar van haar thuiskomst verruilde Margaretha Parma voor een gebied in het 

koninkrijk Napels dat ze bij haar eerste huwelijk als bruidsschat had gekregen: de stad 
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Aquila en omgeving. De vergezichten en de toppen van de Abruzzen konden haar meer 

bekoren dan de Povlakte waarin Parma lag. Ze keerde naar Parma terug toen Alexander 

door ziekte geveld was en na zijn genezing om bij de geboorte van haar tweede kleinkind te 

zijn. Met de geboorte van kleinzoon Ranuccio in 1569 werd Margaretha’s hartenwens 

vervuld: de voortzetting van de dynastie waarvan zij zich als stammoeder zag.  

 

Door toedoen van Paus Pius V kon Alexander in 1571 eindelijk ten strijde trekken. Op 

aandrang van deze paus was een liga gesmeed tussen de Heilige Stoel, Venetië en Spanje, 

met het doel tegen de Turken op te trekken. Als opperbevelhebber over deze liga stelde de 

paus Don Juan aan, bastaardzoon van Karel V en Alexanders oom. Alexanders smeekbede 

aan Filips II om hem deel te laten nemen aan deze oorlog werd ingewilligd. In de zeeslag bij 

Lepanto, die Don Juan onsterfelijke roem bracht door zijn overwinning op de Turken, kon 

Alexander eindelijk zijn durf en moed tonen. Hij ging voorop in de aanval op het galei met de 

schatmeester van de Turkse vloot aan boord. Ondanks de driehonderd janitsaren die de 

schat verdedigden, maakte hij zich meester van het schip. Van deze zeeslag kwam 

Alexander zijn moeder persoonlijk verslag uitbrengen. Toen de liga in 1572 werd ontbonden, 

keerde hij naar Parma terug. Daar hield hij zich volgens Van der Essen bezig met nietsdoen 

en ruziemaken met zijn vader.26  

   In 1573 maakte Margaretha voor het eerst kennis met haar halfbroer Don Juan. Hij kwam 

haar in Aquila een bezoek brengen. Volgens zijn biografe Marita A. Panzer bestond er 

sindsdien tussen beiden ‘ein von großer Sympathie getragenes Vertrauensverhältnis’.27 Een 

jaar later bereikte Aquila het gerucht dat Filips Don Juan naar de Nederlanden zou zenden 

ter vervanging van Alva, wiens terreur kwaad bloed had gezet. Ook de naam van Margaretha 

werd genoemd. Hoewel Filips de voorkeur gaf aan de gouverneur van Milaan, Don Luis de 

Requesens, had Margaretha weer hoop op een carrière als landvoogdes. Zeker toen zij het 

bericht van de dood van Requesens ontving. Filips koos echter voor Don Juan.     

   Don Juan kwam op 3 november 1576 in Luxemburg aan. Een dag voordat de muitende 

Spaanse troepen in Antwerpen zouden huishouden. Deze ‘Spaanse Furie’, die enkele dagen 

duurde, en door Geoffrey Parker ‘een van de ergste gruwelen van de 16e eeuw’ wordt 

genoemd, gaf de doorslag tot de Pacificatie van Gent. Oranje en de opstandige 

(protestantse) gewesten sloten vrede met de andere gewesten, met als belangrijkste doel 

het verdrijven van de Spaanse troepen en godsdienstige verdraagzaamheid. Volgens Parker 

namen de Staten-Generaal na 1576 het bestuur van de Nederlanden over om anarchie te 

voorkomen. Oranje weigerde echter zich bij de Staten-Generaal aan te sluiten en Don Juan 

als landvoogd te accepteren. 28    

   Filips stuurde zijn ambassadeur in Rome naar zowel Margaretha als Granvelle, met wie zij 

weer op goede voet stond. Zij kregen het voorstel gezamenlijk als vredesbemiddelaars naar 
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de Nederlanden te gaan. Granvelle bedankte, maar Margaretha nam  ―op advies van 

Alexander die als luitenant onder Don Juan diende― het aanbod aan. Misschien dat Filips 

dan eindelijk Piacenza aan de Farneses zou teruggeven.  

 

Op de dag dat Margaretha haar reis naar het noorden wilde aanvaarden, kreeg ze een 

jichtaanval. Terwijl ze in Aquila haar genezing afwachtte, berichtte Filips haar dat ze moest 

blijven waar ze was. Edelen die de zuidelijke gewesten in de Staten-Generaal 

vertegenwoordigden, hadden ―gekant als ze waren tegen zowel Don Juan als Oranje (sinds 

1573 calvinist)― de Duitse aartshertog Matthias aangesteld om Don Juans plaats in te 

nemen. Daarop maakte laatstgenoemde zich klaar voor een krijgstocht.  

   Op 15 februari 1578 berichtte hij Margaretha dat hij en Alexander bij Gembloers de Staatse 

troepen hadden verslagen en dat zij beter kon thuisblijven. Eind september kreeg zij van 

Filips dezelfde boodschap met de mededeling dat de Duitse keizer als bemiddelaar zou 

optreden. Al deze berichten troffen haar pijnlijk, maar het aller pijnlijkst trof haar het bericht 

van het overlijden van Don Juan aan de tyfus, dat zij in oktober ontving. De daaropvolgende 

brief kwam van Alexander die haar liet weten dat Don Juan aan zijn sterfbed en omringd 

door zijn staf hem als zijn opvolger had aangewezen.29  

 

Alexander als landvoogd  

Vanaf het moment dat Alexander Don Juan als landvoogd der Nederlanden verving, hield hij 

Margaretha op de hoogte van wat hij deed, dacht en van plan was. De aandacht die 

Alexander zijn moeder gaf, betoonde hij ook zijn soldaten. Hij praatte met hen, noemde hen 

bij hun naam en zocht hen op als ze ziek waren. Hij werd beloond met gehoorzaamheid en 

discipline. Degenen die het waagden tegen hem te rebelleren, trad hij in eigen persoon en 

onverschrokken tegemoet.30 

   Hoewel Alexander niets zag in de vredesonderhandelingen die zijn oom Filips voorstond, 

liet hij hem dat niet weten. In plaats daarvan vroeg hij Filips geld om zijn leger te versterken,  

voor het geval de vrede op zich liet wachten. Hij concentreerde zich op de zwakke plek in het 

Staatse kamp, de Waalse provincies, waar Willem van Oranje een godsdienstvrede tussen 

katholieken en protestanten had ingesteld. Dat de calvinisten zich hierbij breed maakten, 

beviel een groep katholieke edelen, die zich om deze reden ‘malcontenten’ noemde, niet. 

Met het Tractaat van Atrecht op 17 mei 1579 wist Parma deze ontevreden edelen, samen 

met de Waalse Staten, naar het kamp van de koning over te halen. Daarmee bleven de 

zuidelijke Nederlanden voor Filips behouden.31   

 

Alexander weigerde om nog zes maanden als landvoogd aan te blijven, de tijd die Filips hem 

op 30 november toestond, en diende zijn ontslag in. Zo hoopte hij de koning over te halen 
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zijn aanstelling te verlengen. Omdat Filips zijn neef niet direct als vredesengel zag, besloot 

hij dat Alexander weliswaar aan kon blijven als kapitein-generaal, maar dan wel met zijn 

moeder als landvoogdes aan zijn zijde.  

   Opnieuw reisde Margaretha naar het noorden. In Salins in Bourgondië kreeg ze een brief 

van Alexander waarin hij haar vroeg bij Filips zijn onmiddellijke ontslag in te dienen. Hij zag 

niets in een regering samen met haar. Margaretha was geschokt dat Alexander het koninklijk 

Habsburgs bevel naast zich neerlegde. Een schok die nog groter werd toen Alexander haar 

tijdens hun gesprek in Namen als de kwade genius bleek te zien achter het plan van een 

gedeelde regering. Deze aantijging van haar geliefde zoon was teveel voor Margaretha’s 

gemoed. Ze verzocht Filips om naar huis te mogen terugkeren.    

   Op 31 december 1581 benoemde Filips Alexander tot landvoogd en kapitein-generaal der 

Nederlanden en beval hij Margaretha in Namen achter de hand te blijven. Margaretha 

schreef Filips dat haar dit niet mogelijk was en zette haar slechte gezondheid in. Op zijn 

beurt zette Alexander zijn politieke en militaire kwaliteiten in. Hij bracht de Staten van de 

Waalse provinciën ertoe in de strijd tegen het noorden buitenlandse troepen in te zetten. Na 

zijn verovering van Oudenaarde, de geboorteplaats van zijn moeder, welke hij ―haar 

indachtig― milde voorwaarden tot overgave stelde, stuurde hij haar voortaan weer rapporten 

over zijn veroveringstochten. 32 Voordat Margaretha op 14 september 1583 met toestemming 

van Filips Namen verliet, drukte zij haar zoon op het hart de koning te verzoeken de citadel 

Piacenza aan de Farneses terug te geven.  

   Aangekomen In Italië vestigde Margaretha zich vanwege haar jicht in Ortona aan de 

Adriatische zee. Daar wachtte zij op berichten van Alexander. Zijn bericht van 29 april 1585 

maakte haar intens gelukkig: de koning had Piacenza aan Alexander teruggegeven. Op het 

eind van oktober werd Margaretha ziek. Geneesheren constateerden een gezwel in haar 

buik. Het voorstel van de eveneens zieke Ottavio om haar te komen bezoeken, wimpelde ze 

af. Toen ze begin januari voelde dat ze sterven ging, zond ze een bode naar Parma. Ze 

wilde nog eenmaal haar kleinzoon Ranuccio zien. Vanwege het winterweer kwam Ranuccio 

vijf dagen te laat. Korte tijd later bracht hij ook zijn grootvader Ottavio ten grave. Alexander 

Farnese volgde zijn vader op als hertog van Parma.  

   In 1592 bezweek Alexander in Atrecht aan waterzucht. Het was hem niet gelukt het gebied 

boven de grote rivieren voor de koning terug te winnen.  

 

Besluit   

De in dit artikel aangehaalde schrijvers zijn eensgezind over de goede verhouding die 

moeder en zoon met elkaar hadden. Over de politieke en militaire kwaliteiten van Alexander 

oordelen ze eveneens gunstig. De politieke kwaliteiten van zijn moeder vallen een minder 

gunstig oordeel te beurt. Volgens De Iongh ligt dat niet aan Margaretha: ‘Haar werk in de 
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Nederlanden, dat een positief resultaat had kunnen hebben indien Filips II een ander mens 

ware geweest, werd ongedaan gemaakt door Alva.’ En als Margaretha een ander mens was 

geweest en haar koninklijke broer minder had gehoorzaamd, zoals haar zoon Alexander 

deed? Voor welk verloop van de geschiedenis ook: het karakter van de protagonist is daarbij 

van groot belang. Misschien kan De Iongh troost putten uit het feit dat Van der Essen 

Alexanders gezonde verstand en evenwichtige karakter een erfenis van zijn moeder noemt.33  

 

Angela Crott, 2015 
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