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artillerie vond een nieuw onderkomen in het Koninklijk Museum van het Leger 
en de Krijgsgeschiedenis (het huidige War Heritage Institute). 

De werken aan de Hallepoort lieten echter op zich wachten en het monument 
verzonk in een diepe slaap. Jaren later vertrouwde de Regie der Gebouwen de re-
novatie- en restauratiewerken toe aan architect Marco Bollen (architectenbu-
reau groep JAR) en in maart 1991 startte de eerste fase van de werken. Die be-
stonden hoofdzakelijk uit de verbetering van de stabiliteit van het gebouw en de 
vernieuwing van de sanitaire voorzieningen, de elektriciteit en de verwar-
mingsinstallatie. Om het gebouw toegankelijk te maken voor mindervalide be-
zoekers, werd in een van de middeleeuwse trapschachten een kleine lift ge-
plaatst. Met behulp van een archeologische studie van het monument maakte 
men de middeleeuwse sporen van de poort, waaronder de centrale doorgang 
met de resten van zijn verdedigingsmechanisme, opnieuw zichtbaar. De duur-
zame heropening volgde pas in 2008, nadat ook de gevelrestauratie en de bin-
neninrichting voltooid waren. De Hallepoort biedt vandaag, naast wisselende 
tijdelijke tentoonstellingen, een museaal parcours gewijd aan de Brusselse ver-
sterkingen en de rol van de gilden bij de stadsverdediging. Sommige wapens 
hebben hun weg teruggevonden naar het monument en illustreren zijn militaire 
verleden. Ook enkele unieke voorwerpen uit de historische kerncollectie, zoals 
de opgezette paarden van de aartshertogen Albrecht en Isabella en het harnas 
van Albrecht met het bijbehorende paardenharnas, staan opnieuw in de Halle-
poort opgesteld. Samen met de wieg van keizer Karel brengen ze het verhaal van 
het hertogelijk arsenaal dat in zijn roemrijke verleden zoveel bezoekers in ver-
voering heeft gebracht.
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De oorlogen van Filips II  

in de Lage Landen in beeld gebracht  

pIeter Martens 

De chronische oorlogen die tijdens de tweede helft van de 16de eeuw de Lage Lan-
den teisterden, veroorzaakten een ongekende stortvloed aan afbeeldingen van 
veldslagen en stadsbelegeringen. Niet alleen de hoeveelheid, ook de inhoud van 
deze afbeeldingen was ongezien. Dankzij innovaties in de cartografie werden ste-
den en slagvelden met een nooit eerder vertoonde topografische precisie in beeld 
gebracht. Tegelijk zorgde de opkomst van gedrukte nieuwsberichten ervoor dat er 
al snel na de feiten geïllustreerde prenten verschenen die een ‘waarachtig’ verslag 
boden van de recentste militaire operaties. De algemene aandacht voor topografi-
sche en historische betrouwbaarheid van deze beelden neemt echter niet weg dat 
hun inhoud soms afweek van de werkelijkheid, bijvoorbeeld om te beantwoorden 
aan de wensen van een opdrachtgever of het beoogde publiek, of door onzorgvuldig 
hergebruik van al bestaande afbeeldingen.

tWee ooggetuIgen

De talrijkste en wijdst verspreide categorie afbeeldingen zijn de gedrukte nieuws- 
prenten bestemd voor een breed publiek, zoals die van Frans Hogenberg. Deze 
prenten − meestal etsen of kopergravures, soms houtsneden − circuleerden in 
grote oplages en in meerdere talen. Ze lieten mensen in heel Europa toe om de oor-
logen in de Nederlanden te volgen ‘alsof ze er zelf bij waren’.1 Daarnaast werden 
ook op bestelling beelden gemaakt van gedenkwaardige overwinningen, bestemd 
voor een selecte kring van opdrachtgevers, zoals stadsbestuurders, edellieden,  
legeraanvoerders en vorsten, onder wie Filips II zelf. Deze herdenkingsbeelden 



waren vaak gebaseerd op bestaande nieuwsprenten, maar werden gewoonlijk uit-
gevoerd in een andere, vaak kostbare vorm, zoals monumentale schilderijen, 
weelderige wandtapijten, zilveren pronkschalen en vergulde triomfpenningen.

Ongeacht hun doel of het medium streefden deze kunstwerken er meestal 
naar om de topografie van het slagveld herkenbaar en waarheidsgetrouw weer te 
geven. In de praktijk betekende dit dat ze, direct of indirect, gebaseerd waren op 
een tekening die ter plaatse was gemaakt door een ooggetuige, zoals een kunste-
naar, cartograaf of militair ingenieur. Dergelijke op het slagveld gemaakte teke-
ningen bleven echter zelden bewaard en zijn vandaag dan ook uiterst zeldzaam. 

Deze bijdrage belicht twee belangwekkende reeksen tekeningen, gemaakt 
door twee bevoorrechte ooggetuigen, allebei ook begenadigde tekenaars: Antho-
nis van den Wijngaerde (ca. 1525-1571) en Pierre Le Poivre (ca. 1546-1627). Hun 
tekeningen stammen uit twee totaal verschillende oorlogsperiodes en werden 
ook voor andere doeleinden gemaakt. Van den Wijngaerde was een schilder en to-
pografisch tekenaar. Hij nam als toeschouwer deel aan Filips’ eerste militaire 
campagnes in de jaren 1550 om deze vast te leggen in schetsen die vervolgens als 
basis dienden voor prenten en schilderijen. Le Poivre was een architect en mili-
tair ingenieur die tussen 1567 en 1611 zelf actief deelnam aan de krijgsverrichtin-
gen. Pas later herwerkte hij zijn op het slagveld getekende plannen tot sierlijke 
presentatietekeningen, die hij dan aanbood aan het Brusselse hof.

tWee tIJdperken 

Om de beeldvorming over de oorlogen in de Lage Landen ten tijde van Filips II te 
begrijpen − we beperken ons in deze bijdrage tot de beeldvorming aan Spaanse 
kant − moeten we een onderscheid maken tussen twee fundamenteel verschil-
lende tijdperken. 

Het eerste, korte tijdperk begint in oktober 1555 met de aanstelling van Filips 
als landsheer van de Nederlanden na de troonsafstand van zijn vader Karel V en 
eindigt in augustus 1559 met zijn vertrek uit de Nederlanden. Deze periode van 
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		Fabrizio Castello, De inname van Saint-Quentin op 27 augustus 1557, fresco (Madrid,  
El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo). Bovenaan op het fresco zien we de stad  
Saint-Quentin die door de Spaanse troepen wordt beschoten en stormenderhand veroverd;  
onderaan het Spaanse legerkamp met in het midden de grote witte tent van Filips II,  
te herkennen aan zijn wapenschild.
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vier jaar krijgt tegenwoordig minder aandacht dan de latere Tachtigjarige Oor-
log, maar is niettemin van groot belang voor Filips II. In deze jaren leidde hij im-
mers persoonlijk de militaire operaties in de grensstreek tussen de Nederlanden 
en Frankrijk − de enige oorlogscampagnes in zijn lange regeerperiode waaraan 
hij zelf deelnam. Deze voor het Spaanse leger bijzonder succesrijke campagnes, 
met glorierijke overwinningen op de Fransen bij Saint-Quentin in 1557 en Greve-
lingen in 1558, betekenden een vroeg hoogtepunt in Filips’ nog jonge carrière als 
vorst. Hij zou deze campagnes dan ook uitgebreid vieren en herdenken, onder 
andere met de bouw en de decoratie van zijn majestueuze paleiscomplex, het  
Escoriaal. Deze grensoorlogen vormden de laatste episode van het al decennia 
aanslepende conflict tussen de Habsburgse en Franse grootmachten, een con-
flict dat de hele regeerperiode van Karel V had getekend en dat uiteindelijk door 
Filips II en de Franse koning Hendrik II werd beëindigd met de belangrijke Vrede 
van Cateau-Cambrésis op 3 april 1559. Enkele maanden later vertrok Filips II uit 
de Nederlanden naar Spanje. Hij zou nooit meer terugkeren.

Het tweede, veel langere tijdperk duurde vanuit Filips’ perspectief van het begin 
van de Opstand rond 1566 tot aan zijn dood in 1598. Voor de Lage Landen duurde 
het zelfs nog een halve eeuw langer. De oorlogen in dit tweede tijdperk waren heel 
anders van aard. Het ging niet langer om de invasie van een buurland om territoria 
te veroveren op de Franse erfvijand, maar om het bedwingen van een escalerende 
burgeroorlog in het eigen opstandige binnenland. En dat gebeurde niet langer met 
snelle, afgetekende overwinningen onder de persoonlijke leiding van de vorst, 
maar door moeizame en eindeloos aanslepende campagnes die Filips van een gro-
te afstand en dus met veel vertraging volgde. De leiding ter plaatse was in handen 
van de opeenvolgende landvoogden, die tevens kapiteins-generaal van het leger 
waren, onder wie de hertog van Alva, Alexander Farnese en aartshertog Albrecht. 
Daardoor is ook de beeldvorming anders. Van de roemrijke overwinningen in het 
eerste tijdperk liet Filips zelf triomfalistische beeldreeksen maken. In het tweede 
tijdperk waren er voor de vorst zelf weinig redenen om te vieren. We zien daarom 
vooral beelden ontstaan die de langdurige belegeringen documenteren voor een 
ander publiek en de verdiensten van andere legerleiders roemen.

kaarten en plannen

Kennis van het territorium was voor Filips II van groot belang. In 1549 had hij zelf 
als kroonprins een lange reis door alle Nederlanden gemaakt en er de belangrijke 

steden bezocht. Op het moment van zijn aantreden in 1555 waren de Nederlanden 
al volledig in kaart gebracht: cartografen als Jacob van Deventer en Jacques de 
Surhon hadden in de jaren 1536-1555 voor Karel V zowel een overzichtskaart van 
de gehele Nederlanden als afzonderlijke kaarten van alle gewesten gemaakt. 

Filips II zette de volgende stap en liet nu ook alle steden in kaart brengen. In 
1557 nam hij Anthonis van den Wijngaerde in dienst. Die tekende gedetailleerde 
stadsgezichten van minstens een dozijn steden in de Nederlanden, waaronder 
Brugge, Brussel, Leuven, Mechelen, ’s-Hertogenbosch, Amsterdam en Utrecht. 
Kort daarna zou Van den Wijngaerde Engeland bezoeken om vervolgens defini-
tief naar Spanje te verhuizen, waar hij van 1562 tot aan zijn dood in 1571 voor Fi-
lips II zijn beroemde reeks Spaanse stadsgezichten zou tekenen. 

Rond dezelfde tijd, wellicht in 1558, gaf Filips II aan zijn ‘koninklijke geograaf’ 
Jacob van Deventer de opdracht om een atlas te vervaardigen met gedetailleerde 
plannen van alle steden in de Lage Landen. Van Deventer zou in totaal zo’n 250 
steden in kaart brengen, maar bij zijn dood in 1575 was zijn werk nog niet hele-
maal voltooid, en het is niet zeker of Filips II Van Deventers beroemde stedenat-
las ooit te zien heeft gekregen. In elk geval zwijgen Van Deventers stadsplannen 
in alle talen over de eigentijdse oorlogen. In tegenstelling tot wat vaak is beweerd, 
had zijn stedenatlas wellicht geen militair doel.2 Wel liet Filips II ontwerpteke-
ningen voor nieuwe vestingen vanuit de Nederlanden naar Spanje opsturen om 
ze persoonlijk te beoordelen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de plannen voor de 
nieuwe fortificaties van Thionville in 1561 en de citadel van Antwerpen in 1567.3 

Ook voor de verbeelding van zijn militaire successen trad Filips II in de voet-
sporen van zijn vader Karel V, wiens triomfen bij Pavia in 1525 en Tunis in 1535 
waren vastgelegd in indrukwekkende wandtapijtreeksen. Beide reeksen waren 
revolutionair door hun topografisch accurate weergave van het slagveld, op basis 
van tekeningen die een ooggetuige ter plaatse had gemaakt. Filips II beoogde het-
zelfde met zijn overwinningen op de Fransen in 1557 en 1558, al liet hij hierover 
voor de decoratie van zijn Spaanse paleizen geen wandtapijten maken, maar 
schilderijen en fresco’s.

de grensoorlogen opgetekend door anthonIs van den WIJngaerde 

In 1557 en 1558 vergezelde Anthonis van den Wijngaerde in opdracht van Filips II 
de Spaanse troepen tijdens hun campagnes in Noord-Frankrijk. Hij moest er als 
ooggetuige hun wapenfeiten optekenen. Van den Wijngaerde had op dat moment al 
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enige naam gemaakt als tekenaar van topografisch accurate stadsgezichten. In 
1550 had hij een gedetailleerd panorama van Walcheren getekend en in 1553 een  
indrukwekkend gezicht op Genua geëtst. Eveneens in de jaren 1557-1558 portret-
teerde hij een reeks steden in de Lage Landen. Voor zover bekend had Van den Wijn-
gaerde echter nog niet eerder aan een militaire campagne deelgenomen. Zijn op-
dracht als oorlogskunstenaar in 1557-1558 was wellicht een eenmalige, tijdelijke 
zijsprong in zijn carrière als tekenaar van gewone, niet-militaire stadsgezichten.4 

Het chronische grensconflict met Frankrijk had de voorbije decennia al tallo-
ze invasies, belegeringen, veroveringen en verwoestingen voortgebracht. In de 
jaren 1552-1555 hadden de Fransen verschillende grenssteden in Luxemburg 
veroverd en verwoestingen aangericht in Henegouwen. In diezelfde periode 
maakte Karel V de stad Terwaan, een Franse enclave in Artesië, met de grond ge-
lijk en liet hij nieuwe vestingsteden oprichten langs de grens, waaronder het naar 
Filips genoemde Philippeville. Na zijn troonsbestijging ging Filips II zelf in het 
offensief. In augustus 1557 trokken de Spaanse troepen Picardië binnen en om-
singelden Saint-Quentin. De belegerde stad werd te hulp gesneld door Franse 
troepen en op 10 augustus leverden de twee legers een veldslag op een nabijgele-
gen vlakte. De Spanjaarden behaalden een klinkende overwinning en zetten 
daarna het beleg van Saint-Quentin voort. Op 27 augustus werd de stad stormen-
derhand veroverd, geplunderd en in brand gestoken. Om hun positie te verster-
ken vielen Filips’ troepen nog twee nabijgelegen vestingen aan. Eerst belegerden 
ze Le Catelet, een recent opgerichte vesting 20 kilometer ten noorden van 
Saint-Quentin. Na een bombardement van zes dagen capituleerden de Franse 
verdedigers op 6 september. Daarop marcheerden de Spaanse troepen naar 
Ham, 15 kilometer ten zuidwesten van Saint-Quentin. De Fransen staken zelf de 
stad Ham in brand, om zich daarop terug te trekken in het imposante kasteel, 
maar midden september gaven ze zich over na een bombardement van drie da-
gen. Bij elk van deze gebeurtenissen was Van den Wijngaerde als ooggetuige aan-
wezig. Het jaar daarop was hij er opnieuw bij toen het Spaanse veldleger de Fran-
se troepen, die na hun verovering van Calais de Vlaamse kuststeden bedreigden, 
een tweede maal versloeg in de Slag bij Grevelingen op 13 juli 1558. Na de slag 
sloegen ze hun kamp op tussen Amiens en Doullens. 

Tijdens al deze militaire operaties maakte Van den Wijngaerde ter plaatse 
schetsen die vervolgens als basis dienden voor meer uitgewerkte tekeningen, 
prenten en schilderijen. Hoewel hij op dat moment de titel voerde van ‘schilder 
van zijne koninklijke majesteit Filips II’, zijn er van hem geen schilderijen be-
kend. Wel bleven van zijn hand zeven tekeningen en drie prenten bewaard die 

deze oorlogscampagnes illustreren. Opvallend is dat deze niet alleen de vijf grote 
wapenfeiten documenteren − de veldslagen bij Saint-Quentin en Grevelingen, en 
de veroveringen van Saint-Quentin, Le Catelet en Ham − maar ook de minder 
nieuwswaardige logistieke operaties, zoals de mars van de troepen naar Ham en 
het legerkamp tussen Amiens en Doullens. Deze onderwerpen werden trouwens 
onveranderd overgenomen in de twee schilderijenreeksen die Filips II later liet 
maken om die campagnes te gedenken. 

Van den Wijngaerde gebruikte voor de weergave van deze oorlogsscènes dezelf-
de visuele strategie als voor zijn stadsgezichten. Hij wilde een gedetailleerd en to-
pografisch accuraat totaalbeeld van het hele slagveld tonen, dat tegelijk visueel 
overtuigend is en levensecht lijkt. Daarom portretteerde hij de slagvelden, net als 
de steden, vanuit een imaginair, verhoogd gezichtspunt. Dat gezichtspunt bevindt 
zich niet zo hoog in de lucht als bij een vogelperspectief, maar toch te hoog boven de 

	 Antoon van den Wijngaerde, De Spaanse troepen op weg naar Ham, 8 september 1557,  
tekening (Antwerpen, Museum Plantin-Moretus). Na de veroveringen van Saint-Quentin  
en Le Catelet marcheerden de troepen van Filips II naar Ham. Links op de tekening zien we de  
rivier de Somme; rechtsboven de stad Ham, in brand gestoken door de Franse verdedigers,  
die zich verschansen in het kasteel (links naast de brandende stad). De lege cartouche  
onderaan is versierd met het wapenschild van Filips II.
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grond om in werkelijkheid te bestaan. Van den Wijngaerdes slagveldpanorama’s 
zijn dus niet eenvoudigweg naar de natuur getekend: het zijn zorgvuldig uitgedach-
te, kunstig geconstrueerde composities, samengesteld op basis van in situ gemaak-
te voorbereidende schetsen. Sommige van Van den Wijngaerdes tekeningen zijn 
duidelijk voorbereidende studies, andere komen in de buurt van een voltooid 
kunstwerk. Die laatste zijn minutieus uitgevoerd in pen en bruine inkt, ingekleurd 
met waterverf, omkaderd met een zwarte boord, en voorzien van een cartouche 
voor een legende. De legende zelf ontbreekt echter en de tekeningen zijn niet in de-
tail uitgewerkt. Het zijn dus geen volwaardige eindproducten, maar prototypes 
voor nog verder afgewerkte tekeningen, prenten of schilderijen.

De drie prenten zijn uiterst zeldzaam. Van alle drie bleef slechts één exem-
plaar bewaard. Wellicht maakte Van den Wijngaerde over deze campagnes nog 
meer prenten, die verloren zijn gegaan. Het gaat om etsen uit meerdere koperpla-
ten die dankzij hun grote formaat kunnen dienen als muurdecoratie. Twee ervan 
zijn opgevat als pendanten en tonen de belegeringen van Le Catelet en Ham. Bei-
de prenten vermelden expliciet in een opschrift dat ze in opdracht van Filips II 
door Van den Wijngaerde ‘naar het leven’ zijn getekend en eigenhandig in koper 
gesneden.5 De derde prent geeft de Slag bij Saint-Quentin weer en is maar liefst 
150 centimeter breed. Ze toont een horizontaal panorama dat is opgedeeld in drie 
opeenvolgende scènes: van links naar rechts zien we achtereenvolgens de stads-
belegering, de Spanjaarden die de Franse hulptroepen achtervolgen en ten slotte 
de eigenlijke veldslag ten zuiden van de stad. Om de kijker dichter bij de actie te 
brengen, verandert de kadrering stapsgewijs van een weids gezicht op de stad en 
het omliggende landschap naar een close-up van het slagveld. 

Van den Wijngaerdes tekeningen en prenten gelden als betrouwbare docu-
menten uit de eerste hand en stonden later model voor minstens twee reeksen 
schilderijen die Filips II liet uitvoeren voor de decoratie van zijn paleizen in 
Spanje.6 De eerste is de reeks van vijf (oorspronkelijk zeven) doeken die om-
streeks 1560 werden geschilderd door Van den Wijngaerdes schoonzoon Rodri-
go Diriksen (in Spanje bekend als Rodrigo de Holanda) voor de zogenaamde Ga-
lería de San Quintín in Filips’ paleis in Valsaín, bij Segovia. Vandaag hangt deze 
reeks in het Escoriaal. Opvallend is dat al Rodrigo’s schilderijen Van den Wijn-
gaerdes oorspronkelijke afbeeldingen nauwgezet navolgen. De tweede cyclus is 
de reeks van negen fresco’s over Filips’ militaire successen van 1557-1558 in de 
beroemde Sala de Batallas (Hal der Veldslagen) in het Escoriaal. Deze cyclus 
werd in 1590 uitgevoerd door drie Genuese schilders, Fabrizio Castello, Lazzaro 
Tavarone en Niccolò Granello, die van Filips II de uitdrukkelijke opdracht kre-

gen om hun fresco’s nauwgezet te baseren op de schilderijen van Rodrigo Dirik-
sen. De fresco’s zijn wel meer gestileerd en de horizontale compositie van Dirik-
sens schilderijen is aangepast aan het verticale formaat van de muurvlakken 
tussen de ramen van de galerij. Desondanks gelden deze fresco’s nog steeds als 
redelijk betrouwbare weergaves van de eigenlijke wapenfeiten, ook al werden ze 
meer dan dertig jaar na de feiten geschilderd.

tWee latere schIlderIJreeksen

Wie tegenwoordig het Escoriaal bezoekt, kan de twee geschilderde cycli over Fi-
lips’ campagnes van 1557-1558 vergelijken met twee schilderijreeksen die latere 
wapenfeiten in de Nederlanden en Noord-Frankrijk voorstellen. De herkomst 
van deze twee reeksen is onduidelijk. Ze beelden gebeurtenissen af die plaats-
vonden tussen 1574 en 1606 en worden daarom omstreeks 1610 gedateerd. Beide 
reeksen zijn gemaakt door anonieme Zuid-Nederlandse schilders, waarschijn-
lijk voor de aartshertogen Albrecht en Isabella of misschien voor Filips III. Ze 
werden later naar Spanje gezonden, waar ze vanaf ongeveer 1635 het Palacio del 
Buen Retiro decoreren. Sinds de 19de eeuw hangen ze in het Escoriaal. 

Van de eerste reeks zijn zes grote doeken bewaard (ongeveer 200 bij 250 centime-
ter). Deze tonen onder andere de belegeringen van Maastricht (1579), Grave (1586) en 
Calais (1596), het Ontzet van Amiens (1597) en de Slag bij Nieuwpoort (1600). De veer-
tien nog bewaarde doeken van de tweede reeks zijn kleiner van formaat (ongeveer 
120 bij 170 centimeter) en tonen onder andere de Slag op de Mookerheide (1574), de 
belegeringen van Maastricht (1579), Cambrai (1581), Ardres (1596) en Calais (1596), 
het Ontzet van Sluis (1604) en de verdediging van Antwerpen (1605).7 

In tegenstelling tot de twee cycli van Filips II over de campagnes van 1557-1558 
zijn deze doeken niet gebaseerd op tekeningen van een ooggetuige die speciaal 
voor de gelegenheid ter plaatse was gezonden, maar op bestaande nieuwspren-
ten. De twee schilderijen van het Beleg van Maastricht, bijvoorbeeld, tonen alle-
bei een erg vergelijkbare scène: ze portretteren de stad vanuit precies hetzelfde 
gezichtspunt en tonen exact dezelfde episode van het beleg. Dat komt omdat ze 
allebei gebaseerd zijn op de prent van het beleg van Frans Hogenberg. Deze prent 
was gepubliceerd in mei 1579, op een moment dat de uitkomst van het beleg nog 
onbeslist was. Dat verklaart ook de verrassende inhoud van deze schilderijen. In 
tegenstelling tot wat je zou verwachten van schilderijen gemaakt voor Spaanse 
opdrachtgevers, geven ze namelijk niet de Spaanse verovering van de stad weer, 
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maar een episode die voor de Spaanse troepen een vernederende nederlaag bete-
kende. Beide schilderijen tonen niet de beslissende bestorming van de Brusselse-
poort op 29 juni, die leidde tot de inname van de stad, maar de mislukte dubbele 
aanval van 8 april tegen de Boschpoort en de Tongersepoort. Die werd door de 
verdedigers afgeslagen, met zware verliezen voor de Spanjaarden tot gevolg.8 
Klaarblijkelijk konden de schilders van deze doeken − anders dan hun collega’s 
die voor Filips II in Spanje werkten en zich baseerden op Van den Wijngaerdes 
werk − niet beschikken over geschikte voorbereidende tekeningen. Omdat ze 
toch de nodige topografische en historische waarachtigheid nastreefden, behiel-
pen ze zich dan maar met bestaande nieuwsprenten, ook al illustreerden die niet 
het voor de Spaanse troepen meest glorieuze moment.

	 Anoniem, Het beleg van Maastricht in 1579 (Madrid, El Escorial, Real Monasterio de San 
Lorenzo). Dit schilderij is gebaseerd op een nieuwsprent van Frans Hogenberg, wat verklaart 
waarom het merkwaardig genoeg niet de Spaanse verovering van de stad toont, maar de  
mislukte bestorming van de Boschpoort (links) en de Tongersepoort (rechts) op 8 april 1579. 
Deze dubbele aanval werd door de verdedigers afgeslagen en leidde tot zware verliezen  
onder de Spanjaarden.

de tachtIgJarIge oorlog door de ogen van pIerre le poIvre

De omvangrijkste en fraaiste reeks tekeningen die de wapenfeiten in de Lage Lan-
den ten tijde van Filips II illustreren, is van de hand van ingenieur Pierre Le Poivre. 
Die dankt zijn huidige faam aan de talrijke kaarten en plannen van militaire opera-
ties en vestingwerken die hij tekende in de jaren 1613-1624 en samenbracht in twee 
‘boeken’. Deze boeken zijn opgedragen aan de toenmalige landvoogden, de aartsher-
togen Albrecht en Isabella, en bevinden zich vandaag in de koninklijke bibliotheken 
van Spanje (Madrid, Real Biblioteca) en België (Brussel, KBR).9 De mooie presenta-
tietekeningen die Le Poivre op latere leeftijd in deze manuscripten verzamelde, zijn 
gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen op het slagveld en concentreren zich 
vooral op de campagnes die hij zelf had meegemaakt in de jaren 1572-1593. Ondanks 
hun latere vervaardigingsdatum en hun opdracht aan de aartshertogen documen-
teren Le Poivres tekeningen dus hoofdzakelijk de oorlogen van Filips II.

In zijn jeugdjaren werkte Le Poivre als architect en beeldhouwer in Bergen, 
maar na het begin van de Opstand nam zijn carrière een militaire wending en 
ging hij als ingenieur werken voor het Spaanse gezag. Tussen 1567 en 1573 hielp 
hij onder leiding van de vermaarde Italiaanse ingenieurs Francesco Paciotto, 
Gabrio de Serbelloni en Bartolomeo Campi mee aan de bouw van de citadellen 
die Filips II liet oprichten in Antwerpen, Groningen en Coevorden. Onder het 
bewind van Alexander Farnese, van 1578 tot 1592, vergezelde Le Poivre het veld-
leger bij de opeenvolgende veroveringen van de opstandige steden. Hij nam 
deel aan zowat alle grote wapenfeiten, waaronder de innames van Maastricht 
in 1579 en Antwerpen in 1585. Hij assisteerde Farneses twee hoofdingenieurs, 
de Italianen Properzio Barozzi en Giovanni Battista Piatti, bij het inzetten van 
belegeringswerktuigen en de bouw van tijdelijke fortificaties. In 1593 werd Le 
Poivre officieel aangesteld als ‘hofkunstenaar’ (maître artiste du roi). De vol-
gende achttien jaar was hij voortdurend op reis door de Zuidelijke Nederlanden 
voor uiteenlopende opdrachten. Zijn voornaamste taak omvatte het onderhoud 
van vestingwerken, vooral van de versterkte steden langs de zuidgrens, in Ar-
tesië en Henegouwen, maar tussendoor voerde hij ook niet-militaire opdrach-
ten uit. Zo werkte hij vanaf 1596 eveneens als architect voor de machtige hertog 
Karel van Croÿ. Le Poivre verrichtte verbouwingswerken aan zowat alle 
Croÿ-residenties, waaronder de kastelen van Comines, Heverlee en Eclaibes, 
het stadspaleis in Brussel en de suburbane villa in Sint-Joost-ten-Node. Voor de 
aartshertogen voerde hij in de jaren 1598-1604 verfraaiingswerken uit aan de 
hofresidenties in Brussel, Binche en Mariemont, waar hij ook de parktuinen 
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herinrichtte. Daarna hield hij zich opnieuw intensief bezig met de vestingwer-
ken in de grensstreek.

In 1611 trok Le Poivre zich terug uit het actieve leven om zich toe te leggen op zijn 
tekenwerk. De voorgaande 45 jaar was hij bijzonder actief geweest als ingenieur: hij 
had vestingbouwkundige werken uitgevoerd op meer dan dertig verschillende 
plaatsen en deelgenomen aan de verovering van meer dan twintig steden. De werk-
tekeningen die hij tijdens al deze activiteiten op het terrein had gemaakt, vormden 
de basis voor de sierlijk uitgewerkte presentatietekeningen waarmee hij tijdens 
zijn pensioen meerdere boeken vulde. Hiervan bleven er twee bewaard.

Het eerste ‘boek’ dat Le Poivre vervaardigde, in 1613-1614, is een manu- 
script dat nu in Madrid berust. Het is een zeventig folio’s tellend traktaat met 

	 Pierre Le Poivre, Kaart van het beleg van Antwerpen in 1585, tekening, gedateerd 15 april 1616 
(Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België). Het noorden ligt rechts. Linksonder zien we  
de stad Antwerpen. De krijgsverrichtingen spelen zich af ten noorden van de stad, in een  
groot gebied dat onder water was gezet. Centraal op de kaart herkennen we Farneses  
pontonbrug over de Schelde die wordt aangevallen met brandschepen; rechtsonder de slag  
op de Kouwensteinsedijk.

ingekleurde pentekeningen over allerlei onderwerpen, gaande van architec-
tuur, geometrie en perspectief tot vestingbouw, legerkampen en belegerings-
tuig. Zelfs Romeinse letters en de proporties van het menselijk lichaam komen 
aan bod − dit laatste gebaseerd op een boek van Albrecht Dürer. Daarna werkte 
hij tien jaar lang, van 1615 tot 1624, aan zijn beroemde Brusselse atlas. Die bevat 
128 minutieuze, ingekleurde pentekeningen, die hoofdzakelijk betrekking heb-
ben op de oorlogen in de Lage Landen, van het begin van de Opstand tot het jaar 
1618. Le Poivre had vooral veel aandacht voor de periode 1572-1593, waarin  
hij zelf het intensiefst bij de krijgshandelingen betrokken was. Naast ruiterpor-
tretten van de opeenvolgende landvoogden telt de atlas 75 kaarten in vogelper-
spectief van stadsbelegeringen en veldslagen, 31 plattegronden van steden  
of vestingen, 12 topografische kaarten en ten slotte ook nog een handvol afbeel-
dingen van de schipbrug en de vaartuigen die waren ingezet bij het Beleg  
van Antwerpen. 

De nauwkeurige plannen zijn meestal voorzien van een schaal, een kompas-
roos en verklarende bijschriften in opgesierde cartouches. Behalve illustere wa-
penfeiten, zoals de belegeringen van Bergen (1572), Maastricht (1579), Doornik 
(1581), Oudenaarde (1582), Antwerpen (1584-85), Grave (1586), Hulst (1596) en 
Oostende (1601-1604), tekende Le Poivre ook zeldzame gezichten op minder be-
kende operaties bij plaatsen als Sint-Amands, Menen, Komen, Saint-Ghislain, 
Nijvel en Herentals. Ook de topografische kaarten, onder meer van Zeeland, het 
Doornikse, het stroomgebied van de Hene, en de streek tussen Schelde en Rijn, 
houden telkens verband met de militaire campagnes. Naast deze plaatsen in de 
Lage Landen, die Le Poivre bijna allemaal zelf had bezocht, voegde hij op basis 
van andere bronnen ook enkele onderwerpen toe uit het verre buitenland, zoals 
de Zeeslag bij Lepanto (1571) en de fortificaties van La Goulette (bij Tunis) en Val-
letta (Malta).

De tekeningen van Le Poivre vormen een uiterst waardevolle bron van infor-
matie over de oorlogen in de Lage Landen in de tweede helft van de 16de eeuw. 
Hoewel ze pas vele jaren na de feiten zijn vervaardigd, gaat het toch om oorspron-
kelijke, betrouwbare voorstellingen. Ze zijn immers het werk van een deskundig 
ingenieur die zelf veel van de in kaart gebrachte wapenfeiten had meegemaakt en 
veel van de afgebeelde vestingwerken mee had opgericht of opgemeten. Toch 
moeten deze tekeningen steeds kritisch bekeken worden, want Le Poivre baseer-
de zich ook deels op bestaande kaarten en prenten, en soms vermengde hij ont-
werp en realiteit, bijvoorbeeld door vestingwerken af te beelden die wel gepland 
waren maar nooit zijn uitgevoerd.
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In tegenstelling tot de tekeningen van Van den Wijngaerde zijn die van Le Poivre 
nooit gebruikt als bron voor prenten of schilderijen − ze waren daar ook niet voor 
bedoeld − en behalve enkele hooggeplaatste personen aan het Brusselse hof  
zullen maar zeer weinig tijdgenoten zijn magnifieke tekeningen ooit gezien heb-
ben. Vandaag verschaffen ze ons echter een unieke blik op het slagveld van de 
Lage Landen.

229

Dulle Griet of de wapens  
van een fluctuerende wereld

Wapens en oorlogen in de iconografie  

van Pieter Bruegel de Oude  

nIcolas p. baptIste 

Pieter Bruegels beroemde paneel Dulle Griet (1563, Antwerpen, Museum Mayer 
van den Bergh) trekt de aandacht van elke historicus die in oude wapens geïnteres-
seerd is: soldaten grijpen een boer vast en bedreigen hem met hun wapens. Hun 
hand houden ze op de greep van het zwaard aan hun gordel of ze hebben het al uit 
de schede gehaald. Anderen, in kuras, kijken toe: te voet, steunend op een helle-
baard of te paard met de handschoen op de ijzeren heup. Landsknechten, soldaten, 
strijdmakkers of de gepersonifieerde oorlog, in de gedaante van een vrouw: dit zijn 
de gewapende personages van Pieter Bruegel de Oude, die ons ook vandaag nog 
opvallen. Ze zijn een weerspiegeling van het verleden en lijken afkomstig uit een 
vreemde wereld, voortdurend in beweging en ongebonden, schommelend tussen 
ogenblikken van geweld en momenten van volksvreugde.   

Het oude en het moderne staan zij aan zij: enigszins archaïsche wapens en tech-
nische nieuwigheden vervullen verschillende rollen of worden door elkaar gehaald, 
wat verwarring aanwakkert over dateringen en anachronismen. Verwijzingen naar 
bewaarde voorwerpen spelen hier een belangrijke rol. De natuur, denkbeeldig of 
verankerd in de werkelijkheid, kan aan de hand van een detail worden ontwaard; 
een merkteken, silhouet of mechanisme verwijst dan weer naar collectiestukken.
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