Alexander Farnese

Begin 2018 verscheen bij uitgeverij Crítica in Barcelona de biografie Alexander, La extraordinaria historia
de Alejandro Farnesio, van de hand van de Spaanse advocaat Luis de Carlos Bertrán.
De Carlos vroeg zich af hoe het mogelijk is dat van een man als Alexander Farnese, kleinzoon van een
keizer en achterkleinzoon van een paus, betrokken bij diverse cruciale momenten in de Europese
geschiedenis, zo weinig is terug te vinden in de Spaanse historiografie. Zes jaar lang dook De Carlos in
archieven en bibliotheken om materiaal te verzamelen voor zijn boek over het unieke leven van
Alexander Farnese, hertog van Parma, Piacenza en Castro.
In onze contreien is Alexander Farnese vooral bekend voor zijn scheepsbrug over de Schelde tijdens het
beleg van Antwerpen in 1584 en voor zijn verovering van Sluis in 1587.

Op 27 augustus 1545 werd Alexander Farnese in
Rome geboren. Zijn moeder, Margaretha van
Oostenrijk, was een natuurlijke dochter van
keizer Karel V en zijn vader, Ottavio Farnese,
een kleinzoon van paus Paulus III.
Laatstgenoemde had zijn zoon Pierluigi
benoemd tot hertog van Parma, Piacenza en
Castro, een titel die bij het overlijden van
Pierluigi in 1547 overging op zijn zoon Ottavio.
Na een conflict over het bezit van Parma en
Piacenza sloten Ottavio Farnese en Filips II in
1556 een verdrag waarbij Ottavio de
hertogdommen in zijn bezit kreeg met
uitzondering van de burcht van Piacenza. Als
garantie voor het handhaven van de vrede ging
Alexander in 1559 met Filips mee naar Spanje.
Samen met Don Carlos en Don Juan van
Oostenrijk, respectievelijk zoon en broer van
koning Filips, groeide hij op aan het hof in
Madrid. Op de hogeschool van Alcalá de
Henares ontving het trio de perfecte opleiding
voor een leven in dienst van de Spaanse kroon.

Alexander Farnese door Sofonisba Anguissola (c. 1561)

In 1559 stelde Filips II de moeder van
Alexander, Margaretha, aan als landvoogdes
over de Nederlanden.
Begin 1565 arriveerde Alexander in Brussel om
in het huwelijk te treden met de Portugese
prinses Maria. Alle voorname families van de
Lage Landen waren bij deze bruiloft aanwezig,
waaronder ook Alexanders latere
tegenstander Willem van Oranje.
Terwijl in 1566 in de Nederlanden de
beeldenstorm losbrak, woonden Alexander en
Maria in Italië, waar ze twee zonen en een
dochter kregen en waar Alexander zijn
verhandeling over militaire architectuur
schreef.
Huwelijksceremonie Alexander en Maria, Album Brukselski, Warsaw University Library

In 1571 kwam aan dit rustige leven een einde toen
Alexander onder leiding van zijn oude kameraad
Don Juan van Oostenrijk deelnam aan de Slag bij
Lepanto. Deze gebeurtenis is de geschiedenis
ingegaan als een van grootste zeeslagen uit de
wereldgeschiedenis. Het optreden van Alexander
bij deze gelegenheid toonde duidelijk zijn militaire
kwaliteiten.

Margaretha van Parma en Maria van Portugal, Prado, Madrid

Terug in Italië volgden er wederom enkele rustige
jaren tot Maria in 1577 overleed. In datzelfde jaar
ontving Alexander van Filips de opdracht om naar
de Lage Landen te gaan om de daar inmiddels tot
landvoogd benoemde Don Juan bij te staan. Eind
januari 1578 versloegen hun troepen het Staatse
leger in de Slag bij Gembloers. Kort hierop werd
Don Juan ernstig ziek en toen hij zijn einde voelde
naderen benoemde hij - in afwachting van een
definitief besluit van Filips - Alexander tot zijn
opvolger als landvoogd.

Naast zijn kwaliteiten als legeraanvoerder beschikte Alexander ook over een vermogen tot onderhandelen
en had hij een gematigde houding inzake religieuze zaken. Onder zijn bewind werd in 1579 de Unie van
Atrecht gesloten waarbij een deel van de Zuidelijke Nederlanden weer onder koninklijk bestuur kwam.
Systematisch begon Alexander aan het terugveroveren van de Lage Landen voor de Spaanse kroon. Na de
verovering van Maastricht in 1579 volgden onder meer Doornik in 1581, Oudenaarde in 1582, Zutphen in
1583 en Ieper, Brugge en Gent in 1584.
Op 10 juli 1584 werd Willem van Oranje in Delft doodgeschoten door Balthasar Gérard. Hoewel Alexander
Farnese hiertoe geen opdracht heeft gegeven, was hij wel van het plan op de hoogte.
In dezelfde maand was Alexander begonnen aan het beleg van Antwerpen. Al snel werd duidelijk dat het
onmogelijk was de stad in te nemen zolang deze via de Schelde kon worden bevoorraad. Om dit te
verhinderen gaf hij twee Italiaanse ingenieurs de opdracht een drijvende brug te bouwen om zo de Schelde
af te sluiten. Op de oevers aan weerszijden van de Schelde werden zover het kon palen in het water
geslagen, steigers aangelegd en kleine forten gebouwd, te weten fort Sint-Filips en fort Sint-Marie.
De Antwerpenaren op hun beurt zochten hulp van een andere Italiaanse ingenieur, Federigo Giambelli, die
met het idee kwam enkele vaartuigen gevuld met kruit richting brug te varen en ze daar tot ontploffing te
brengen. Dit plan lukte gedeeltelijk. 800 Spaanse soldaten lieten hierbij het leven en Alexander ontsnapte
ternauwernood.

Scheepsbrug over de Schelde

Na een beleg van 13 maanden gaf de stad
Antwerpen zich uiteindelijk op 17 augustus 1585
over. Cardinaal Granvela zou later berichten dat
hij koning Filips nog nooit zo uitgelaten heeft
gezien, niet na het winnen van de Slag bij
Lepanto en ook niet na de verovering van
Portugal. Niets heeft hem zo vrolijk gemaakt als
de inname van Antwerpen. Als dank benoemde
hij Alexander tot Ridder in de Orde van het
Gulden Vlies en schonk hij de familie Farnese nu
ook de burcht in Piacenza, dit tot grote vreugde
van Ottavio Farnese.

In 1586 overleden de beide ouders van Alexander, in januari Margaretha en in september Ottavio. Na de
dood van Ottavio erfde Alexander de titel hertog van Parma, Piacenza en Castro.

In Spanje was Filips II begonnen met het
samenstellen van een Grande y Felicísima Armada
waarmee hij Engeland wilde veroveren. Als admiraal
benoemde hij de volgzame maar in maritieme zaken
onbekwame Medina-Sidonia.
Het plan was dat Alexander Farnese met een
invasieleger in ondiepe transportschepen het Kanaal
zou oversteken onder bescherming van de Spaanse
oorlogsvloot.
In 1587 veroverde Alexander het aan de Vlaamse
kust gelegen Sluis.
Beleg Sluis door Alexander Farnese in 1587

In mei 1588 vertrok de armada vanuit Portugal en kreeg al direct te maken met tegenspoed. Na enkele
schermutselingen voor de Engelse kust eind juli ging de Spaanse vloot op 6 augustus voor anker in de haven
van Calais. Medina-Sidonia ging ervan uit dat Alexander zijn manschappen reeds had ingescheept en gereed
stond voor de overtocht naar Engeland. Het tegendeel was waar, Alexander was hoogst verbaasd toen hij
hoorde dat de vloot was aangekomen. Trage berichtgeving en miscommunicatie zorgden ervoor dat de hele
onderneming uitmondde in een fiasco. Als schuldige voor het falen van de ‘onoverwinnelijke’ armada werd
Alexander Farnese aangewezen.
In de daaropvolgende jaren werd Alexander verschillende malen door Filips naar Frankrijk gestuurd om
deel te nemen aan de aldaar woedende godsdienstoorlogen. Zelf was hij het liefst in de Nederlanden
blijven vechten, maar van een protestantse vorst op de Franse troon vond Filips een grotere dreiging
uitgaan. De raadslieden van de koning zowel in Madrid als in Brussel staken hun kritiek op Alexander
Farnese, ondanks het succes van zijn veldtochten, niet onder stoelen of banken. Eind november 1592
arriveerde de door Filips gestuurde vervanger van Alexander in Brussel. De twee hebben elkaar echter
nooit ontmoet. Een week later, in de nacht van 2 op 3 december 1592, verlaten door de koning en
bekritiseerd door zijn omgeving, stierf Alexander Farnese op 47-jarige leeftijd in het klooster van Sint Vaast
te Atrecht aan zijn eerder opgelopen verwondingen. Zijn lichaam werd, gehuld in de pij van een Kapucijner
monnik, overgebracht naar Brussel en later naar Parma.

Lichaam Alexander in pij Kapucijner monnik

Begrafenisstoet in Brussel

