Ambrogio Spinola
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat Ambrogio Spinola in de Italiaanse republiek Genua werd geboren
als oudste zoon van Filippo Spinola en Polissena Grimaldi. De machtige en rijke bankiersfamilie
Spinola dankt haar naam aan de legende dat een voorvader tijdens de Eerste Kruistocht een doorn
uit Jezus’ doornenkroon zou hebben gevonden (spinula = doorn). In de 16de eeuw waren de Genuese
bankiers de financiers van de Spaanse monarchie.

Ambrogio Spinola geschilderd door Michiel Jansz. van Mierevelt in 1609

Nadat de familie Spinola de strijd om de macht in Genua had verloren van de familie Doria, besloten
Ambrogio en zijn broer Federico naar Vlaanderen te trekken in dienst van de Spaanse monarchie. In
1602 arriveerde Ambrogio Spinola met 9000 man in de Nederlanden waar hij werd benoemd tot
opperbevelhebber van het leger van Vlaanderen. Zijn broer Federico was aangesteld als admiraal
maar sneuvelde reeds in 1603 in de Slag bij Sluis.

Zeeslag bij Sluis in 1603

Het beleg van Oostende door Peter Snayers

Kort nadat Maurits van Nassau Sluis op de Spanjaarden had veroverd, slaagde Ambrogio Spinola er in
1604 in Oostende te veroveren. De belegering van Oostende wordt vaak vergeleken met de
belegering van Troje. Van alle belegeringen tijdens de Tachtigjarige Oorlog heeft die van Oostende de
meeste slachtoffers geëist en het langste geduurd. Voor deze overwinning werd Spinola in 1605
opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies.
Het belangrijkste wapenfeit van Spinola is evenwel de inname van Breda in 1625. De Spaanse
schilder Diego Velázquez legde het gebeuren vast op het schilderij ‘De overgave van Breda’. Op dit
beroemde werk staan Ambrogio Spinola en de Nederlandse gouverneur van Breda, Justinus van
Nassau, afgebeeld.

De overgave van Breda door Diego Velázquez

In 1628 vertrok Spinola naar Spanje om geld te vergaren voor de strijd in Vlaanderen. Door grote
tegenstand van onder meer minister Olivares mislukte deze onderneming en keerde Spinola nooit
meer terug naar Vlaanderen. Ziek en berooid stierf hij op 25 september 1630 op 61-jarige leeftijd in
Castelnuovo Scrivia.
Ambrogio Spinola is de geschiedenis ingegaan als een groot militair strateeg en eerlijk leider. Het
verhaal doet de ronde dat toen prins Maurits werd gevraagd wie hij de grootste militair leider van de
eeuw vond, hij zou hebben geantwoord: Spinola is nummer twee.
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