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Stellingen 

Behorend bij het proefschrift 

Een ondraaglijk juk: Nederlandse beeldvorming van Spanje en de Spanjaarden 

ten tijde van de Opstand (1566-1609) 

door Fernando Martínez Luna 

 

1. De anti-Spaanse propaganda ten tijde van de Opstand vormt een belangrijke 

bron voor zowel de historiografie als de imagologie. 

2. De Nederlandse beeldvorming van Spanje heeft minstens zoveel betekenis gehad 

voor het internationale imago van dat land in de vroegmoderne tijd als de Engelse 

en de Franse. 

3. Vanwege zijn complete repertoire aan nationale stereotypen en zijn snelle en 

wijde verspreiding buiten de Nederlanden kan het pamflet De Aerdt ende 

eygenschappen van Seignor van Spangien (1598) gerekend worden tot de 

belangrijkste bronnen van het vroegmoderne antihispanisme. 

4. Het anti-Spaanse sentiment tijdens de Opstand is mede aangewakkerd door 

gefingeerde documenten die door hun auteurs als waar gepresenteerd werden en 

die door de vroege Nederlandse geschiedschrijvers als waar werden opgevat.  

5. Naarmate het Staatse leger professioneler en gedisciplineerder ging opereren en 

meer successen boekte, legden de pamflettisten zich meer toe op het prijzen van 

de Nederlandse soldaat dan op het beschimpen van de Spaanse. 

6. De vele verwijzingen in Nederlandse pamfletten naar het verzet van de morisken 

in Granada tegen de Pragmática Sanción (1568-1571) laten zien hoe groot de 

indruk was die dit voorval in de Nederlanden maakte. 

7. Het gebruik door Nederlandse pamflettisten van Spaanse bronnen (De las Casas, 

Pérez, etc.) en hun referenties aan actuele gebeurtenissen in Spanje zelf en in het 

Spaanse imperium wijzen op het bestaan van een sterke internationale 

nieuwsstroom. 

8. De Nederlandse pamflettisten spreken vrijwel uitsluitend over ‘de Spanjaarden’ 

en maken (al dan niet bewust) geen onderscheid tussen de bewoners van de 

verschillende Spaanse regio’s.  

9. De Spaanse vrouw is de grote afwezige in de Nederlandse beeldvorming van 

Spanje en de Spanjaarden ten tijde van de Opstand. 


