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2 
Rozenoorlogen

Dat Hendrik VIII überhaupt koning werd en dat zijn regering 
zich ontwikkelde tot een levensbedreigend regime voor echt-
genotes en adviseurs, had te maken met de donkere schaduw 
die over de Engelse vijftiende eeuw hing. Gedurende tientallen 
jaren van bloedige oorlogen waren twee koningshuizen, York 
en Lancaster, er bijna in geslaagd elkaar uit te roeien, met als 
resultaat dat het huis Tudor – dat onder normale omstandighe-
den nooit de kans zou hebben gehad om de troon te grijpen – de 
heersende dynastie werd. Er waren tal van prinsen en edelen, 
zowel in Engeland als in het buitenland, die beweerden even-
veel recht op de kroon te hebben als Hendrik VIII en zijn ver-
wanten, of misschien wel meer. Hendrik en zijn adviseurs waren 
zich hiervan terdege bewust, en hun beleid was er grotendeels 
op gericht om hoe dan ook te behouden wat er was gewonnen.

De verwikkelingen die voorafgingen aan de overwinning van 
het huis Tudor in de koninklijke arena zijn de geschiedenis in 
gegaan als de ‘Rozenoorlogen’. Uiteindelijk waren de conflic-
ten, net als andere grote Europese conflicten tijdens de middel-
eeuwen, geworteld in de sterke nadruk van de politieke cultuur 
op de rol van het individu. Het is niet overdreven om te zeg-
gen dat de oorlogen nooit zouden zijn uitgebroken als koning 
Hendrik VI als persoon niet zo’n slechte vorst was geweest. Het 
koninklijk ambt vereiste een hoog competentieniveau, niet in 
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14 HENDRIK VIII

de laatste plaats omdat de inkomsten onvoldoende waren. De 
Engelse vorsten moesten altijd een lastig evenwicht zien te vin-
den tussen hun eigen belangen en die van hun vrienden, de aris-
tocraten en het parlement. Als de belastingen te hoog werden 
of als een kleine kliek van adviseurs zulke grote schenkingen en 
zulke mooie titels ontving waardoor andere aristocraten jaloers 
werden, lag er al snel een crisis op de loer.

De situatie werd er niet gemakkelijker op voor de koningen 
doordat de kosten van hun levensonderhoud hoger werden en 
het duurder werd om oorlog te voeren als gevolg van de ont-
wikkelingen in de militaire technologie – het gebruik van vuur-
wapens, de opkomst van huurlingen, enzovoort – en de smaak 
van de adel voor luxe. Bovendien was de communicatie slecht, 
zodat de koning en zijn adviseurs erop moesten vertrouwen dat 
de aristocraten in de periferie wijs en bedachtzaam handelden, 
iets wat niet altijd het geval was.

Dit alles gaf de adel, die in de vijftiende en vroege zestien-
de eeuw uit zo’n zestig zelfbewuste aristocraten bestond, veel 
te veel invloed op de regering van Engeland. De adel was geen 
nieuw fenomeen, maar was in belang toegenomen als gevolg van 
de pestepidemieën in het kielzog van de Zwarte Dood, die het 
vermogen van de koning om controle over de lokale gemeen-
schap uit te oefenen ondermijnden. Geen enkele aristocraat 
was sterk genoeg om de Kroon eigenhandig te verslaan, maar 
het volstond als hij intrigeerde en passief bleef na koninklijke 
bevelen om het werk van de vorst ernstig te belemmeren. Het 
was daarom belangrijk voor de koning om zijn gunsten goed te 
verdelen, om sommigen niet boven anderen te bevoordelen en 
om constant bereid te zijn om te bemiddelen tussen ruziënde 
aristocraten.

Als een koning hierin faalde, kon hij alles verliezen, inclusief 
zijn leven. Dit lot had in de veertiende eeuw Edward II en Ri-
chard II getroffen, twee koningen die eigenmachtiger hadden 
gehandeld dan de politieke cultuur toestond. Hendrik VI, die 
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Zestiende-eeuws portret van Hendrik VI.
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16 HENDRIK VIII

in 1422 op jonge leeftijd koning werd, leed aan het tegenover-
gestelde probleem. Het was al erg genoeg dat zijn familieleden 
en hun bondgenoten streden om de macht tijdens zijn min-
derjarigheid, maar het werd nog erger toen Hendrik eenmaal 
volwassen was. Zijn algemene zwakte van de eerste jaren ver-
anderde later in periodes van geestesziekte, waardoor hij niet 
in staat was om te regeren. Zelfs als hij gezond was, negeerde 
Hendrik VI de politiek en gaf hij prioriteit aan vrome daden, zo-
als het steunen van kerken en universiteiten. Hij stichtte King’s 
College of Our Lady of Eton (Eton College) en universiteiten 
in Oxford en Cambridge, waar laatgotische kerken nog herin-
neren aan zijn genereuze giften. Maar de rechtszekerheid in de 
lokale gemeenschap was ver te zoeken en onvrede borrelde op 
onder boeren en burgers.

Om hun eigen gebieden te beschermen terwijl ze vochten 
voor invloed op de fragiele monarchie, moesten de aristocra-
ten privélegers opbouwen, die ze graag tegen elkaar gebruik-
ten. In het noorden van Engeland vochten de adellijke families 
Percy en Neville om de macht zonder dat de centrale regering 
in het zuiden het escalerende geweld kon stoppen. Tegelijker-
tijd werd het regime verzwakt door de oorlog in Frankrijk. De 
Honderdjarige Oorlog, ’s werelds langste gewapende conflict, 
eindigde in 1453 met een Engelse nederlaag. Een andere seri-
euze factor was dat veel leden van de financieel in problemen 
verkerende lagere adel graag deelnamen aan de vetes van de 
aristocraten, omdat het hen de kans gaf zichzelf te verrijken. De 
hoogadellijke families konden daarom gemakkelijk gewillige 
soldaten vinden.

Rond 1445 sloegen de tegenstellingen tussen de adellijke 
groeperingen om in gewelddadige ontladingen op het slagveld. 
Het meeste van wat we denken te weten over de Rozenoorlo-
gen, vooral wat we hebben geleerd via de werken van William 
Shakespeare, is helaas misleidend. Dat geldt al voor de term 
zelf: ten eerste was het geen echte oorlog en ten tweede had 
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het conflict niets met rozen te maken. De vete bestond uit vijf-
tien of zestien veldslagen, waarvan sommige als niet meer dan 
wat schermutselingen moeten worden gekarakteriseerd. De to-
tale tijdspanne voor de veldslagen tijdens het conflict bedroeg 
ongeveer zestig weken, dat wil zeggen iets meer dan een jaar, 
verspreid over iets meer dan drie decennia. Er werd niet veel 
geplunderd, er vonden geen langdurige belegeringen of massa-
moorden op de burgerbevolking plaats, en er was geen achter-
uitgang van het culturele leven. De slachtoffers bleven vooral 
beperkt tot leden van de aristocratie, onder wie de koninklijke 
familie, en hun aanhang. Dat de rozen in beeld zijn gekomen 
is te danken aan het feit dat de uiteindelijke winnaar, koning 
Hendrik VII, later een nieuw heraldisch embleem bedacht, de 
wit-rode dubbelroos, die de verbeelding van historici en to-
neelschrijvers in beweging zette. Hoewel het huis Lancaster 
een rode roos als een van zijn symbolen had, en het huis York 
een witte roos had geërfd door hun verwantschap met het huis 
Mortimer, diende geen van beide rozen als een symbool van de 
families tijdens de gelijknamige oorlogen.

De Rozenoorlogen begonnen in 1455 toen de leider van het 
huis York, hertog Richard, de troepen van Margaretha, de Fran-
se gemalin van Hendrik VI, versloeg in een slag bij St Albans. 
Omdat Richard niet sterk genoeg was om zijn tegenstanders 
uit te schakelen, werden de volgende vier jaar gekenmerkt 
door een nerveuze wapenstilstand. Het conflict kreeg een nieu-
we impuls in 1459, waarna er gedurende twee jaar een aantal 
schermutselingen plaatsvonden. Richard van York sneuvelde, 
maar zijn zoon Edward zegevierde en werd in 1461 koning als 
Edward IV. Een paar jaar later, nadat het huis York uiteenviel 
in rivaliserende groepen, werd Edward van de troon gestoten 
en keerde Hendrik VI terug. In maart 1471 keerde Edward op 
zijn beurt terug uit zijn Nederlandse ballingschap en versloeg 
opnieuw zijn vijanden. Hendrik VI werd in Londen vermoord, 
waarschijnlijk in opdracht van Edward.
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Scène uit Shakespeares 
Henry VI, deel 1: leden van 
de huizen York en Lancaster 
plukken ieder rozen die bij 
hun factie horen. Geschil-
derd door Henry Payne, circa 
1908.
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20 HENDRIK VIII

Zestiende-eeuws portret van Edward IV.
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 212  ROZENOORLOGEN

Na deze geweldsexplosies waren er niet veel leden meer 
over van het huis Lancaster, en de yorkisten aarzelden niet om 
de strijd onderling voort te zetten. Nadat Edward IV in 1483 
stierf, viel de nationale regering opnieuw uiteen door intriges 
binnen de heersende aristocratie. Edwards broer Richard, her-
tog van Gloucester, wist zijn rivalen te neutraliseren, onder wie 
Edwards minderjarige zonen Edward V en Richard – die hij on-
wettig wist te verklaren en liet opsluiten in de Tower – waarna 
hij de troon besteeg als Richard III. Wat er met de twee konink-
lijke zonen is gebeurd, is een ander mysterie. Het enige wat we 
weten over de ‘prinsen in de Tower’ is dat ze verdwenen, waar-
schijnlijk vermoord.

Gedurende een paar jaar versterkte Richard III de monar-
chie naar beste vermogen, onder meer door het parlement en 
de burgers te bevoordelen, maar ontevreden edelen bundelden 
hun krachten en schoven een telg uit het huis Lancaster naar 

Historiestuk met een priester die Edward IV smeekt gevluchte leden van 
huis Lancaster te sparen.
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22 HENDRIK VIII

voren: Hendrik Tudor. In 1485 viel hij Engeland binnen vanuit 
Frankrijk en versloeg Richard in de Slag bij Bosworth Field, 
waar de laatste sneuvelde. Het is symptomatisch voor de ‘Ro-
zenoorlogen’ dat Richard naar alle waarschijnlijkheid zou heb-

Portret van Richard III.
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 232  ROZENOORLOGEN

ben gezegevierd als machtige aristocraten hem niet midden in 
de strijd hadden verraden.

Hendrik besteeg de troon als Hendrik VII en legitimeerde 
zijn machtsgreep door te trouwen met Edward IV’s dochter 
Elizabeth. Desalniettemin moest de nieuwe koning meerdere 
opstanden neerslaan voordat de politieke rust was hersteld. 
Een serieuze opstand werd onderdrukt in 1487 en in het laatste 
decennium van de vijftiende eeuw moest Hendrik zich herhaal-
delijk teweerstellen tegen mensen die de York-dynastie weer 
op de troon wilden zien. Hendriks oplossing voor het probleem 
was om zich geleidelijk te ontdoen van de resterende troon-
pretendenten. Een van de gevaarlijkste, graaf Edward van War-

De twee jonge 
zonen van 
Edward IV in 
de Tower.
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24 HENDRIK VIII

wick, werd in 1499 geëxecuteerd. De laatste yorkist, Edmund 
de la Pole, bracht lange tijd in ballingschap door, werd vervol-
gens gevangengenomen en in 1513 geëxecuteerd.

* * *

De Rozenoorlogen worden traditioneel gezien als het einde van 
een tijdperk in de Engelse geschiedenis. De middeleeuwen ein-
digden en de vroegmoderne tijd begon. Met hun constante ve-
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 252  ROZENOORLOGEN

tes groef de adel zijn eigen graf. Voortaan waren het de konin-
gen die regeerden en de edelen die gehoorzaamden of werden 
onthoofd. Het langdurige conflict heeft een mythische glans 
gekregen, niet in de laatste plaats door de vele literaire werken 
over de koningen en hun lot. De slotscène in Richard III van 

Scène uit Shakespeares stuk Richard III geschilderd door Edwin Austin 
Abbey, 1890. Richard III verleidt Lady Anne, weduwe van een van zijn 
slachtoffers, tijdens de rouwstoet voor haar schoonvader Hendrik VI.
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26 HENDRIK VIII

Shakespeare, waarin de laatste koning van het huis York over 
het slagveld dwaalt en tevergeefs ‘een paard, een paard, mijn 
koninkrijk voor een paard’ roept, staat in het geheugen gegrift 
van generaties theaterbezoekers.

Hedendaagse onderzoekers onderschrijven dat beeld ech-
ter niet. Tegenwoordig wordt aangenomen dat de gevolgen van 
de vetes sterk zijn overdreven. Een van de foutiefste percep-
ties is het idee dat de adel zichzelf heeft gedecimeerd, iets wat 
indirect de weg had moeten effenen voor de sterke monarchie 
van Hendrik VIII. Een eenvoudige genealogische analyse is vol-
doende om dat argument te weerleggen. Er zijn geen aanwij-
zingen dat de Engelse adel in de vijftiende eeuw ongewoon snel 
uitstierf. De aristocraten hebben hun families niet uitgeroeid en 
hun machtspositie in de lokale gemeenschap niet ondermijnd.

Aan de andere kant kunnen we gerust concluderen dat de 
adel vreedzamer werd. Zowel Edward IV als Richard III was een 
sterke en hardhandige koning die geen mededogen had met sa-
menzweerders en verraders. Hendrik VII en Hendrik VIII zet-
ten hun beleid voort. De nieuwe koningen hielden de edelen 
nauwlettend in de gaten en verzetten zich tegen hun gewoon-
te om privélegers op te bouwen. Vanaf nu moesten de Engelse 
grootgrondbezitters zich onthouden van samenzweringen, pri-
véoorlogen en opstanden. De Rozenoorlogen en de koninklijke 
acties die daarop volgden, illustreerden de risico’s voor leven 
en eigendom die een overdreven zelfbewust optreden met zich 
meebracht. Ook de positie van het Engelse parlement veran-
derde. Het gezag van de wetgevende macht werd versterkt toen 
de koningen ervoor kozen om er openlijk op te steunen en het 
te benadrukken als een onmisbaar element van de politieke cul-
tuur.
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w w w. o m n i b o e k . n l

oen hij de troon besteeg, was koning Hendrik viii (1491-
1547) sterk, knap, atletisch en zeer intelligent. Het En-
gelse volk verafgoodde hem aanvankelijk. Maar na een 

achtendertigjarige heerschappij over zijn onderdanen, was hun 
aanbidding verdwenen. De koning trouwde zes keer. Hij execu-
teerde twee van zijn vrouwen, vergiftigde er volgens geruchten 
één, beval in het geheim de dood van een ander en hij werd in 
de loop van de tijd steeds wispelturiger en tirannieker. Hij heeft 
veel van zijn belangrijkste edelen gevangengezet of ter dood 
gebracht, of beide. Ook diverse religieuze leiders en intellectu-
elen liet hij ombrengen, zoals de beroemde sir Thomas Moore. 

Dit alles werd veroorzaakt door zijn dringende behoefte aan 
een mannelijke erfgenaam. Zijn eerste huwelijk duurde meer 
dan twintig jaar, maar bracht ‘slechts’ een dochter voort. Om 
opnieuw te kunnen trouwen, verwierp Hendrik zelfs het pau-
selijk gezag in Engeland en benoemde zichzelf tot hoofd van 
een nieuwe, Anglicaanse kerk. Dat en zijn voorkeur voor kunst, 
wetenschap en architectuur liet diepe sporen na het Engeland 
rond de jaren 1500. Dat maakt hem een van de belangrijkste en 
invloedrijkste koningen in de Engelse geschiedenis.
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