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PERJUANGAN WILLEM VAN ORANJE 

(Lia Afriliani) 

 

Willem van Oranje (24 April 1533 – 10 July 1584) lahir di Kastil Dillenburg, Jerman. 

Orang tuanya adalah penganut Lutheran.
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 Namun, sejak tahun 1544 Willem dibesarkan dan 

dididik sebagai seorang Katolik di Istana Brussel, Belanda-Selatan. 

 Pada masa itu, negara Belanda tengah berada di bawah kekuasaan Spanyol. Willem 

van Oranje adalah orang yang sangat dipercaya oleh Karel V, sang kaisar yang berkuasa pada 

saat itu. Pada umur 23 tahun, Willem dipercaya oleh Karel V untuk menjadi seorang 

komandan militer.
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 Karirnya pun terus menanjak dan ia menjadi orang kepercayaan Karel V.  

“[Selain menjadi] seorang komandan militer, ia juga menjadi anggota Dewan Negara, Ksatria het 

Orde van de Gulden Vlies dan gubernur Holland, Zeeland dan Utrecht. [Willem juga] menjadi salah 

seorang bangsawan paling berpengaruh di Benelux (Belanda, Belgia, Luxembourg)”.
3
 

 Setelah Kaisar Karel V turun takhta, putranya yakni Philip II menggantikannya. Ia 

memiliki perbedaan yang sangat kontras dengan ayahnya, tetapi tetap sama dalam hal 

semangat untuk memadamkan reformasi.  

 “[...] ketika Philip II mengambil alih takhta Spanyol pada 1556, bangsa Belanda menjadi tempat 

yang diselubungi oleh horor inkuisisi Spanyol.”
4
 

Seperti ayahnya, Philip II mencita-citakan satu kerajaan dan satu iman, yakni Katolik 

Roma. Segala macam agama reformasi ditindas dan dihambat perkembangannya. Para 

penganutnya dianiaya.  

Pada saat inilah, hubungan antara Willem van Oranje dan Philip II menjadi memburuk. 

Willem menuntut tata negara secara konstitusional dan kebebasan beragama di Belanda. Ini 

artinya bahwa perjuangan yang ia lakukan bukan hanya untuk kemerdekaan negara Belanda, 

tetapi juga tuntutan akan kebebasan beragama. Seperti yang diketahui, Spanyol adalah suatu 

negara yang sangat kental akan unsur Katoliknya. Oleh sebab itu, sangat sulit bagi agama 

reformasi untuk berkembang di wilayahnya –termasuk wilayah jajahan.  
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Dalam rangka berjuang untuk itu, pada tahun 1566, Willem kembali masuk ke agama 

Lutheran. Tetapi pada tahun 1573, ia menjadi seorang Calvinis secara resmi.
5
 Di saat inilah, 

akhirnya Willem van Oranje mendapatkan banyak bantuan untuk menumbangkan kekuasaan 

Spanyol dari wilayah Belanda.  

Perjuangan dilakukan bukan hanya dengan peperangan secara fisik, tetapi juga secara 

diplomasi dengan pihak Spanyol. Dalam suatu kesempatan utusan dari negara Belanda 

mengajukan suatu proposal, terutama yang mengacu kepada kebebasan beragama. 

 “[...] Their proposal was that "His Majesty should be pleased to tolerate the exercise of the 

Reformed religion and the Confession of Augsburg in such towns and places where the same were at that 

time publicly professed. That the States should also on their part, presently after the peace was declared, 

restore the exercise of the Roman Catholic religion in all the aforesaid towns and places, upon certain 

equitable conditions which should be inviolably preserved." "The Christian religion [...] was a great 

mystery, in promoting of which God did not make use of impious soldiers, nor of the sword or bow, but 

of his own Spirit and of the ministry of pastors, or shepherds sent by him. That the dominion over souls 

and consciences belonged to God only, and that he only was the righteous Avenger and Punisher of the 

abuses committed in matters of religion.”
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Perang ini terjadi selama 80 tahun (1568-1648). Willem menjadi pemimpin dalam 

perang tersebut, meskipun pada tahun 1548 ia meninggal karena dibunuh oleh seorang 

Katolik, yakni Balthasar Gerards, namun perang tersebut terus berlanjut hingga 1648.
7
 Pada 

akhirnya, perang ini secara tidak langsung, mengakibatkan bangsa Belanda perlahan-lahan 

menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Meskipun Willem van Oranje tidak pernah 

bermimpi untuk menjadikan sebuah negara yang merdeka, tetapi ia diakui sebagai pendiri 

negara Belanda. Sementara di sisi lain, perang ini juga merupakan perang perjuangan akan 

kebebasan beragama di Belanda dan ini adalah bagian dari upaya menuju reformasi di 

Belanda. 
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