
Huidig cultureel evenement, gewijd aan de Spaanse 
Weg, ontstond op initiatief van de verenigingen 

‘Vrienden van de Spaanse Weg van de Tercios‘ en 
‘Retógenes, vrienden van de Militaire Geschiedenis‘ die 
deze activiteit - onder de auspiciën van de Landmacht 
van het Spaanse Leger - kaderen binnen de idee het 
beeld van deze weg op de authentieke historische 
locaties te evoceren. De Spaanse Weg verbond het 
Italiaanse Lombardije met de Nederlanden gedurende 
de Tachtigjarige Oorlog (1568 –1648).

	  

DE SPAANSE WEG
HET VOETSPOOR VAN 
DE TERCIOS IN EUROPA

«Ik ging dan van Alicante na Genua t’zeyl, daar ik geluckiglyk aenquam, 
en begaf my terstont na Milanen, daer ik my van wapenen en andere 
nootdruft voorsag, om alsoo te sien een plaats in Piemont te krygen: 
maar synde op weg na Alexandria de la Palla, kreeg ik tyding, dat den 
Hartog van Alba naar Nederlant ging. Ik veranderde myn voornemen, 
trok met hem, diende hem in de tochten, welke hy deed…»
(Miguel de Cervantes, Don Quichot de la Mancha, 1605).

De activiteiten, geprogrammeerd vanuit de 
bedoeling de herinnering aan de Spaanse 

aanwezigheid in Italië, Frankrijk en België op te roepen 
tijdens een periode waarin de Spaanse monarchie op 
het hoogtepunt van haar macht was, bieden ons tevens 
de kans een route onder de aandacht te brengen die 
als coherent geheel van groot toeristisch belang is : 
Lombardije, Savoie, Franche-Comté, Lotharingen, de 
Elzas, Luxemburg, Namen of Brabant, territoria die 
nu deel uitmaken van moderne staten, opgenomen 
in de Europese Unie en die ooit bakens waren op de 
Spaanse Weg, kruispunt van culturen met ruimte voor 
alle vormen van uitwisseling. 

In die zin is de Spaanse Weg een belangrijk onderdeel 
van de Europese geschiedenis, ongetwijfeld met 

zijn licht- en schaduwzijden, maar uiteindelijk een 
cultureel erfgoed vormend dat gedurende eeuwen 
bewaard is gebleven en mits passende situering in zijn 
context onze waardering zeker verdient.

De zogenaamde Spaanse Weg was een route over 
land die ten tijde van Filips II gecreëerd werd 

om gelden en Spaanse troepen naar de Nederlanden te 
transporteren. De maritieme route zou sneller hebben 
geleken maar werd verworpen ten gevolge de slechte 
weersomstandigheden die aanhoudend in het Kanaal 
heersten en vanwege de vijandschap met Engeland 
en Frankrijk. De Spaanse vorst diende dus een 
alternatieve weg te zoeken, waartoe hij een militaire 
en logistieke corridor uitrustte die vanaf Milaan tot 
Brussel liep over territoria die tot zijn machtsgebied of 
dat van zijn bondgenoten behoorden. 

De belangrijkste route startte op het Milanese 
grondgebied en, na de Alpen in de Savoie over te 

steken, vervolgde zij via Franche-Comté, Lotharingen, 
Luxemburg, het aartsbisdom Luik om zo Brussel te 
bereiken. Het was deze weg die de Hertog van Alva 
gebruikte voor zijn reis naar de Nederlanden in 1567. 
Vanaf de eerste jaren van de 17e eeuw en ten gevolge de 
defensieve allianties tussen Savoie en Frankrijk begon 
men andere routes te gebruiken die door de Zwitserse 
valleien van het Engadin en Valtellina liepen. Na aldus 
de Alpen te ontwijken liep de weg langs de zuidgrens van 
Duitsland waar de Rijn in de Elzas werd overgestoken 
om vervolgens de Nederlanden te bereiken.
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EXPOSITION 
9-14 septembre 2014

De 11h à 14 h. et de 17h à 20 h. 
(Dimanche: De 11h à 14h.)

PRÉSENTATION À BRUXELLES DU TABLEAU 
LE CHEMIN DES ESPAGNOLS 

DU PEINTRE AUGUSTO FERRER-DALMAU
Instituto Cervantes

Avenue de Tervuren 64 1040 Bruxelles 

CONFÉRENCES
Mardi, 9 septembre, 18h. 
Le Chemin des Espagnols, 

donnée par Fernando Martínez Laínez

Mercredi, 10 septembre, 18h. 
Les Tercios, 

donnée par Santiago Cubas Roig

Jeudi, 11 septembre, 18h. 
La logistique à l’époque des Tercios, 

donnée par Rafael Gracia Cruz 

ENTRÉE LIBRE JUSQU’À CE QUE LA SALLE SOIT COMPLÈTE 

De Spansee Weg
Augusto Ferrer-Dalmau, 2014


