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Inleiding
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Ik houd zoveel van die landen omdat ik er opgegroeid ben en mijn kinderener 
geboren zijn en ook al ziet de kardinaal [Granvelle] het precies andersom, ik zal
Zijne Majesteit er altijd aan herinneren hoe belangrijk het voor ons allen is dat ze
behouden blijven en beschermd worden.1

– Francisco de Eraso aan de graaf van Egmont.

In de jaren dat de Spanjaard Francisco de Eraso in de Nederlanden diende als
secretaris van Karel V en Filips II, tussen 1543 en 1559, ontwikkelde hij naar eigen
zeggen een sterke band met de ‘landen van herwaarts over.’ Zijn gehechtheid aan
de Nederlanden lijkt een reflectie van zijn vertrouwensband met de Habsburgse
dynastie, die zich tot 1555 sterk met de Nederlanden identificeerde. Eraso was dan
ook een bureaucraat in wie de Habsburgse vorsten een groot vertrouwen stelden
en met wie ze een uitstekende band opbouwden. Zo was Eraso de enige persoon
die Karel V in zijn duisterste dagen om zich heen duldde, op Maria van Hongarije
na. Ook voor Karels zoon Filips II, die geen enkele kwestie te onbelangrijk vond
om er persoonlijk aandacht aan te besteden, was Eraso een uitzondering aan wie
hij financiële besognes kon delegeren. Vader en zoon stelden vermoedelijk zoveel
vertrouwen in de secretaris omdat hij een specialist was in financiële zaken die
zich gemakkelijk bewoog op de Antwerpse geldmarkt, het centrum van de 
internationale handel. Daar had zich een geavanceerde geldmarkt ontwikkeld
gebaseerd op Italiaanse technieken voor het uitvoeren van internationale 
transacties, waar grote bankiershuizen als de Fuggers, de Welsers en de Schetzen
de boventoon voerden en de Habsburgse monarchie financieel in leven hielden.
Gezien de financiële problemen van de Habsburgse vorsten in de jaren 1550
kwamen Eraso’s kwaliteiten goed van pas.2

Maar Eraso was niet alleen een toegewijde dienaar van de Habsburgse 
dynastie. Zijn lange dienstperiode in de Nederlanden had ervoor gezorgd dat hij
zich was gaan vereenzelvigen met de Bourgondische erflanden. Hoewel hij al in
de dertig was toen hij naar de Nederlanden trok, geldt hij als een laatbloeier. Pas
in de Nederlanden was hij, zo schreef hij althans aan de graaf van Egmont, 
volwassen geworden; zijn carrière kwam er in ieder geval pas echt van de grond.3

Bovendien waren enkele van zijn kinderen in de Nederlanden geboren.4 (Er zijn
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aanwijzingen dat zijn echtgenote, doña Mariana de Peralta, hem gezelschap hield;
een voorrecht dat niet alle keizerlijke of koninklijke ambtenaren in den vreemde
genoten, maar dat het verblijf ongetwijfeld aangenamer maakte. Maar of doña
Mariana ook de moeder van al Eraso’s kinderen was, is onbekend.) Als we Eraso
moeten geloven, is dan ook het geen wonder dat de Nederlanden in zijn gedachten
een speciale plaats innamen en dat het lot van de Nederlanders hem na aan het
hart lag. Zeker is dat deze Spaanse secretaris voor de Nederlandse edelen Willem
van Oranje, Lamoraal van Egmont en Filips van Horn een belangrijke rol zou spelen
als tussenpersoon tussen hen en Filips II.

Het beeld van de Nederlandse edelen die op goede voet stonden met deze
Spaanse secretaris lijkt in schril contrast te staan met het bekende beeld van de
eerste jaren van Filips’ regering in de Nederlanden. Historici als Karel Verhofstad,
Benjamin De Troeyer en Maurice Van Durme meenden immers dat Francisco de
Eraso samen met Diego de Vargas en de graaf van Feria één van de drie
Spanjaarden was aan wie Filips de regering van de Nederlanden na 1559 wilde
toevertrouwen, en dat de Nederlandse edelen juist zeer beducht waren voor
deze Spaanse invloed.5 Hoewel dit drietal door later historici niet meer als 
schaduwregenten van de Nederlanden wordt aangeduid, zag ook Geoffrey Parker
de aanwezigheid van ‘a corps of trustworthy Spanish officials – secretaries, 
financial experts, political and religious advisers’ als een aanwijzing voor een 
blijvende Spaanse invloed op het Nederlandse bestuur.6 Deze ‘trustworthy officials’
zijn deels te identificeren als Alonso del Canto en Cristóbal de Castellanos, beiden
ondergeschikten van Francisco de Eraso.7 Ook Parker ziet dus de sturende hand
van Eraso achter een Spaanse aanwezigheid in de Nederlanden die Filips’ greep
op de landen van herwaarts over moest verstevigen. 

Hoe is dit beeld te verenigen met Eraso’s uitlatingen tegen Egmont? Aan de
graaf schreef Eraso immers expliciet dat hij Nederlandse zaken altijd warm zou
aanbeleven bij de vorst vanwege zijn verbondenheid met die landen. Suste de
secretaris de graaf in slaap met zijn warme woorden om hem daarna als lid van de
regentschapsregering in Brussel buitenspel te zetten en de Nederlanden met
behulp van zijn Spaanse hulpjes vanuit Madrid te besturen? Of schuilt er waarheid
in Eraso’s aanhankelijkheidsbetuiging en beschikten de Nederlandse edelen juist
over een belangrijke woordvoerder in Madrid, die hen in staat stelde hun autono-
mie in Brussel te beschermen tegen de centraliserende tendensen van het Spaanse
hof? Om deze vragen te beantwoorden is het noodzakelijk de contacten van Oranje,
Egmont en Horn met het Spaanse hof aan een grondig onderzoek te onderwerpen. 

Niet alleen Eraso’s brief geeft aanleiding tot een dergelijk onderzoek. Ook de
belangrijke rol die de hoge adel in de Nederlanden speelde en de daarmee
gepaard gaande noodzaak hen aan de vorst te binden, maakt het plausibel dat er
goede contacten tussen Spaanse bureaucraten en Nederlandse edelen bestonden.8

Historici zijn het er immers over eens dat adellijke elites gedurende de gehele
vroegmoderne periode (en daarvoor) deel uitmaakten van het landsbestuur.9



Eén van de factoren die beslissend waren voor de ontwikkeling van de Nederlandse
Opstand in zijn beginfase was dan ook de houding van edelen zoals Willem van
Oranje, Lamoraal van Egmont en Filips van Horn ten opzichte van de landsheer,
Filips II, en zijn regentes, Margaretha van Parma. Omdat deze drie heren in de
loop van de jaren 1560 niet bereid bleken het vorstelijk beleid onvoorwaardelijk te
steunen, grepen allerhande ontevreden groepen de mogelijkheid aan hun eisen te
articuleren en, zoals tijdens de Beeldenstorm in 1566, met geweld kracht bij te 
zetten. Het conflict tussen Filips en de heren was zodoende een essentieel aspect
van het uitbreken van de Nederlandse Opstand. Om te achterhalen hoe deze
breuk tot stand kwam, zal ik in dit onderzoek de mate van integratie van deze
drie edelen in de Spaans-Habsburgse monarchie bestuderen. 

Staatkundige context: samengestelde        monarchie

Het belang van een onderzoek naar de breuk tussen Filips en de heren kan 
pas worden aangegeven nadat een aantal specifieke kenmerken van de
staatskundige context zijn geschetst. De Nederlanden maakten deel uit van de
samengestelde staat van de Spaans-Habsburgse dynastie, die vele territoria in
Europa en daarbuiten besloeg. Om een monarchie van de omvang van het 
Spaans-Habsburgse rijk te kunnen laten functioneren, was het van groot belang
enige mate van integratie te bewerkstelligen tussen de verschillende
gebiedsdelen.10 Ambtelijke structuren boden daarvoor onvoldoende ruimte, 
vanwege de beperkingen op het benoemen van buitenlandse functionarissen die
in vrijwel alle territoria van kracht waren. In de Nederlanden werd dit privilege
met hand en tand verdedigd, hoewel er soms wel een enkele Spaanse 
vestingcommandant benoemd werd.11 In de Italiaans-Habsburgse gebieden zoals
Milaan, Napels en Sicilië kon vaak wel een enkele buitenlandse functionaris
benoemd worden, maar onvoldoende om een transnationale bestuurlijke elite te
creëren zoals de Bourgondische hertogen in de vijftiende eeuw in de Nederlanden
hadden gedaan.12 Het aangaan van informele betrekkingen viel daarentegen 
buiten het bereik van privileges. Op een informeel niveau konden dus aanzienlijk
nauwere banden worden gesmeed tussen de verschillende territoria van de
Habsburgse monarchie, en konden centrale en perifere elites nader tot elkaar
komen.

Het centrale hof had er bovendien belang bij goede relaties te onderhouden
met de plaatselijke elites in perifere gebiedsdelen. Zonder hen was het vrijwel
onmogelijk verafgelegen gebieden voor de monarchie te behouden. Immers, als
een traditionele elite die beschikte over een riante sociaal-economische 
machtspositie buitenspel werd gezet, terwijl het vorstelijke gezag verzwakt was
door afwezigheid, lag opstand op de loer. Eveneens was het sociale kapitaal van
de hoge adel een onmisbaar instrument waarvan vorsten gebruik maakten in het
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bestuur van hun staten. De politieke rol van de adel was vooral groot in 
samengestelde staten, waar het gezag van de vorst verzwakt was vanwege diens
frequente afwezigheid en hij afhankelijk was van de loyaliteit van lokale elites.
Het hof kon een belangrijke rol spelen in de integratie van elites, omdat het 
functioneerde als een ontmoetingsplaats voor de vorst en zijn elites. De vorst 
vergaf er zijn gunsten: lucratieve ambten, adellijke titels, status binnen de 
hiërarchie van de hofhouding en een aandeel in de besluitvorming.13

Maar ook de perifere elites waren afhankelijk van een steunpunt in het 
centrum om hun invloed binnen het rijk te bewaren. Dit gold ook voor gouverneurs
en onderkoningen die aan het hof steun zochten voor hun beleid en patronage-
middelen om de lokale elites aan zich te binden.14 Enige mate van overleg en 
aansturing was altijd noodzakelijk tussen centrum en periferie, wat ertoe leidde
dat beslissingen van welke aard dan ook moesten worden goedgekeurd in het
centrum. De afstand tussen Brussel en het koninklijk hof was een complicerende
factor in het contact tussen beide machtscentra. Hoe de correspondentie op een
veilige manier naar het centrum te krijgen? Daarvoor was hulp nodig vanuit het
centrum. Een brief moest immers niet alleen verzonden en gebracht worden, maar
ook ontvangen. Vooral voor de laatste etappe van het briefverkeer – vanuit de
burelen van een secretaris naar de handen van de vorst – was de hulp van centraal
gestationeerde personages noodzakelijk. Om een goed overzicht te kunnen krijgen
van de communicatie tussen centrum en periferie, moet echter steeds de plaatselijke
context, zowel in Castilië als in de Nederlanden, in overweging genomen worden.

De Spaanse context: de Eboli-factie en 
de Nederlandse heren

De Spaanse context bestond uiteraard vooral uit het koninklijke hof in Castilië en
de patronagenetwerken die daar bestonden. Bij het bestuderen van de contacten
tussen centrum en periferie is het daarom onmogelijk voorbij te gaan aan patrona-
geverbanden, waarbij de rollen van patroons en makelaars moeten worden onder-
scheiden. Het patronagesysteem was de belangrijkste informele sociale structuur
van de vroegmoderne tijd. De beste definitie van patronage is dat het een 
asymmetrische relatie was tussen ongelijken op basis van een verplichte 
uitwisseling van bescherming enerzijds, en loyaliteit en diensten anderzijds.15

De raison d’être van patronageverhoudingen was de ontwikkeling van de staat. 
Het bureaucratisch apparaat van de staat nam vanaf de zestiende eeuw sterk 
in omvang toe, steeds groter groepen bureaucraten en andere bestuurders 
functioneerden in overheidsfuncties, maar de staat – belichaamd door de vorst –
was ideologisch te zwak of abstract om van al deze personen loyaliteit af te 
dwingen. Daar kwamen patronagenetwerken van pas. Een keten van patroons en
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cliënten verbond de lagere regionen met de hoogste echelons van het bestuurlijk
apparaat. Personen waren op deze manier loyaliteit verschuldigd aan anderen die
ze kenden, die hun helderder voor ogen stond dan ‘de staat,’ maar via hun 
loyaliteit aan patronen en makelaars werden ze toch indirect gebonden aan de
vorst.16 Hoezeer machtige hovelingen, secretarissen, raadsheren en militairen ook
profiteerden van de vorstelijke gunsten, de vorst was de grootste belanghebbende
bij het systeem. Het doel ervan was immers de staat bestuurbaar te houden.17

Voor de belangrijkste makelaars – de patroons die een grote invloed hadden
op de uitgifte van ambten en andere gunsten – bood patronage een mogelijkheid
veel macht te verwerven. Aan hoven konden zij, net zoals binnen andere 
machtscentra, clusters vormen van personen die verbonden waren aan dezelfde
patroon, zodat zij als factie of partij kunnen worden bestempeld. Strijd tussen de
verschillende partijen aan vorstelijke hoven was een wijdverspreid fenomeen in
de vroegmoderne tijd en staat centraal in de hedendaagse geschiedschrijving over
het Spaanse hof.18

Hoewel de ‘facción cortesana’ als concept in de Spaanse hofhistoriografie niet
uitputtend behandeld wordt, is het duidelijk dat José Martínez Millán c.s. in
navolging van Sharon Kettering patronage als belangrijkste bouwsteen en utilidad
als de voornaamste motor van factievorming zien.19 De keuze voor die term
impliceert een hoge mate van pragmatisme en opportunisme bij zowel de patroon
als de cliënt, die wordt bevestigd door het gemak waarmee cliënten van patroon
wisselden of verschillende patronen dienden.20 Anderzijds wordt in de Spaanse
historiografie steeds geprobeerd de geïdentificeerde machtsgroepen of facties te
verbinden met politieke of religieuze standpunten, zoals ook blijkt uit namen als
‘facción papista’ (pauselijke factie) en ‘facción castellanista’ (Castiliaanse factie).21

Het beeld van de Spaanse facties dat oprijst uit de historiografie is dat de hogere
echelons van de groep zich bezighielden met politieke kwesties en dus geassocieerd
kunnen worden met een bepaalde beleidslijn, terwijl de factieleden die zich in op
lagere niveaus van de hofhouding of de bureaucratie bevonden vooral uit 
pragmatische gronden bescherming zochten bij hun patroon en geen ideologie 
uitdroegen.22

De Spaanse hoffacties lieten zich uiteraard vooral gelden aan het hof, namelijk
in het koninklijke huishouden en in de centrale bureaucratie. Maar aangezien de
Madrileense regeringsraden zich ook bezighielden met niet-Castiliaanse gebieden,
bleef de invloed van de hoffacties zeker niet beperkt tot hun directe omgeving.
Deze strekte zich uit tot perifere machtscentra. Aan deze internationale dimensie
van de Madrileense hoffacties is al aandacht besteed binnen een Spaans-Italiaanse
context.23 Uit het onderzoek dat vooral Manuel Rivero Rodríguez deed naar de
regering van Filips in zijn Italiaanse gebiedsdelen Milaan, Napels en Sicilië, bleek
dat de verbindingen tussen Spaanse en Italiaanse machtsgroepen hecht waren.
Italianen en Spanjaarden deelden verschillende instituties waar zij elkaar troffen.
Zo bestond aan het hof vanaf 1555 de Raad van Italië (Consejo de Italia), waarin
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zowel Spaanse als Italiaanse raadsheren zetelden. Ook waren in de Spaans-Italiaanse
gebieden Spaanse onderkoningen actief, die in sommige gevallen sterk verzwagerd
waren met Italiaanse families en een eigen hofhouding voerden waar Spaanse en
Italiaanse elites elkaar troffen.24 De factieverhoudingen aan het hof van Filips
speelden een grote rol in de vorm die de contacten tussen de Spanjaarden en
Italianen aannamen.25 Ook de contacten van de Nederlandse edelen met het
Spaanse hof moeten worden bezien in het kader van de daar al bestaande 
factieverhoudingen.

Factiestrijd kreeg een impuls wanneer een sterk vorstelijk gezag ontbrak, 
bijvoorbeeld in overgangsperioden, wanneer een nieuwe heerser aantrad, of in
afwezigheid van de vorst. Dat was binnen de Habsburgse monarchie het geval in
de periode 1554-1559, de jaren waarin Filips II de macht overnam van zijn vader.
Deze periode was dan ook vormend voor de factieverhoudingen in de jaren die
zouden volgen. Het Spaans-Habsburgse hofleven raakte in deze jaren verdeeld
over drie invloedrijke hoven: dat van Karel, van Filips en van zijn zuster Juana die
als regentes in Spanje was achtergebleven. De strijd werd wellicht het felst gestreden
aan het hof waar het zwakste gezag zetelde, dat van Juana. Juana’s regering werd
gekenmerkt door een felle controverse over de Frans-Habsburgse oorlog die in de
Nederlanden werd uitgevochten en de mate waarin de Spaanse schatkist moest
worden geplunderd om die te financieren.26 Het verzet tegen het wegvloeien van
Castiliaans geld was enorm en kon slechts door persoonlijk ingrijpen van Karel,
sinds 1556 terug in Spanje, worden overwonnen.27

Tijdens de periode waarin Filips voor het eerst als zelfstandig vorst optrad,
werden de omtrekken duidelijk van de twee facties die het Spaanse hof gedurende
de jaren 1560 zouden domineren. De twee voornaamste factieleiders in de periode
1555-1567 waren zonder twijfel de Castiliaanse grande de hertog van Alva28 en 
de Portugese hoveling Ruy Gómez de Silva, graaf van Melito, die in 1559 de
Italiaanse titel prins van Eboli verwierf.29 De hertog van Alva, geboren in 1507,
was het familiehoofd van de omvangrijke Toledo-clan, één van de machtigste
adellijke families in Castilië. Hij onderscheidde zich al jong op het slagveld en had
in 1555 al een lange carrière achter de rug in dienst van Karel V. In 1543 had de
keizer hem aangeprezen bij zijn zoon als ‘de beste die we hebben in deze konink-
rijken,’ hoewel hij de prins ook waarschuwde voor de eerzuchtige aristocraat.30

 In 1548 stuurde Karel Alva terug naar Spanje om daar Filips’ huishouden volgens
Bourgondisch gebruik in te richten en zelf de functie van mayordomo mayor uit te
oefenen.31 Toch bleef de hertog tot het eind van Karels regering vooral actief aan
het keizerlijke hof als raadsheer en generaal. De hertog geldt zodoende als
‘erfenis’ van Karel voor zijn zoon. 

Alva meende na 1555 aanspraak te kunnen maken op een even voorname
positie aan het nieuwe koninklijke als aan het oude keizerlijke hof. De hertog
moest echter rekening houden met geduchte concurrentie in de persoon van Ruy
Gómez de Silva, prins van Eboli, Filips’ onbetwiste favoriet. Deze hoveling van

15



Portugese afkomst was de kleinzoon van Ruy Téllez de Meneses, mayordomo mayor
van Filips’ moeder Isabella van Portugal. Vanaf Filips’ kinderjaren diende hij in
het huishouden van de prins. De langdurige en hechte vriendschap tussen beiden
was de basis van Eboli’s macht. Zijn positie in Filips’ omgeving werd bestendigd
door zijn benoeming tot sumiller de corps, één van de drie hoogste hoffuncties, die
hem voorschreef de vorst nooit uit het oog te verliezen. 

Eboli’s Portugese achtergrond maakte het hem ook mogelijk relaties aan te
knopen met andere invloedrijke leden van de koninklijke familie. Dat gold vooral
voor Filips’ jongste zuster prinses Juana, die zich als echtgenote van de Portugese
kroonprins João omringde met Portugese hovelingen. Kort na dood van haar 
echtgenoot en de geboorte van hun zoon prins Sebastiaan in 1554 keerde ze terug
naar Castilië om op Filips’ verzoek de regering waar te nemen. Haar Portugese
gevolg reisde met haar mee. Met behulp van deze personen smeedde Juana haar
eigen factie, de voorloper van de Eboli-factie.32 Juana’s rol als regentes werd nog
overschaduwd door haar functie als surrogaatmoeder voor de prinsen aan het hof.
Niet alleen Filips’ zoon don Carlos, wiens moeder kort na zijn geboorte was
gestorven, maar ook Karels jongste bastaard don Juan en de koninklijke gijzelaar
Alexander Farnese raakten aan haar gehecht. Hetzelfde gold voor de piepjonge
koningin Elisabeth van Valois, die in 1560 als dertienjarige naar het Spaanse hof
kwam. De ‘Portugese factor’ verbond Eboli zodoende met vrijwel alle leden van
de koninklijke familie, waardoor zijn gewicht aan het hof snel toenam.33

Zoals ik al aangaf, hebben historici aan deze twee facties verschillende 
ideologieën toegekend, die bovendien een lange traditie kenden. Een centraal
geschilpunt was de positie van Castilië binnen de monarchie. Moest dit konink-
rijk, het grootst in oppervlak en bevolking, ook een politiek dominante rol spelen
of moesten de vorsten hun verschillende rijken strikt gelijkwaardig behandelen?
Al sinds de regering van Isabella van Castilië en Ferdinand van Aragon werd 
hierover strijd gevoerd tussen facties. De opvolging van Karel V in de Spaanse
koninkrijken (1516) en de dominantie van zijn Nederlandse gevolg zorgden voor
veel onvrede onder de ‘Castiliaanse factie’. Deze spanningen zouden later aanleiding
zouden geven tot de opstand van de Comuneros (1520-1521). De ‘Castiliaanse
factie’ dwong de buitenlandse vorst zijn familie in Spanje achter te laten, vooral
zijn in 1527 geboren opvolger Filips, om zo de band tussen dynastie en koninkrijk
aan te halen.34 Deze concessie moest het verlies van de centrale positie van
Castilië verbloemen. Tijdens Karels regering werd het koninkrijk veelvuldig 
geregeerd door regenten. Filips, geboren en getogen in Castilië, besloot echter in
1559 het hof definitief in Castilië te vestigen, waarmee de ‘Castiliaanse factie’ een
nieuwe impuls kreeg. De discussie over de positie van Castilië zou echter ook
Filips’ lange regering domineren.35

De ideologische verschillen tussen de Alva en Eboli-facties zijn op zowel 
constitutionele, religieuze als sociale leest geschoeid, maar waren steeds een echo
van de ‘Castiliaanse kwestie’. Voor David Lagomarsino bestond het contrast tussen
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beide facties vooral uit hun visie op de monarchie. Alva vertegenwoordigde het
streven naar een gecentraliseerd, Castiliaans bestuur dat de koning de mogelijkheid
bood het bestuur van de perifere gebieden vanuit het centrum te beheersen, terwijl
Eboli een meer federalistische staatsvorm voorstond, waarin de plaatselijke elites
een belangrijke rol bleven spelen.36 Deze tweedeling werd onderschreven door
Martínez Millán. Hij voegde er bovendien een religieus element aan toe door te
wijzen op de anti-intellectualistische jezuïtische geloofsbeleving van de ebolistas
versus de tridentijnse, dominicaanse doctrine die Alva aanhing.37 Eboli’s biograaf
James M. Boyden kende een sociale dimensie toe aan de tweedeling. In zijn visie
streden Eboli en Alva voornamelijk over de kwestie wie voldoende ‘sociaal
gekwalificeerd’ was om de vorst te dienen. Voor Alva was dit recht voorbehouden
aan de traditionele aristocratische elite en kon een buitenlandse hoveling van
laagadellijke komaf zoals Eboli, ondanks de koninklijke gunst, geen rechten doen
gelden op een leidende positie. Eboli nam uiteraard een tegenovergestelde positie
in.38

Deze ideologische verschillen tussen de facties worden wel gebruikt om hun
stellingname ten opzichte van de Nederlandse Opstand te verklaren. In zijn 
onuitgegeven dissertatie uit 1973 ging Lagomarsino in op de dynamiek van de
twee hoffacties in de periode 1559-1567 en hun invloed op de besluitvorming over
de Nederlandse kwestie.39 Hij concludeerde dat de Eboli-factie trouw aan de kant
van de heren stond, omdat hun inzichten overeenkwamen met Eboli’s beeld van
de Habsburgse monarchie als een federaal systeem, in tegenstelling tot de 
centralistische visie van de factie van Alva. Lagomarsino schoof de Valenciaanse
jurist Fadrique Furió Ceriol naar voren als woordvoerder van de Eboli-factie, 
vanwege zijn verdediging van de bevoegdheden van vertegenwoordigende organen
om de macht van de vorst in te tomen. Daarbij had hij vooral zijn geboorteland op
het oog, waar de corts sterker waren dan in Castilië, maar zijn argumenten konden
ook worden toegepast op de Nederlandse situatie.40

Een van de grootste problemen van het toekennen van ideologie aan de fac-
ties is dat er onvermijdelijk voorbeelden te vinden zijn van situaties waarin zij
zich in strijd met de hun toegekende ideologie opstelden. Alva’s Castiliaanse 
centralisme wordt bijvoorbeeld tegengesproken door de actieve politiek van zijn
familie om zich te verzwageren met Italiaanse geslachten, waardoor niet alleen 
de Toledo-familie, maar juist de Italiaanse geslachten aan invloed wonnen.41

Daarentegen wist de federalistische Eboli-factie de lokale Italiaanse politieke
invloed deels te neutraliseren door de oprichting van de Raad van Italië als 
onderdeel van de centrale Madrileense bureaucratie.42 Alva’s fixatie op hoge
afkomst is moeilijk te verenigen met zijn steun voor de sociale stijger Granvelle en
zijn afkeer van Oranje, Egmont en Horn, terwijl Eboli’s steun aan de edelen evenmin
wijst op een principiële voorkeur voor lagere dienstadel. Bovendien plaatste
Martínez Millán in zijn artikel uit 1989 de interessante kanttekening dat de 
ideologische signatuur van de Eboli-factie niet ten grondslag lag aan hun houding
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tegenover de Nederlandse edelen – en daarvoor dus een verklaring biedt – maar
juist door tijdgenoten en historici daaruit is afgeleid.43 We moeten dus zoeken
naar andere dan ideologische factoren om Eboli’s sympathie voor de Nederlandse
heren te verklaren.

In zijn behandeling van de besluitvorming aan het Spaanse hof ging
Lagomarsino zeer nauwkeurig te werk, maar tegelijkertijd lijdt zijn studie onder
zijn Spaanse oriëntatie. Daardoor komt de dynamiek die bestond tussen de 
Eboli-factie en hun Nederlandse bondgenoten niet aan de orde en blijven 
belangrijke vragen onbeantwoord. Bleven de ebolistas Oranje c.s. bijvoorbeeld
daadwerkelijk door dik en dun steunen ook al kostte hun dit de gunst van de
koning? Was de door jezuïeten geïnspireerde religieuze oriëntatie van de factie
voldoende om hen te laten instemmen met de afkeer van religieuze repressie die
de Nederlandse edelen kenmerkte? En kan Fadrique Furió Ceriol inderdaad, zoals
Lagomarsino meent, ten tonele worden gevoerd als ideoloog van de Eboli-factie
vanwege zijn Valenciaanse voorliefde voor een federaal georganiseerde monarchie,
ook al behoorde tot de vijftien eigenschappen die een ideale raadsheer volgens
hem moest hebben, geen enkele die te maken had met sociale achtergrond of 
traditie – precies de argumenten die de heren nu juist wél hanteerden?44 Het is
noodzakelijk deze en andere vragen te beantwoorden om een beter beeld te 
krijgen van de verhouding tussen de Brusselse en Madrileense machtsgroepen in
de jaren voor de Opstand.

De Nederlandse context: het ‘voorspel’ 
van de Nederlandse Opstand

De contacten van de Eboli-factie met de Nederlandse edelen speelden vooral een
belangrijke rol tijdens de woelige periode die voorafging aan de Nederlandse
Opstand. Opstanden waren niets nieuws in de Nederlanden of binnen de
Habsburgse monarchie. De achtergrond van vrijwel alle opstanden in de
Habsburgse gebieden tussen 1520 en 1700 getuigt van de moeizame verhouding
tussen het centrale en lokale gezag in deze streken. In de gebieden die door de
Habsburgse vorsten geregeerd werden, moest steeds een werkbare relatie worden
gevormd tussen enerzijds de (afwezige) vorst en de centrale bureaucratie, en
anderzijds de vele lokale belangen belichaamd door stedelijke overheden, lokale
elites en plaatselijke vertegenwoordigende organen. Dat leidde ertoe dat 
constitutionele conflicten, vermengd met fiscale problemen, vrijwel altijd een rol
speelden in deze opstanden.45 De verhouding tussen de vorst, de centrale over-
heid en de perifere machtscentra bleef een onopgelost vraagstuk, zolang geen van
de partijen de ander definitief op de knieën kon dwingen.46

Aan de constitutionele problematiek waarmee de monarchie steeds werd
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geconfronteerd, lag wellicht het ‘vorstelijk absolutisme’ van de Habsburgers ten
grondslag. Filips had waarschijnlijk nieuwe ideeën over de verhoudingen binnen
de staat. Aan hem wordt een absolutistische staatsfilosofie toegekend, die
omstreeks 1560 dan wel in de kinderschoenen stond, maar desalniettemin de
verhou ding in de corporatieve Nederlandse maatschappij op scherp zette.47

Dit vroege absolutisme was mogelijk in gang gezet door zijn vader Karel, die
in 1521 de Castiliaanse Comuneros-opstand had weten te breken en daarmee de
Castiliaanse statenvergadering, de cortes, haar angel uittrok. De procuradores van
de achttien Castiliaanse steden die in de cortes bijeenkwamen, zouden daarna
geen vuist meer hebben kunnen maken tegen het koninklijk gezag, zodat Castilië
het meest volgzame koninkrijk binnen de Habsburgse monarchie werd. Daardoor
werd het ook een van de zwaarst belaste rijken, maar vanwege zijn meegaandheid
werd het uiteindelijk ook de zetel van het hof. Filips, opgevoed in Castilië en al
sinds 1543 regent, zou Castilië gezien hebben als ideaalbeeld voor zijn andere
domeinen. Zijn autoritaire Castiliaanse houding nam hij naar verluid mee naar
Brussel, waar deze niet op prijs werd gesteld.48

Het beeld van het Castiliaans absolutisme werd in de jaren 1980 echter 
bijgesteld.49 Charles Jago toonde aan dat de Castiliaanse cortes niet de tandenloze
tijger was waarvoor historici deze graag houden en dat de koning in zijn thuisland
de handen niet helemaal vrij had. Bovendien, Filips maakte dan wel optimaal
gebruik van de mogelijkheden die de Castiliaanse constitutie hem bood, zijn 
houding ten opzichte van andere territoria was beduidend anders. In de kroon
van Aragon, traditioneel trots op zijn fueros (privileges), probeerde de koning zijn
vorstelijk gezag voorzichtig op te rekken (vooral door de Inquisitie als politieke
machtsfactor in te zetten), maar negeerde hij de plaatselijke constitutionele 
beperkingen geenszins; zelfs niet nadat Zaragoza in opstand was gekomen.50

Zo werd bijvoorbeeld de Aragonese Justicia, een erfelijke ambtsdrager die tot taak
had koninklijke bevelen te toetsen aan de fueros, zonder proces geëxecuteerd toen
hij in 1591 opriep tot gewapend verzet, maar veelzeggend genoeg werd het ambt
zelf niet afgeschaft.51

De invloed van centraliserende en autoritaire tendenties op het Iberisch
schiereiland op Filips’ handelen in de Nederlanden moet weliswaar worden 
genuanceerd, maar in de Nederlanden hadden dergelijke ontwikkelingen zich ook
voorgedaan. Daar kon Filips voortborduren op het werk van zijn tante Maria van
Hongarije, die van 1531 tot 1555 namens Karel V de scepter gezwaaid had. In deze
periode hadden hoge ambtenaren in toenemende mate de dienst uitgemaakt. 
Dat werd in de hand gewerkt door de hervorming van de centrale regering in
1531. In plaats van twee, zou de Nederlandse centrale bureaucratie nu bestaan uit
drie ‘collaterale’ raden, waarbij slechts in de Raad van State en in geringe mate 
de Raad van Financiën ruimte was voor adellijke raadsheren.52 Maria holde de 
institutionele positie van de adel verder uit door de Raad van State zelden in zijn
geheel bijeen te roepen, maar in plaats daarvan met een klein aantal getrouwen
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het beleid te bepalen.53 Het terzijdeschuiven van gewoonterecht en privileges, 
één van de kenmerken van absolutisme, maakte geen deel uit van Filips’ strategie,
maar dat belette hem geenszins zijn bevoegdheden uit te breiden wanneer hij
daartoe de mogelijkheid zag. Uit deze houding kwamen een reeks van conflicten
voort. De hoge edelen voelden zich bedreigd door de opmars van bureaucraten
zoals Granvelle, terwijl Filips’ weigering de Staten-Generaal bijeen te roepen de
woede wekte van zowel de edelen als de stedelijke overheden.

In de Nederlanden kwam de constitutionele problematiek na 1555 snel tot
uiting in de moeizame relatie tussen Filips en de Nederlandse Staten-Generaal.
In de jaren 1550 hadden Karel en Filips veelvuldig een beroep op de Staten-

Generaal moeten doen om de aanhoudende oorlog tegen de Fransen te financieren.
De fiscale druk werd extra zwaar gevoeld in de zuidelijke gewesten waar het meest
gevochten werd, zoals Henegouwen en Artesië. De Staten-Generaal waren in 1558
echter slechts in ruil voor vergaande controle op het innen en uitgeven van de 
opgebrachte bedegelden bereid de vorst geld toe te zeggen.54 Nog ongeacht Filips’
principiële negatieve opvattingen over de rol van de Staten-Generaal in het
bestuur van de Nederlanden, droegen deze slechte ervaringen er toe bij dat hij in
de jaren 1560 onwillig was het college bijeen te roepen. 

In tegenstelling tot andere Iberische en Italiaanse opstanden speelden in de
Nederlandse Opstand religieuze problemen naast constitutionele kwesties een
belangrijke rol. De religieuze problemen kwamen voort uit de introductie van de
Reformatie in de Nederlanden. Luthers ideeën vonden daar direct na 1520 een
vruchtbare voedingsbodem. De centrale gewesten Vlaanderen, Brabant en
Holland-Zeeland waren sterk verstedelijkte gebieden met een hoogontwikkelde
geletterde cultuur, waardoor Duitse lutherse werken in grote aantallen verspreid
konden worden onder een publiek dat het religieuze leven graag een impuls
wilde geven.55 De interesse in nieuwe ideeën en het besef dat de Katholieke Kerk
toe was aan hervormingen, gekoppeld aan de overtuiging dat dit niet tot een
breuk met de kerk hoefde te leiden, waren kenmerkend voor de groeiende 
‘middengroepen’ in de Nederlanden. Deze middengroeppen werden voorlopig
niet gedwongen tot een keus tussen Rome of Wittenberg, maar men kon een 
positie innemen ergens tussen beide uitersten.56

Naast lutherse ideeën vond een veelheid aan nieuwe reformatorische 
stromingen weerklank in de Nederlanden. Eén van de grootste groepen dissidenten
waren de wederdopers. De dopers interpreteerden de Bijbel zo letterlijk mogelijk
en stelden gevestigde machtsrelaties ter discussie. In 1535 veroverden de dopers
Munster en stichtten er het nieuwe Jeruzalem. Ook in de Nederlanden werden
verschillende aanslagen op steden uitgevoerd of ternauwernood verijdeld. Na de
herovering van Munster door haar prins-bisschop en de wrede bestraffing van de
doperse leiders, trokken de dopers zich zo veel mogelijk terug uit het publieke
leven en probeerden in afzondering ideale gemeenschappen te stichten. 
Hun aanvankelijk uitdagende houding ten opzichte van de gevestigde orde en
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radicale religieuze standpunten bijvoorbeeld over de kinderdoop, hadden 
echter een harde repressie uitgelokt. Het merendeel van de ‘ketters’ die in de
Nederlanden ter dood werden gebracht, kwam uit doperse hoek.57

Deze ontwikkelingen werden direct beantwoord door Karel V, die vanaf de
jaren 1520 de bestrijding van Luthers ideeën energiek ter hand nam. Strenge 
ketterwetgeving en de invoering van een staatsinquisitie moesten paal en perk
stellen aan de Duitse evangelische invloed.58 De eerste executies vanwege het 
aanhangen van lutherse ideeën vonden in de Nederlanden plaats. De grootschalige
verspreiding van de reformatie in de Nederlanden werd door de vervolgingen
voorlopig geremd, maar de opmars van het calvinisme na 1550 kon door de 
wetgeving niet gestuit worden.59 Die werd juist deels in de hand gewerkt door
Karels repressieve politiek die velen over de grens had gejaagd. In ballingschap
hadden de protestanten elkaar opgezocht en gemeenschappen georganiseerd 
volgens de richtlijnen van Calvijn, zelf leider van een kerk-in-ballingschap in
Straatsburg voor hij zich in Genève vestigde.60 Na 1559 kreeg het calvinisme een
belangrijke impuls. De nieuwe leer had zich in Frankrijk al gevestigd en kreeg
daar vanwege het zwakke vorstelijke gezag na de dood van Hendrik II en de
steun van aristocraten zoals de Bourbons en sommige Montmorency’s, kans zich
verder uit te breiden. In de Frans-Nederlandse grensstreek bestonden nauwelijks
barrières voor personen of ideeën, waardoor de calvinistische leer in steden als
Doornik en Valenciennes, maar ook in Antwerpen stevig voet aan de grond kreeg
en calvinisten zich konden organiseren naar Frans voorbeeld.61

Bij zijn aantreden in 1555 bevestigde Filips direct zijn vaders ‘Bloedplakkaat’
uit 1550, waarin ketterij gelijk werd gesteld aan het verstoren van de publieke
orde en opstand, en de doodstraf werd gesteld op het lezen, drukken, bezitten 
en verspreiden van ketterse geschriften.62 Het draagvlak voor dergelijke strenge 
wetgeving was onder de stedelijke overheden, die met de meeste gevallen van
heterodoxie te maken kregen, niet groot.63 Veel stedelijke magistraten waren
terughoudend in het aanpakken van religieuze dissidenten zolang deze geen
schandaal veroorzaakten. Het terechtstellen van ketters leidde bovendien geregeld
tot opstootjes, waarvoor de magistraten zeer huiverig waren. Zij zagen liever 
afwijkend religieus gedrag door de vingers dan de rust in de stad op het spel te
zetten.64 Evenals zijn vader zag Filips het echter als zijn plicht de katholieke 

godsdienst van zijn voorvaderen te bewaren. De repressieve godsdienstwetgeving 
in de Nederlanden wilde de vorst dan ook strikt laten uitvoeren. De nieuwe 
landsheer eiste van zijn eigen onderdanen gehoorzaamheid aan de katholieke kerk.65

Nadat historici zich generaties lang hebben uitgesproken voor óf religieuze
(haec religionis ergo)66 óf constitutionele motieven (haec libertatis ergo)67 als
belangrijkste achtergrond van de Opstand, bestaat er nu een brede consensus dat
beide problemen een cruciale rol speelden, omdat ze in sterke mate met elkaar
verbonden waren. Om het religieuze probleem te lijf te kunnen gaan, was het
immers noodzakelijk dat eerst de constitutionele strijd werd uitgevochten.68
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Oranje, Egmont en Horn tegenover de Nederlandse Opstand

Filips’ aanwezigheid in de Nederlanden en de voortgaande oorlog met de Fransen
zorgden ervoor dat de conflictueuze situatie voor 1559 niet tot uitbarsting kwam.
Dat veranderde na 1559 toen de vrede met de Fransen getekend was en de vorst
de Nederlanden verliet. Het afwezige en dus verzwakte vorstelijke gezag werd
vertegenwoordigd door de regentes Margaretha van Parma, die met ernstige 
factiestrijd te maken kreeg. In de worsteling die volgde, betraden verschillende
groepen het strijdperk. In de Brusselse arena stond Antoine Perrenot, eerst 
bisschop van Atrecht en later aartsbisschop van Mechelen en kardinaal, aan het
hoofd van één van de facties.69 Viglius en Berlaymont waren in de Raad van State
zijn belangrijkste medestanders. Granvelle was een begaafde vertegenwoordiger
van de noblesse de robe die decennialang op het hoogste niveau van de Habsburgse
monarchie actief was. Zijn indrukwekkende talenkennis gekoppeld aan een 
uitgebreide ervaring op diplomatiek en bestuurlijk vlak en een scherp analytisch
oog bezorgde hem het vertrouwen van achtereenvolgens Karel V, Maria van
Hongarije en Filips II. Zijn mateloze ambitie en arrogantie stuitten daarentegen
bijna de gehele traditionele elite tegen de borst. Hij bleef in de Nederlanden achter
als voornaamste raadsheer van de onervaren landvoogdes Margaretha van Parma.70

Tegenover zich vond de kardinaal de drie hoge edelen die Filips had benoemd
in de Raad van State, Willem van Nassau, prins van Oranje;71 Lamoraal, graaf van
Egmont;72 en Filips van Montmorency, graaf van Horn.73 De drie heren maakten
deel uit van de hoogste adel van de Nederlanden die al generaties lang de hoogste
militaire en civiele ambten monopoliseerde.74 Hun verheven positie kwam het
treffendst tot uiting in hun lidmaatschap van de Orde van het Gulden Vlies,
gesticht door hertog Filips de Goede in 1430 en alleen toegankelijk voor soeve-
reine vorsten en de bloem van de Bourgondisch-Habsburgse adel. Vooral in de
Nederlanden werd de eer hogelijk gewaardeerd en bracht deze ook concrete 
voordelen met zich mee. Zo was het privilege dat buitenlanders uitsloot van het
uitoefenen van publieke ambten, geldig in de meeste gewesten, niet op hen van
toepassing en hadden zij in tijden van nood toegang tot de Raad van State als 
buitengewone raadsheren. Als pares van de vorst, die grootmeester van de Orde
was en hen aansprak met ‘neef’, genoten de Vliesridders een ongeëvenaard 
prestige in de Nederlanden.

Oranje, Egmont en Horn traden van deze Vliesridders het meest op de 
voorgrond. Het feit dat zij een raadszetel bezetten droeg daar aanmerkelijk toe bij;
daardoor kregen ze een centrale positie in de Brusselse besluitvorming. Maar de
drie raadsedelen waren steeds nauw verbonden met hun ordebroeders, die 
eveneens hun rol opeisten op het Brusselse toneel. De groep Vliesridders die zich
in enige mate politiek actief betoonden, bestond in de periode 1559-1568 uit tien
tot vijftien personen, afgaande op de personen die tot de Liga werden gerekend
en zij die zich daar openlijk tegen uitspraken. De Liga tegen Granvelle bestond op
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zijn hoogtepunt uit tien personen,75 allen Vliesridders en in meerderheid 
stadhouders, te weten Oranje, Egmont, Horn, Bergen,76 Montigny,77 Megen,78

Mansfelt,79 Hoogstraten,80 Ligne81 en Hachicourt.82 De Ligueurs hadden ook
enkele standvastige tegenstanders, zoals Aarschot,83 Renty,84 Berlaymont85 en
Aremberg.86 Edelen die zich weinig lieten gelden in deze periode zijn bijvoorbeeld
edelen als Boussu,87 Glajon,88 Oost-Friesland89 en Courrières. 90 Niet allemaal 
hadden ze evenveel invloed op de gebeurtenissen. Het was vooral hun zetel in de
Raad van State die Oranje, Egmont en Horn verhief boven hun standgenoten en
hen tot de leiders van de anti-Granvelle groep maakte. Daardoor waren zij immers
direct betrokken bij de besluitvorming in Brussel en waren zij bovendien de 
uitgelezen personen om namens de hoge adel met de vorst te spreken over hun
grieven. 

Over de individuele motivatie van de adel, en met name van Oranje, om zich
tegen Filips II te verzetten is door historici veelal geoordeeld conform de algemene
tendenties die zij meenden te zien. De marxistische historicus Erich Kuttner 
oordeelde dat de adel niet gedreven werd door godsdienstige principes, maar
vooral door zijn schuldenlast; alleen door een adelsrepubliek te vestigen en de
noblesse de robe aan zich ondergeschikt te maken, konden de edelen hun schuldeisers
ontlopen en hun uitgeputte financiën herstellen.91 De liberaal Robert Fruin dichtte
de adel weinig aantrekkelijke eigenschappen toe door te wijzen op drijfveren als
eigenbelang, gekrenkt eergevoel en heerszucht, maar hun strijd tegen de Spaanse
overheersers diende uiteindelijk de belangen van het Nederlandse volk; het recht
om volgens zijn eigen ‘zeden en herkomsten’ geregeerd te worden.92 Christelijke
historici zoals recentelijk Hubrecht Klink stellen dat Oranje gedreven werd door
‘christelijk medelijden en zorg voor het vaderland.’ Hoewel het behoud van de
constitutionele constellatie hoog op de agenda stond, viel Oranje aanvankelijk
terug op de lutherse en daarna calvinistische verzetsleer om zijn verzet tegen de
vorst te legitimeren.93 A. Th. van Deursen ziet Oranje vooral als verdediger van de
verdrukte calvinisten in de Nederlanden, voor wie hij niet vanuit een religieuze
overtuiging, maar vanuit zijn erasmiaanse humanisme tolerantie nastreefde.94

In de drie biografische bijdragen die de laatste jaren van de hand van Olaf
Mörke, Aline Goosens en Simon Groenveld zijn verschenen over de drie hoofdrol-
spelers van deze studie, wordt de constitutionele motivatie voorop gesteld.95

Het driemanschap Oranje, Egmont en Horn was ontevreden over de machtsver-
houdingen in de Nederlanden, uitgedrukt in constitutionele aspecten zoals het
niet samenkomen van de Staten-Generaal en de positie van de Raad van State. 
Het centraliseren van de regering was op zichzelf niet het voornaamste bezwaar
van de edelen – daarbij konden zij zelf immers ook garen spinnen – maar het feit
dat geschoolde bureaucraten hun bestuurlijke taken overnamen, stak hen.96

Daarom wierpen zij zich op als de hoeders van de traditionele orde, waarin de
adel en de Staten een belangrijke rol speelden, de zogenaamde monarchia mixta 
of dominium politicum et regale.97 De hoge edelen had niet alleen zitting in 
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gewestelijke staten – Oranje vertegenwoordigde bijvoorbeeld in zijn eentje de
gehele Zeeuwse adel – maar dienden als provinciegouverneurs ook als voornaamste
tussenpersoon tussen staten en centrale overheid. De adel nam kortom een 
leidersrol op zich in dit gemengde systeem, en wanneer de landsheer weigerde 
de Staten-Generaal bijeen te roepen ging dat onvermijdelijk ten koste van hun
machtspositie. De jaren 1560 werden zodoende gekenmerkt door de strijd van de
heren om hun positie te behouden tegen de opkomst van een moderne staatsvoering,
gekenmerkt door ‘noties van een vroeg-absolutistisch, romeins rechtelijk denken.’98

Op religieus vlak was hun motivatie minder eenduidig. Van sympathie voor
protestantse denkbeelden lijkt in het geval van Egmont geen sprake te zijn. Ook
Horn bleef ondanks het calvinisme van zijn vrouw en het lutheranisme van zijn
moeder steeds katholiek. Zelfs Oranje, die in 1561 eveneens met een lutherse
trouwde, bleef op het oog katholiek tot zijn vlucht naar Duitsland in 1567. 
Dit betekende echter niet dat zij zich konden neerleggen bij Filips’ religieuze politiek.
Als stadhouders werd hun een aanzienlijke rol toebedeeld in het uitvoeren van de
strenge ketterplakkaten, maar de heren meenden dat het een al te strikte uitvoering
daarvan alleen maar tot een verstoring van de publieke rust zou leiden.99

De strenge wetgeving wilden zij dus vooral om politieke redenen niet ten uitvoer
brengen. Wanneer ze echter in concrete situaties rust moesten brengen, leken
vooral Egmont en Horn ook niet precies te weten welke koers wel te volgen. Een
duidelijk kenmerk van hun houding ten opzichte van religieuze dissidentie was in
ieder geval dat zij meer waarde hechtten aan rust en orde in hun gouvernementen
dan aan het afdwingen van religieuze uniformiteit.100 Een actieve politiek van 
verdraagzaamheid behelsde dit echter evenmin. Door strategische concessies te
doen, hoopten de heren de groei van het calvinisme te remmen. Alleen Oranje 
ontwikkelde een filosofie die gekenmerkt werd door gewetensvrijheid en 
tolerantie.101

In de tot zover gepresenteerde historiografie wordt overwegend uitgegaan
van een ideële motivatie van de heren, vooral waar het gaat om het behoud van
de traditionele staatsinrichting van de Nederlanden. Zij konden niet anders dan
zichzelf zien als vazallen die loyaliteit aan hun heer verschuldigd waren, maar
ook garant stonden voor de traditionele constitutie van de Nederlanden. 
K.W. Swart en Guy Wells sloegen een andere weg in. In een uitdagend artikel
legde Wells Oranje langs een machiavellistische meetlat – waarbij ‘machiavellisme’
opgevat moet worden als het vermogen goed in te spelen op de onvoorspelbare
‘Fortuna’, een vermogen dat Machiavelli Virtù noemde. Wells stelde dat Oranje
zich in de ontspinnende chaos van het wonderjaar 1566 opstelde als bemiddelaar
tussen de onverzoenlijke protestantse en koninklijke partijen, waarbij het hem er
vooral om te doen was zijn prominente positie in het Nederlandse bestuur te
behouden ongeacht de uitkomst van het conflict.102 Swart wees op Oranjes Duitse
familiebelangen en zijn zorg voor de reputatie van zijn geslacht als belangrijke
drijfveren. Die wogen volgens Swart aanzienlijk zwaarder dan ideeën over een
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‘democratische of liberale staatsorde’ of ‘nationale zelfbeschikking’ die gepaard
gaan met de beschrijving van de constitutionele problematiek. Hoewel Oranje
principieel tegen de kettervervolging was, relativeert Swart deze houding door
erop te wijzen dat die niet ingegeven was door een innerlijke geloofsovertuiging,
maar te maken had met de druk van zijn Hessische en Saksische verwanten na
zijn huwelijk met de lutherse Anna van Saksen.103

Deze visies sluiten goed aan op de buitenlandse geschiedschrijving over de
edelen, waarin meer algemene sociale fenomenen worden waargenomen. Helmut
Koenigsberger in 1984 en Mía Rodríguez-Salgado in 2000 menen bijvoorbeeld dat
de heren gedreven werden door een zucht naar patronage. Zij wilden hun 
mogelijkheden om een cliëntèle op te bouwen zoveel mogelijk uitbreiden, en dat
konden ze alleen maar ten koste van Granvelle doen.104 De belangrijkste
Nederlandse bron van patronage bestond immers uit de ambten die Margaretha 
te vergeven had. Een dominante stem in de Raad van State droeg bij aan het 
beïnvloeden van de beslissingen van de landvoogdes.105 Hun campagne tegen
Granvelle en hun pogingen de macht van de Raad van State uit te breiden, 
worden door Koenigsberger en Rodríguez-Salgado in deze context geplaatst. 

Deze interpretatie is aantrekkelijk omdat de motivatie van de Nederlandse
heren geplaatst wordt in een herkenbaar internationaal kader. Bovendien maakt
het de opstelling van edelen die zich niet aansloten bij Oranje c.s. begrijpelijk.
Naast de drie heren zetelden immers ook Berlaymont en later Aarschot in de
Raad. Zij hielden zich verre van de inspanningen van het driemanschap en
schaarden zich eerder aan de zijde van Granvelle. Dat betekent dat het conflict
tussen de kardinaal en Oranje, Egmont en Horn niet uitsluitend geïnterpreteerd
kan worden als een botsing tussen bureaucraten en edelen. Dit beeld sluit ook
beter aan bij de factiestrijd die generaties lang woedde onder de Nederlandse
adel. Door het onderling geruzie had landvoogdes Maria van Hongarije bijvoor-
beeld steeds weinig tegenspel van haar adellijke raadsheren te duchten gehad.106

Oranje, Egmont en Horn waren echter de leiders van een factie in de Raad van
State met een uitzonderlijke graad van eenheid. De schijn van adellijke saamho -
righeid na 1559 gaf het driemanschap de mogelijkheid zich te presenteren als de
spreekbuis van een bredere adelsgroep en zo hun doelstellingen des te effectiever
na te streven.

Op de marxistische interpretatie van Kuttner na, die overigens door de meeste
historici verworpen wordt, lijken hier echter vele wegen naar Rome te leiden. Of
de heren zich nu door ideële of pragmatische motieven lieten leiden, het drieman-
schap Oranje, Egmont en Horn richtte zijn verzet aanvankelijk op de constitutionele
opmaak van de Nederlanden, omdat de edelen alleen op die manier slepende
kwesties naar eigen inzicht konden oplossen – of deze nu om patronage of 
kettervervolging gingen. Daarbij moet wel in ogenschouw worden genomen 
dat de drie edelen ook niet in alle opzichten gelijkgezind waren. Swart meende 
bijvoorbeeld dat Oranje meer belang had bij het voorstaan van een tolerante 
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godsdienstpolitiek dan Egmont of Horn vanwege zijn huwelijk met Anna van
Saksen, waardoor hij door zijn wantrouwige schoonfamilie onder een luthers 
vergrootglas werd gelegd, en de aanwezigheid van protestanten in zijn vorstendom
Oranje.107 Daarentegen werd Egmont, in de lijn met zijn door Benjamin De Troeyer
geconstateerde ‘middelmatig verstandelijk inzicht en zijn gekende ambitie’, meer
dan Oranje gedreven door zijn eigen belangen in plaats van door ideële motieven,108

terwijl Horns biograaf Geurts al opmerkte dat de verhouding tussen de graaf en
de vorst in een neerwaartse spiraal terechtkwam vanwege geldkwesties. Horn 
weigerde dienst als Filips hem niet financieel zou compenseren, terwijl de koning
hem niets wilde geven zolang hij niet naar tevredenheid diende. Uit deze vicieuze 
cirkel leek geen uitweg meer mogelijk en Horn trok uiteindelijk aan het kortste eind.109

De problemen die de Nederlandse edelen constateerden en de oplossingen die
zij ervoor zagen, lijken dus enigszins helder op het netvlies van de historicus te
staan. Op de vraag hoe zij deze problemen te lijf wilden gaan, is echter nog geen
bevredigend antwoord gegeven. De vorm die de oppositie van de Nederlandse
edelen kon aannemen, werd deels bepaald door de ambten die zij uitoefenden.
Vooral hun zetel in de Raad van State en hun stadhouderschappen gaven de heren
een aanzienlijke machtspositie. Dat geldt zowel voor een constitutionele als een
religieuze interpretatie van het conflict, omdat een goede bestuurlijke positie van
de hoge adel een conditio sine qua non was voor de implementatie van een eventuele
tolerante godsdienstpolitiek.110 De drie edelen eisten daarom voor zichzelf een
dominante positie op als raadsheren van de landvoogdes en voor de Raad van
State een coördinerende rol aan het hoofd van de bureaucratie. Institutionele
zaken als de samenstelling van de Raad van State, zijn hiërarchische positie ten
opzichte van de andere collaterale raden en zijn dagelijks functioneren werden
daardoor onderdeel van de dynamiek die zou leiden tot de Opstand.

Maar hiermee zijn niet alle mogelijkheden die de heren hadden, genoemd.
Het ambtelijke karakter en de uitsluitend Nederlandse context van de hierboven
genoemde constitutionele en institutionele motieven leiden immers tot de vraag
hoe het met de informele relatie tussen de edelen en het koninklijk hof in Spanje
gesteld was. Het stellen van deze vraag ligt voor de hand, omdat politieke en
maatschappelijke relaties in de vroegmoderne tijd niet uitsluitend vorm kregen
door middel van officiële verbanden, maar eveneens werden gevormd door 
informele contacten. Zo kon Granvelle een ijzersterke positie in Brussel opbouwen
vanwege het onvoorwaardelijke vertrouwen dat Filips in hem stelde. De positie
van de drie heren werd evenmin alleen bepaald door de ambten die zij in Brussel
uitoefenden, maar ook door de steun die zij aan het koninklijk hof verwierven
voor hun aanspraken van allerlei aard. 
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Benadering en bronnenmateriaal

Om de eerste aanzetten tot de Nederlandse Opstand in het Spaans-Habsburgse
kader te plaatsen waarbinnen die zich afspeelden, is het noodzakelijk de integratie
van de edelen binnen dit kader, de Spaans-Habsburgse monarchie, te onderzoeken.
Deze integratie zal ik vooral politiek begrijpen als toegang tot het besluitvorming-
proces aan het koninklijke hof. Onder de beslissingen die aan het hof werden
genomen, vielen zowel politieke als patronagekwesties. De gepolariseerde situatie
aan het Spaanse hof waar twee facties regelmatig tegenovergestelde standpunten
innamen, bood de heren in theorie toegang tot de gunstenverlening aan het hof 
en de mogelijkheid steun te vergaren voor hun aspiraties. Tot welke mate van 
integratie leidden de onderlinge contacten en welke factoren speelden in dit 
integratieproces een stimulerende of remmende rol? Ik zal ingaan op de vragen
welke contacten de drie genoemde Nederlanden edelen hadden met invloedrijke
groepen aan het koninklijke hof, hoe en met welke bedoelingen deze contacten
georganiseerd werden, en in welke mate deze contacten de doelstellingen van
zowel de edelen als die van de vorst ondersteunden. Het antwoord op deze 
vragen is een belangrijk element in de verklaring van het effect van de adellijke 
oppositie in de jaren 1560.

Mijn onderzoek beperkt in feite zich tot de contacten van Oranje, Egmont en
Horn met het koninklijke hof, hoewel waar mogelijk andere edelen in de analyse
worden betrokken. De redenen daarvoor hebben te maken met hun positie als
leden van de Raad van State. Die zorgde er niet alleen voor dat zij, in tegenstelling
tot veel andere edelen, een politiek platform tot hun beschikking hadden, maar
ook dat zij dominant aanwezig zijn in de correspondentie tussen Brussel en
Madrid die wordt bewaard in staatsarchieven zoals het Algemeen Rijksarchief te
Brussel en het Archivo General de Simancas. Zowel de overlevering van het 
bronnenmateriaal als de eigentijdse politieke constellatie in Brussel legitimeert
daarom de nadruk op deze drie. Ik zal in dit proefschrift afwisselend spreken van
de heren, de raadsedelen (vanwege hun onderscheidende zetel in de Raad van
State) of hoge edelen. Hiermee verwijs ik steeds naar dit driemanschap tenzij
anders vermeld. Het onderzoek bestrijkt de periode 1559-1567. Het beginjaar 
correspondeert met het vertrek van Filips uit de Nederlanden. Vanaf dat moment
moesten de Brusselse regeringsleden de grote afstand tot het koninklijk hof 
overbruggen. Het eind van de onderzoeksperiode valt samen met het verlies van
macht van de edelen nadat Margaretha van Parma de rust in de Nederlanden had
hersteld, Oranje naar de Dillenburg was gevlucht en de hertog van Alva in aantocht
was met arrestatiebevelen voor Egmont en Horn. Daarmee had de breuk met de
landsheer zijn beslag gekregen. 

In dit onderzoek worden de contacten tussen Brussel en Madrid benaderd
door de praktische manieren van communiceren van de edelen te onderzoeken.
De praktische benadering van de communicatiemiddelen van de Nederlandse
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heren is ontleend aan de Duitse historicus Wolfgang Behringer. Behringer 
interpreteerde de opkomst van postsystemen in Europa vanaf de veertiende eeuw
als een Europese communicatierevolutie, want ‘control over communication 
services is a source of power; access to communication is a condition of freedom.’111

Voor de Nederlandse heren kon het eveneens van belang zijn een systeem te 
ontwikkelen dat hun een snelle en veilige postbezorging garandeerde. Hoe dit
systeem vorm kreeg, zegt veel over de verhouding tussen de heren en hun 
bondgenoten aan het koninklijke hof. De reden daarvoor is dat voor het versturen
van (gevoelige) post over lange afstanden hulp noodzakelijk was. Immers, vóór
de uitvinding van de telegraaf was met iedere schriftelijke communicatieve 
handeling een fysieke beweging in de ruimte gemoeid. Het organiseren van het
transport was vooral in de Habsburgse monarchie met zijn enorme afstanden 
tussen de perifere machtscentra en het koninklijke hof, een cruciaal aspect van
communicatie.112 De personen die in praktische zin zorgdroegen voor de 
correspondentie tussen de edelen in Brussel en het hof in Spanje zijn zodoende
sleutelfiguren in het netwerk tussen beide machtscentra. Maar wie waren zij? 
Wat zegt hun achtergrond en de manier waarop zij hun activiteiten organiseerden
over de machtspositie van de Nederlandse edelen binnen de Spaans-Habsburgse
monarchie?

De benadering via de praktische organisatie dient niet alleen om een informeel
netwerk te reconstrueren, maar ook om de drijfveren erachter bloot te leggen. 
De oorsprong van dit communicatienetwerk kan aan het licht brengen wie de 
contacten initieerde en wie de meeste verantwoordelijkheid droeg voor de 
organisatie. Op die manier kan de vraag worden beantwoord wie het meest baat
meende te hebben bij dergelijke contacten, wie zich het meest verplicht voelde 
ze  door de edelen om op die manier hun machtspositie in Brussel te verbeteren of
ging het initiatief uit van het hof dat zo zijn greep op de adel wilde verstevigen? 

Door zowel informele netwerken bloot te leggen, als de motieven voor het
aangaan van informele verbanden te analyseren, kan tenslotte een antwoord 
worden gegeven op de vraag welke mate van integratie bereikt werd tussen
Brussel en Madrid en hoe deze as functioneerde als onderdeel van de Habsburgse
monarchie tijdens de eerste jaren van Filips’ afwezigheid.113

Naast bekende bronnenuitgaven van de correspondenties van Filips II,
Margaretha van Parma, Granvelle en Willem van Oranje, zoals de series van
Gachard, Weiss, Poulet en Piot, en Van Gelder en Theissen, heb ik voor dit onderzoek
gebruik gemaakt van archiefbronnen, in verschillende archieven in Simancas
(Archivo General de Simancas) en Madrid (Institutito de Valencia de Don Juan,
Biblioteca Francisco de Zabálburu, Casa de Alba, Real Biblioteca, Real Academia
de la Historia, Archivo Histórico Nacional), en Brussel (Rijksarchief Brussel). 
Ik heb vooral correspondenties en memorialen gebruikt van enkele relatief 
onbekende en mijns inziens interessante correspondenten. Het gaat bijvoorbeeld
om Spaanse financiële ambtenaren in de Nederlanden die correspondeerden 

28



met hun superieuren in Spanje en de (deels uitgegeven) correspondentie 
van de Spaanse ambassadeur Diego Guzmán de Silva. Met behulp van deze 
correspondenties werd het mogelijk de rol van verschillende tussenpersonen in de 
communicatie tussen de Brusselse edelen en het koninklijk hof te reconstrueren.
Deze correspondenties werden nog niet eerder gebruikt om de verhouding tussen
Brussel en het koninklijke hof te schetsen, maar werpen hier een nieuw licht op.

In het eerste hoofdstuk schets ik de context van communicatie in de 
Spaans-Habsburgse monarchie. De vestiging van het hof in Castilië had ingrijpende
gevolgen voor de communicatie binnen de Spaans-Habsburgse monarchie, omdat 
het een permanent centrum en daarmee ook een permanente periferie schiep. 
Ook stond de vestiging in wisselwerking met de groeiende bureaucratisering van
het Habsburgse bestuur. Tijdens Filips’ regering nam het papieren volume van het
bestuur toe, hetgeen perifere agenten ook de mogelijkheid verschafte door middel
van correspondentie toegang te verkrijgen tot de vorst en zijn entourage. 
De Nederlandse edelen hadden in de jaren 1559 over het algemeen geregeld con-
tact gehad met de Castiliaanse hofkringen en waren in staat te communiceren in
het Castiliaans. Hun uitgangspositie in de constellatie na 1559 was dus geenszins
slecht te noemen. 

In de volgende hoofdstukken beschrijf ik in chronologische volgorde de 
ontwikkeling van de contacten tussen de Brusselse edelen en Madrileense 
hovelingen. In hoofdstuk II komt het totstandkomen van de communicatiekanalen
tussen Brussel en het hof in Spanje na 1559 aan de orde. De rol van Spanjaarden in
het totstandkomen van een veilig en snel communicatiekanaal tussen de heren en
het hof was aanzienlijk. Zij leverden de gehele infrastructuur. Hieraan lagen geen
ideologische, maar praktische overwegingen ten grondslag. In hoofdstuk III ga 
ik in op de ontwikkelingen die aanleiding gaven tot de eerste schermutselingen 
tussen de drie heren en Granvelle, namelijk de noodzaak een nieuw netwerk in
het Heilige Roomse Rijk op te bouwen voor Filips. De eerste wrijvingen binnen de
Brusselse regentschapsregering hadden vooral te maken met de houding van
Filips tegenover de Duitse vorsten en de rol van de Nederlandse edelen als 
tussenpersonen tussen hem en de adel van het Heilige Roomse Rijk.

Hoofdstuk IV beschrijft de periode waarin het conflict tussen de edelen en
kardinaal Granvelle zijn hoogtepunt bereikte en staat in het teken van de twee
protestbrieven die de heren in 1561 (Egmont en Oranje) en 1563 (Egmont, Oranje
en Horn) naar het hof stuurden om zich te beklagen over de positie van Granvelle
in het Brusselse bestuur, en de aftocht van de kardinaal in 1564. De Spaanse 
tussenpersonen in de Nederlanden en aan het hof speelden een grote rol bij het
versturen van de eerste brief. In 1563 waren zij echter nauwelijks betrokken bij de
verzending en bezorging. Dit had te maken met de gemengde signalen die de
Spanjaarden de heren gaven. Zij waren slechts onder voorwaarden bereid te 
aspiraties van de heren te steunen. 
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In hoofdstuk V behandel ik Egmonts reis naar het hof en de reizen naar Brussel
van Diego Guzmán de Silva, Filips’ vertegenwoordiger op het huwelijk van
Alexander Farnese, beide in 1565. Hoewel de heren verlost waren van Granvelle,
waren nog niet alle geschilpunten tussen hen en Filips opgelost. Guzmán de Silva
probeerde de problemen tussen Granvelle en de heren op te lossen door de heren
op sommige terreinen tegemoet te komen, maar hen ook te waarschuwen voor
Filips’ woede als ze op andere terreinen niet inbonden. Tegelijkertijd reisde
Egmont naar het Spaanse hof. Meer dan Oranje was de graaf bereid zich te richten
op het Spaans-Habsburgse patronagenetwerk, hetgeen hun relatie onder spanning
zette. 

Hoofdstuk VI richt zich op de periode van het Smeekschrift der Edelen en de
Beeldenstorm in 1566-1567 waarin de Nederlandse heren voor het eerst beschikten
over enkele personen die namens hen aanwezig waren aan het koninklijke hof en
daar de koning van advies dienden over de te volgen koers in de Nederlanden.
Maar de boodschappen van de tussenpersonen aan het hof waren niet in 
overeenstemming met de handelingen van de heren tijdens de nasleep van de
Beeldenstorm, waardoor het koninklijk wantrouwen tegen hen alleen maar toenam. 

In de Conclusie zal ik terugkomen op de vragen welke contacten de
Nederlandse edelen hadden met invloedrijke groepen aan het koninklijke hof
gehad; welke bedoelingen er achter deze contacten schuilgingen; hoe zij geplaatst
moeten worden in de opvatting van de heren over hun positie in de Habsburgse
monarchie en hoe deze contacten bijdroegen aan de breuk tussen vorst en vazallen
en aan het ontstaan van de Nederlandse Opstand.




