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Centralisering en communicatie 
binnen de Spaans-Habsburgse
monarchie

I
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Por medio de los papeles meneaba el mundo desde su real asiento.114

– Luis Cabrera de Córdoba

In zijn biografie over Filips II maakt Geoffrey Parker gewag van een satirisch
werkje dat Filips’ zoon don Carlos over de koning zou hebben geschreven, 
getiteld: ‘De grote en opmerkelijke reizen van koning Filips.’ Het boekje leest als
een opsomming van de koninklijke paleizen in en rond de Castiliaanse hofstad:
‘Van Madrid naar het Escoriaal, van het Escoriaal naar het Pardo, van het Pardo
naar Aranjuez, van Aranjuez naar Madrid, van Madrid naar het Escoriaal,van…’115

De tekst klinkt als een vervormde echo van de afscheidsrede die Karel V tijdens
zijn abdicatie in 1555 voorlas: negen maal reisde hij naar het Heilige Roomse Rijk,
zes maal naar zijn Iberische koninkrijken, zeven maal naar Italië, tien maal naar de
Nederlanden, vier maal naar Frankrijk, twee maal naar Engeland en zelfs twee
maal naar Afrika. Hij had zich drie maal op de Atlantische Oceaan gewaagd en
acht maal op de Middellandse Zee.116 Al met al spendeerde Karel V 29 procent
van zijn regeringsjaren na 1519 in Castilië, 9,9 procent in Aragon, 26,3 procent in
de Nederlanden, 23,7 procent in het Heilige Roomse Rijk, 2,1 procent in zijn
Italiaanse gebiedsdelen en 9 procent in gebieden die hem niet toebehoorden.117

Filips daarentegen verliet na 1559 nooit meer het Iberisch schiereiland.118

De reislust van de keizer tegenover de immobiliteit van zijn zoon is slechts
één van de contrasten die tussen beide vorsten bestaan. Graag herinneren historici
aan de legende dat Karel V niet eens pen en papier bij de hand had,119 terwijl
Filips een welhaast ziekelijke voorkeur voor het schrift had. Beide contrasten 
tussen vader en zoon – de reislust en het schrift – komen niet alleen voort uit de
verschillen in persoonlijkheid tussen de twee Habsburgers, maar ook uit de 
ontwikkelingen die zich voordeden in de bestuurlijke praktijk in de loop van de
zestiende eeuw. De meest in het oog springende nieuwe aspecten van het bestuur
van de Habsburgse samengestelde monarchie onder Filips zijn de permanente
vestiging van het hof en de daarmee in verband staande centralisering en 



bureaucratisering van het bestuur. Deze ontwikkelingen hadden grote invloed op
de manier waarop ‘centrum’ en ‘periferie’ binnen de samengestelde monarchie
van de Habsburgers met elkaar in contact stonden en waren bepalend voor de
positie van de Nederlandse machtselite ten opzichte van de afwezige vorst na
1559. In dit hoofdstuk zal ik op beide ontwikkelingen ingaan en de vragen 
beantwoorden welke gevolgen dit had voor de communicatie binnen de monarchie,
met welke middelen deze gevolgen konden worden aangepakt en in welke mate
de Nederlandse adel toegerust was om zich aan de nieuwe situatie aan te passen.

De Habsburgse samengestelde staat

De zestiende-eeuwse Habsburgse monarchie was een samengestelde monarchie.
Dit hield in dat Karel V en Filips II in een groot aantal verschillende territoria 
werden erkend als erfelijk of verkozen heerser, steeds volgens de plaatselijke 
constitutionele normen. De samengestelde delen van de Habsburgse monarchie
konden elk afzonderlijk als staat functioneren, maar waren door dynastieke en
politieke verwikkelingen onder de heerschappij van dezelfde familie gekomen.120

Het Habsburgse Rijk was in opbouw sinds de late vijftiende eeuw. Het bestond 
uit de erfenissen van vier regerende vorstenhuizen – Valois-Bourgondië, 
Habsburg en de Castiliaanse en Aragonese Trastámara dynastieën. In 1469 traden 
Isabella van Castilië en Ferdinand van Aragon in het huwelijk. De Bourgondische 
hertogin Maria trouwde in 1477 met de Habsburgse keizerszoon Maximiliaan,
later zelf keizer. De twee nieuwe dynastieke blokken, Bourgondië-Oostenrijk en 
Castilië-Aragon, verenigden zich in 1496 door middel van een dubbelhuwelijk. 
De beide troonopvolgers, Filips de Schone en Juan van Castilië, trouwden met
elkaars zusters, Johanna van Castilië en Margaretha van Oostenrijk. 

Door onvoorziene dynastieke ontwikkelingen werd Johanna, derde kind van
de Katholieke Koningen, erfopvolgster van de beide Iberische koninkrijken.121

De oudste zoon uit haar huwelijk met Filips de Schone, de latere Karel V, erfde de
titels van zijn Castiliaanse, Aragonese, Oostenrijkse en Bourgondische grootouders.
Ook zou hij de opvolger van zijn keizerlijke grootvader worden. Hoewel het 
keizerschap niet erfelijk was, beschikten de Habsburgers over voldoende 
legitimiteit en geldelijke middelen om Karels verkiezing tot nieuwe keizer veilig
te stellen. Karel verenigde nu de koninkrijken van Castilië (inclusief territoria in
de Nieuwe Wereld), Aragon met zijn Italiaanse bezittingen Napels, Sicilië en
Sardinië, de overblijfselen van het Bourgondische conglomeraat in de
Nederlanden en de Franche-Comté, de Oostenrijkse erflanden en de keizerlijke
waardigheid. Tijdens de regering van Karel V werd de uitbreiding van het
Habsburgse territorium voortgezet. In 1543 werd het hertogdom Gelre werd aan
de Nederlandse bezittingen toegevoegd, terwijl in de Nieuwe Wereld Hernán
Cortés het Aztekenrijk (1519-1520) en Francisco Pizarro het Incarijk (1531-1537)
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veroverden. In 1535 verwierf de keizer het Noord-Italiaanse hertogdom Milaan.122

Het rijk waar de zon nooit onderging was tot stand gekomen. Karel V’s rijk 
overleefde zijn regering echter niet. De keizer abdiceerde in 1555-1556 en liet het
grootste deel van zijn patrimonium na aan zijn zoon Filips die tot 1598 regeerde.
Zijn broer Ferdinand, die sinds 1531 Rooms-Koning was en de Oostenrijkse 
erflanden al bezat, zou hem opvolgen als keizer. 

De splitsing van de Habsburgse erfenis had te maken met Ferdinands aanspraken
op de keizerstitel voor zichzelf en zijn zoon, maar ook met de inherente problemen
waarvoor heersers van samengestelde staten zich gesteld zagen, vooral in een
omvangrijk gebied als het Habsburgse rijk.123 Hij kon immers maar op één 
plaats tegelijk zijn en was daarom steeds afwezigheid in het merendeel van zijn 
bezittingen. Er was binnen samengestelde staten dan ook steeds sprake van 
centrale en perifere gebieden, afhankelijk van de verblijfplaats van het zenuwcen-
trum, de vorst en zijn hof. De sleutel tot een succesvol bestuur van samengestelde
staten lag onder meer in het onderhouden van goede betrekkingen met de 
plaatselijke elites. John Elliott impliceerde in zijn artikel over samengestelde
monarchieën twee methoden om die betrekkingen goed te houden: het hanteren
van een goed werkend patronagesysteem en het onderhouden van goede commu-
nicatie.124

Helmut Koenigsberger constateerde in verband met het patronagesysteem
drie problemen. Ten eerste stelt hij dat de lokale elite in afwezigheid van de vorst
meer zeggenschap over (interne) patronage en beleid zal willen ter compensatie
van de beperkte bevoegdheden die de regent op dat terrein heeft. Ten tweede is
het vrijwel onmogelijk voor de vorst een patronagesysteem te hanteren dat zowel
de centrale als de perifere elites tevredenstelt. De centrale elite zal niet graag zien
dat ambten naar leden van de perifere elite gaan, terwijl de perifere elite zich 
achtergesteld zal voelen ten opzichte van de centrale elite. Deze beide problemen
werden verergerd door de derde factor die Koenigsberger noemt, namelijk de
opkomst in de zestiende eeuw van religieuze geschillen, die de tegenstellingen
tussen centrum en periferie op scherp konden stellen.125

Het belang van communicatie werd nogmaals aangestipt door A.M. Rao en 
S. Supphellen.126 Zij definiëren ‘dependency’ als de situatie waarin ‘fundamentele
beslissingen elders worden genomen, in een ‘dominant’ land.’127 De auteurs
komen tot de conclusie dat een groot deel van Europa lang gekenmerkt werd door
staten, die geen ‘nationale’ dimensie hadden, maar onderdeel waren van een breder
associatief of federaal systeem. In veel opzichten, aldus de auteurs, verschilde de
relatie tussen dominante en afhankelijke staten niet veel van de relatie tussen 
centrale en locale machten binnen één enkele staat.128 De lokale, ‘afhankelijke’
machtselites speelden een belangrijke rol in het onderhouden van de relatie 
tussen het afhankelijke en het dominante gebied en deze verhouding kwam tot
uiting in de ‘flow of communication’ tussen beide gebieden. Voor beide partijen
stonden informatie en beheersing centraal.129
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Maar is de term ‘samengestelde staat’ geen contradictio in terminis? Hoe kan een
verzameling territoria waartoe Castilië, Aragon, Napels, Brabant en Holland
behoorden één staat vormen? Michael Braddicks definitie van ‘de staat’ maakt 
het mogelijk samengestelde monarchieën als één staatkundig geheel te zien door 
zijn nadruk op het decentrale karakter ervan. Zijn staat wordt gevormd door een 
netwerk van agenten, bestaande uit alle personen die door middel van een ambt
politieke macht uitoefenen. Dat wil zeggen dat die personen hun (politieke) macht
ontlenen aan het ambt, dat aan een bepaald territorium en bepaalde functies
gebonden is en de mogelijkheid biedt legitiem geweld uit te oefenen. Het gehele
netwerk bestaande uit dergelijke agenten wordt door één centraal machtscentrum
gelegitimeerd en gecoördineerd, en heeft binnen het bestreken territorium een
monopolie op het uitoefenen van politieke macht.130 Binnen de Habsburgse
monarchie werd het netwerk in de verschillende territoria op verschillende 
manieren georganiseerd, maar alle politieke macht die door de agenten van de
staat – zoals stadhouders, onderkoningen, magistraten, contadores of staatsraden –
werd uitgeoefend, werd gelegitimeerd door de soevereiniteit van Filips over het
territorium waarop het ambt betrekking had – Holland, Zeeland, Sicilië,
Valladolid of Peru.131

De benadering van de vroegmoderne staat als netwerk van agenten maakt 
het mogelijk de samengestelde staat als één staat te zien. Braddick spreekt in zijn
werk over de staatsvorming onder de Tudors en Stuarts uitdrukkelijk over de
staatsvorming in Engeland, niet van de vorming van een Engelse staat, juist omdat
die staat, met zijn centrum in Londen, ook macht uitoefende in Schotland, Wales,
Ierland en Noord-Amerika.132 Vanaf 1559 kan men stellen dat, analoog aan de
redenering van Braddick, de Habsburgse monarchie een staat in Castilië werd, 
zonder daardoor een Castiliaanse staat te worden. Niet omdat de bureaucratisering
daar een hogere vlucht nam dan elders, maar omdat het centrum van de politieke
macht, de vorst, zich daar bevond. Bureaucratisering hangt samen met deze vorm
van staatsvorming, omdat de bureaucratie een belangrijke rol speelt in het 
coördineren van het netwerk van agenten van de staat. 

Castilië bood een goede bureaucratische infrastructuur die al aan het eind van
de vijftiende eeuw was opgebouwd door Isabella van Castilië (regeerde 1474-1504)
en Ferdinand van Aragon (regeerde 1479-1516). Tijdens hun regering maakte het
Castiliaanse staatsapparaat een snelle ontwikkeling door. De vorm die de uitdijende
bureaucratie aannam was een stelsel van adviserende en uitvoerende organen.
Naast de koninklijke raad (Consejo Real) richtten de Katholieke Koningen raden op
voor de Militaire Ordes (Consejo de Órdenes) en de Inquisitie (Tribunal Suprema de la
Inquisición). Omdat Ferdinand van Aragon bijna permanent bij zijn vrouw Isabella
in Castilië verbleef, werd in 1494 de Aragonese kroonraad als Raad van Aragon
(Consejo de Aragon) toegevoegd aan het toen nog bescheiden geheel van
Castiliaanse raden.133 Deze ontwikkeling weerspiegelt de ontwikkeling van de
Trastámara-staat, bestaande uit de kronen van Castilië en Aragon, in Castilië. 
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Naarmate de omvang van de Habsburgse samengestelde monarchie toenam en
zijn hoogtepunt bereikte tijdens de regering van Karel V, spoelde er een nieuwe
golf van vernieuwing door het staatsapparaat. De vernieuwingen onder Karel
begonnen in Noord-Europa. De Nederlandse centrale instellingen hadden een
grillige ontwikkeling gekend sinds de oprichting van de eerste Grote Raad door
hertog Filips de Goede in 1466, maar steeds was in dit college sprake geweest van
een taakverdeling tussen de juristen, die de ‘matières de grâce’ (genadeverzoeken)
beoordeelden, en de hoge adel, die de ‘grands affaires’ besprak. In 1504 kregen de
juristen hun eigen orgaan, de Grote Raad van Mechelen, dat het hoogste rechtscol-
lege in de Nederlanden werd. Voor financiële zaken was in 1487 voor het eerst een
herkenbare raad opgericht, die echter in 1497 alweer werd afgeschaft. Vanaf 1511
functioneerde er weer een Raad van Financiën, die in 1522 definitief vorm kreeg.134

In 1522 verliet Karel de Nederlanden, omdat de Comunero-revolte in Castilië
zijn aanwezigheid daar noodzakelijk maakte. Ook daar richtte hij een aantal 
raden op, als eerste de Spaanse Raad van Financiën (Consejo de Hacienda, 1523). 
De gelijkenis die deze raad met zijn Nederlandse evenknie vertoonde, viel in ieder
geval de ambassadeur Martín de Salinas op, die daarover opmerkte dat Karel van
plan was een raad op te richten ‘zoals in de Nederlanden.’135 Castilië begon zich
echter ook al te onderscheiden van de andere Habsburgse territoria door de
oprichting van de eerste zogenaamde territoriale raad, de Raad van de Indiën
(Consejo de Indias) in 1524. Ook kwam in 1523 de eerste supranationale raad tot
stand, de Raad van State, die Karel steeds vergezelde en voortgekomen was uit de
Castiliaanse en Bourgondische tradities van de kroonraad (Consejo Real).136 Karel
keerde in 1531 terug naar de Nederlanden, waar hij de bestaande Grote Raad
splitste in een Raad van State en een Geheime Raad en de drie raden – ook de
Raad van Financiën – een plaats gaf naast de nieuwe, jonge landvoogdes Maria
van Hongarije.137 De ‘collaterale raden’ hadden het licht gezien.

Karel maakte tijdens zijn regering ook veelvuldig gebruik van gouverneurs,
landvoogden en onderkoningen. Deze praktijk kende zowel in Aragon als in de
Bourgondische gebieden, waar de samenstellende delen in theorie onafhankelijk
van elkaar waren gebleven, een lange geschiedenis.138 De kroon van Aragon
bestond al sinds de veertiende eeuw uit een aantal territoria – de koninkrijken van
Aragon en Valencia, het prinsdom Catalonië, Majorca, Sardinië en Sicilië
– waar onderkoningen regeerden namens de vorst. Datzelfde gold voor de
Bourgondische gebieden, waar de provinciale stadhouders hun intrede deden 
tijdens de regering van Filips de Stoute. Later volgde ook de gouverneur-generaal
voor alle gebieden in afwezigheid van de vorst. De gouverneurs die aangesteld
werden door de laatste Bourgondiërs en de eerste Habsburgers oefenden hun
ambt tijdelijk uit in afwezigheid van de vorst, zoals Albert van Saksen die de 
landvoogdij voerde namens Maximiliaan I van 1488 tot 1492. Tijdens Karels 
regering kreeg de landvoogdij van de Nederlanden een permanent karakter tijdens
de regentschappen van Margaretha van Oostenrijk (1508-1515, 1516-1530) en
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Maria van Hongarije (1531-1555).139 Ook in het Heilige Roomse Rijk werd Karel
permanent vertegenwoordigd door zijn broer Ferdinand.140 Dit wil echter 
niet werden, maar eerder dat Karel ook in zijn aanwezigheid vasthield aan de 
landvoogdij. Dat moest ook wel; wanneer Karel in de Nederlanden of het Rijk 
verbleef, betekende dit immers niet dat hij zich niet meer bezig hield met kwesties
uit zijn andere gebiedsdelen. Zich uitsluitend toeleggen op lokale kwesties was
onmogelijk geworden. Immers, zijn hof en entourage bleef de kern van de staat,
die een coördinerende functie vervulde ten opzichte van Karels agenten en 
vertegenwoordigers in al zijn gebiedsdelen.141 Het belangrijkste kenmerk van
Karels regering bleef evenwel dat de keizer met zijn hof steeds bleef rondreizen. 

Centralisering en bureaucratisering onder Filips II

Hoewel het systeem van raden vorm kreeg in de regeerperiode van Karel V, 
voltrok zich tijdens de eerste jaren van de regering van Filips pas echt een
bestuurlijke revolutie toen de jonge koning besloot zich permanent te vestigen in
Castilië. In 1561 vond de verhuizing van het hof naar Madrid plaats. Van oudsher
was Madrid, net als Valladolid en Toledo, een van de geprefereerde residenties
van de Castiliaanse vorsten geweest. Filips had al tijdens zijn regentschappen een
voorkeur voor de stad gehad; zijn codenaam tijdens de onderhandelingen voor
zijn huwelijk met Maria Tudor was ‘Santiago de Madrid’ geweest.142 Toch is het
niet duidelijk waarom hij voor het vestigen van zijn hof Madrid verkoos boven de
andere traditionele hofsteden. Alfredo Alvar Ezquerra komt tot de conclusie dat
Filips zijn hof om culturele redenen in Madrid vestigde. In humanistische traktaten
werd er immers voor gepleit dat de vorst in het centrum van zijn rijk woonde en
het perfecte centrum van het Iberisch schiereiland was Madrid.143 Madrid was
bovendien gelegen in het centrum van de commerciële infrastructuur en het
wegennet van Castilië, kon zijn inwoners vers water en gezonde lucht bieden en
in de omgeving lagen al diverse kleinere residenties die verbouwd konden worden
tot een ring van luisterrijke jachtsloten en lusthoven, waar de koning zich kon
terugtrekken.144

Om Madrid de allure van een hofstad te geven, liet Filips vlak na zijn terugkeer
op het Iberisch schiereiland het koninklijk paleis, het alcázar, in Madrid drastisch
renoveren. De renovatie was nodig om ruimte te bieden aan de omvangrijke
hoven van de koninklijke familie en om een correcte uitvoering van het
Bourgondisch hofceremonieel mogelijk te maken.145 De verbouwing wachtte
Filips af in Toledo, waar het hof ruim anderhalf jaar onder moeizame omstandig-
heden leefde. Toledo was een stad met een slechte watervoorziening, nauwe
straatjes, te weinig huisvestingsmogelijkheden, de aanwezigheid van de rivalise-
rende jurisdictie van de aartsbisschop van Toledo, hete zomers en koude winters,
en bovendien kon de jonge koningin Elisabeth van Valois er niet aarden.146
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De verhuizing naar Madrid kwam als geroepen. Om zich bij tijd en wijle te kunnen
terugtrekken, liet de koning in de omgeving van Madrid een serie paleizen 
verbouwen – niet alleen de paleizen El Pardo, Aranjuez en El Escorial, zoals don
Carlos schimpte, maar ook Valsaín (in de bossen van Segovia) en La Granja. 
Hier kon Filips ongestoord door audiënties de opgelopen achterstanden inhalen,
maar de lustoorden waren ook bedoeld om gasten te imponeren met moderne 
tuinen en om Filips’ prestigieuze kunst- en reliekenverzamelingen een plaats te
geven.147

Op zijn retraites nam de koning maar een handjevol secretarissen en hovelingen
mee. Het overgrote deel van de bureaucratie en hofhouding bleef achter in
Madrid. De stad Madrid, aangeduid als casa y corte – huishouden en hof – werd
dan tijdelijk corte, terwijl de casa del rey naar elders vertrok.148 De bureaucratie, of
delen ervan, bleef zelfs in Madrid achter wanneer Filips voor langere tijd Castilië
verliet. Dit was het geval tijdens Filips’ bezoek aan de Cortes van Aragon in 
1563-1564 en zelfs tijdens zijn lange verblijf in Lissabon (1581-1583). Het lijkt erop
dat Filips slechts enkele leden van de Madrileense regeringsraden meenam naar
Portugal. Zij vormden juntas, belast met besluitvorming, terwijl de achtergebleven
consejos in Madrid de uitvoering voor hun rekening namen.149 Tijdens Filips’
Portugese jaren stelde hij geen regent aan voor Castilië, hoewel hij kardinaal
Granvelle praktisch in die functie achterliet,150 en evenmin tijdens zijn verblijf in
Aragon. Kennelijk waren er voldoende hofstructuren in Madrid achtergebleven
om het vorstelijk gezag als aanwezig te kunnen beschouwen.151 Ook tijdens de
voorbereidingen voor Filips’ reis naar de Nederlanden, die in 1567 werkelijkheid
leek te worden en vaak wordt gebruikt om te betogen dat de vestiging van het hof
in 1561 geenszins permanent was, was er geen sprake van dat de volledige
bureaucratie de koning zou vergezellen.

De in Madrid gevestigde bureaucratie begon zich vanaf 1559 steeds meer
bezig te houden met niet-Castiliaanse zaken. Tijdens de regering van Filips 
vloeiden een aantal nieuwe raden voort uit de reeds bestaande, die de Habsburgse
staat op Castiliaanse bodem nog meer vorm gaven. In 1555 werd de Raad van
Italië opgericht en die kreeg in 1559 nieuwe statuten.152 De Raad van State 
– inmiddels een exclusief Castiliaans orgaan – kreeg in 1582 en 1588 vertakkingen
voor respectievelijk Portugal en de Nederlanden. Zo kreeg de Habsburgse staat
institutionele vorm in Castilië, zonder een exclusief Castiliaanse staat te zijn. Zoals
vermeld werd in 1524 de Consejo de Indias opgericht, die zich bezighield met het
bestuur van de Castiliaanse koloniën in de Nieuwe Wereld. Deze koloniën hoorden
bij de kroon van Castilië, waardoor deze territoriale raad uitsluitend gezag binnen
Castiliaanse gebieden uitoefende. Maar de Consejo de Italia, die in 1555 voor het
eerst bijeenkwam en bestond uit Castiliaanse en Italiaanse raadsheren, betekende
een verruiming van de bevoegdheden van de staat in Castilië. Niet alleen vielen
de oude Aragonese gebiedsdelen Napels en Sicilië onder de nieuwe raad, maar
ook het bestuur over Milaan. Milaan was een rijksleen, dat na het uitsterven van

37



de heersende dynastie door Karel V opgeëist was. In 1541 had hij zijn zoon Filips
met het hertogdom beleend. Er bestond geen enkele traditionele band tussen de
Aragonese kroon en het hertogdom Milaan, en de nieuwe raad was in dat opzicht
méér dan alleen een afsplitsing van de raad van Aragon. Door de oprichting van
de Raad van Italië werd ook een filter geplaatst tussen de Italiaanse onderkoningen
en Filips.153 De vrijheid van de onderkoningen werd hierdoor ingeperkt; vooral
beslissingen betreffende patronage werden hun uit handen genomen. 

De centralisering en bureaucratisering van het bestuur leidden ertoe dat de
koning werd overspoeld met geschriften die zijn aandacht opeisten. Dat had zelfs
(tijdelijk) tot gevolg dat Filips van 1566 tot 1572 gebruik maakte van een eerste
minister, de groot-inquisiteur kardinaal Diego de Espinosa, om de output van 
zijn raden te kunnen beheersen.154 Deze ontwikkeling werd gespiegeld door de
nieuwe rol die archieven binnen het bestuur gingen spelen.155 In 1545 ondernam
Filips als regent al stappen om de Castiliaanse staatspapieren te laten opslaan 
in het kasteel van Simancas.156 Het kasteel van Simancas was een veilige keus 
voor de kwetsbare documenten en was behalve als archief ook in gebruik als 
staatsgevangenis; na de Comunero-opstand was het kasteel gebruikt om de rebelse 
bisschop van Zamora op te sluiten,157 terwijl Floris van Montigny in het fort werd 
geëxecuteerd.158 Bovendien zetelde de regentschapsregeringen voor 1559 over het
algemeen in het nabijgelegen Valladolid.159

Het archief zelf was natuurlijk geen nieuwe uitvinding, maar de functie 
van archieven maakte in de zestiende eeuw een ingrijpende ontwikkeling door. 
In de Middeleeuwen hadden vorsten hun oorkonden en andere waardevolle
papieren samen met bijvoorbeeld juwelen in hun schatkisten verzameld in hun
privévertrekken. In de vroegmoderne periode werden waardevolle papieren
gescheiden van andere zaken en voortaan niet meer in de nabije omgeving van de
persoon van de vorst opgeborgen. Archieven werden door vorsten steeds meer
gebruikt als juridische wapenarsenalen. De toegang tot de archieven werd beperkt
tot diegenen die van de vorst toestemming hadden, en papieren van staatslieden 
werden ook in toenemende mate verzameld in de staatsarchieven. Dit vormde een
groot contrast met de eerdere periode, waarin staatspapieren persoonlijk eigedom
van staatslieden bleven en eerder van ‘charterkisten’ (trésor des chartes) sprake
was.160 Deze praktijk was nog mogelijk geweest zolang de papieren of perkamenten
productie van staten zich beperkte tot op zichzelf staande verzegelde documenten.
Juist in het begin van de zestiende eeuw nam de verschriftelijking van het bestuur
toe vanwege de grotere beschikbaarheid van papier; niet alleen het definitieve
document, maar ook de minuten en de correspondentie met betrekking tot de
genomen beslissing, die op zichzelf in gangbaarheid toenamen, werden bewaard.161

De toegenomen omvang van het te bewaren materiaal – een ontwikkeling die zich
ook in de Nederlanden voltrok162 – maakte een nieuwe vorm van opslag 
noodzakelijk, waarvan geprivilegieerde toegang een belangrijk kenmerk was.163

De machtsfunctie die het archief op deze manier kreeg, werd nog aangevuld
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met een administratieve functie: deze werd gestimuleerd door de groeiende
papieren output van regeringen ten gevolge van de groei van de bureaucratie.
Maar de bureaucratie liet zich ook vormen en beïnvloeden door het archief. 
Alleen met behulp van de in Simancas opgeslagen documentatie konden allerlei 
administratieve vragen beantwoord worden en kon Filips vanuit Madrid regeren
over zijn wereldrijk. De bureaucratie voedde zich met de informatie die in het
archief lag opgeslagen.164 De vergaarde kennis was de brandstof van de bureaucratie
die, in de definitie van Max Weber, gezag uitoefende op basis van kennis.165

Het belang van archiefmateriaal voor het dagelijks bestuur wordt onderstreept
door een opdracht die Filips in 1567 gaf aan zijn secretaris Antonio Pérez. Pérez,
zoon van Filips’ almachtige secretaris Gonzalo Pérez, had opdracht gekregen een
selectie te maken uit zijn eigen papieren en het materiaal in het archief van
Simancas om mee te nemen naar de Nederlanden, waar Filips naar toe wilde 
reizen om de rust te herstellen na het tumult van de beeldenstorm.166

Het in het leven roepen van het archief in Simancas was alleen een praktische
innovatie als de koning er ook gebruik van kon maken. De instelling van het
archief hing zodoende nauw samen met de permanente vestiging van het hof zelf.
Het is geen toeval dat Filips in 1561 definitief voor Madrid als regeringscentrum
koos en in hetzelfde jaar Diego de Ayala benoemde tot eerste archivaris van
Simancas.167 Tegelijkertijd werd de toegang tot het archief streng gereguleerd.
Geïnteresseerden, veelal personen die een oorspronkelijk document waren verloren
dat een bepaald privilege of recht waarborgde en daarvan een kopie wilden,
moesten zich tot de Consejo de Cámara wenden. Deze Consejo was voortgekomen
uit de Consejo de Castilla en hield zich vrijwel uitsluitend bezig met de verdeling
van de koninklijke patronage, la gracia real. Zo hing ook de toegang tot het archief
af van de vorstelijke gunst.168

De uitbreiding van de bureaucratie en de ontwikkelingen in het archiefwezen
stonden in verband met de interesse van vroegmoderne vorsten om actief informatie
te verzamelen over hun onderdanen en gebieden. Filips was in dit opzicht een
voorloper. Al in 1556 had de jonge koning een memoriaal ontvangen van de 
keizerlijke chroniqueur Juan Páez de Castro, waarin deze hem opriep een biblio-
theek te stichten. Dat zou de koning in staat stellen informatie te vergaren over de
meest uiteenlopende zaken, zoals de zeevaart en de verovering van de Nieuwe
Wereld, de stand van zaken in zijn koninkrijken en heerlijkheden of de inkomsten 
en uitgaven van de kroon. Met kennis over deze zaken zouden niet alleen 
langslepende rechtszaken, maar zelfs oorlogen voorkomen kunnen worden. 
Filips gaf gehoor aan deze oproep en stichtte een rijke bibliotheek in het Escoriaal,
waar hij een grote collectie klassieke, middeleeuwse en moderne werken bijeen-
bracht.169 Humanisten als de bekende secretaris Gonzalo Perez, de opvoeder van
Filips en don Carlos Honorato Juan en de hebraïst Benito Arias Montano lieten hun
collecties na aan de bibliotheek, waar ook veel Hebreeuwse en Arabische werken
aan de aandacht van ijverige inquisiteurs ontsnapten.170 Ook klonk vanaf 1568 de

39



roep om de vestiging van een bibliotheek in Antwerpen waar juist onverdacht
katholieke geschriften bijeengebracht moesten worden om ze te beschermen tegen
ketterse manipulaties.171 Beide bibliotheken zouden moeten functioneren als een
depot van kennis dat in dienst werd gesteld van de confessionele doelstellingen
van de katholieke koningen.172

Ook geografische kennis werd verzameld. In het Escoriaal bracht Filips een
uitgebreide collectie landkaarten en stadsgezichten bijeen, veel daarvan vervaardigd
door de Nederlander Antonie van den Wijngaerde (Antonio de las Viñas).173

Kennis over zijn gebieden kon de koning van pas komen. Tijdens de voorbereiding
van de invasie van Engeland kon Filips bijvoorbeeld een secretaris corrigeren, die
in een conceptbrief aan Alexander Farnese abusievelijk schreef dat Holland uit
eilanden bestond.174 Ook cijfermateriaal en andere gegevens werden verzameld.
Na zijn terugkeer in Castilië in 1559, liet de koning visitas uitvoeren in zijn
Italiaanse gebiedsdelen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen.175 In 1575
en 1578 liet Filips vragenlijsten verspreiden onder alle Castiliaanse dorpen en 
steden, en ook in de Nieuwe Wereld.176 De gevraagde informatie had betrekking
op inwoneraantallen, economische gegevens, sociale en religieuze zaken zoals de
verering van plaatselijke heiligen, en de namen van zonen en dochters van het
plaatsje die vermaardheid hadden verworven. Dit soort informatie bevredigde
een antropologische nieuwsgierigheid van de vroegmoderne vorsten, maar werd
ook gebruikt om belastingen te bepalen. De Peruviaanse onderkoning Francisco
de Toledo baseerde een nieuw belastingstelsel op zijn ‘Domesday’-onderzoek en
stimuleerde daarnaast het onderzoek naar de geschiedenis van het Incarijk om
aan te tonen dat de Spanjaarden de legitieme opvolgers van de Incakeizers
waren.177 Ook kan een vergelijking worden getrokken met de inspanningen die 
de hertog van Alva zich in de Nederlanden getroostte om een codificatie van het
strafrecht te bewerkstelligen.178 De hoveling Juan de Silva merkte op dat Filips
wel het grootste hoofd ter wereld moest hebben.179

Dit verzamelen van informatie had niet alleen betrekking op Filips’ eigen
onderdanen, maar ook op vijandelijke buitenlandse mogendheden. Spaanse
ambassadeurs in Venetië, Parijs en Rome waren actief betrokken bij de vorming
van de boekencollectie van het Escoriaal.180 In 1558 werd bovendien het idee
gelanceerd om in Rome een archief op te richten om alle documenten met 
betrekking tot de Spaanse koninkrijken uitgegeven door de Heilige Stoel, zowel
tijdens de regering van Filips als daarvoor, te verzamelen en te bewaren voor het
nageslacht. De eerste Romeinse archivaris, Juan de Verzosa, was een vermaard
humanist en was zijn diplomatieke loopbaan begonnen als vertaler tijdens de
Rijksdag van Regensburg in 1546. Daarna deed hij ervaring op in de Habsburgse
bureaucratie als secretaris van Gonzalo Pérez en Francisco de Vargas, ambassadeur
in Rome.181 Verzosa was zodoende goed bekend met de archiefvormers, zodat het
verband tussen de bureaucratische praktijk en het beheer van documenten sterk was.
Veelzeggend genoeg kreeg de nieuwe archivaris ook opdracht een kopie van alle

40



documenten op te sturen naar Simancas, dat zijn rol als centraal verzamelstation
voor alle informatie aangaande de monarchie zo bevestigde.182 Dat de beslissing
een archief in Rome te vestigen, viel in de pauselijke regering van de anti-Spaanse
Paulus IV Caraffa, lijkt erop te wijzen dat Filips het archief daar nodig achtte om
zijn positie tegenover de vijandige Heilige Stoel te verstevigen.

De bureaucratische en goed geïnformeerde Filips gedroeg zich als een vorst
van zijn tijd. In de zestiende eeuw was de regelmatige en systematische vergaring
van informatie een vast onderdeel geworden van het landsbestuur.
Informatievergaring was mogelijk gemaakt door de centralisering en bureau -
cratisering van het bestuur, die de hoekstenen waren van ‘papieren staten.’183

De fundamenten van Filips’ papieren staat bevonden zich onmiskenbaar in Castilië.

Gevolgen: perifere agenten en het centrum

Door de permanente vestiging van het hof in Madrid schiep Filips een nieuw 
permanent centrum en dus ook een nieuwe permanente periferie. Deze termen
zijn natuurlijk in eerste instantie geografisch te duiden.184 De lange afstanden en
de gebrekkige manieren om deze te overbruggen, maakte het besturen van grote
territoria problematisch. Het behouden van de macht over veraf gelegen gebieden
en ondergeschikte bestuurders vereiste aandacht. Nergens kwam deze dimensie
van het Habsburgse bestuur duidelijker naar voren dan in de koloniën in de
Nieuwe Wereld die waren geïncorporeerd in de Castiliaanse kroon. De conquistadores
lieten zich niet eenvoudig onderwerpen aan het koninklijk gezag, zoals bleek na
de verovering van het Incarijk, toen onrust onder de Spanjaarden de jonge kolonie
nog jaren in haar greep hield.185 De koning van Castilië liet zich in Peru en Mexico
vertegenwoordigen door Castiliaanse edelen, die maar een aantal jaren in functie
bleven. Daardoor zouden ze geen plaatselijke machtsbasis kunnen opbouwen. In
de Nieuwe Wereld werd het gezag van de onderkoningen bovendien gecontroleerd
door de Audiencia, de hoogste gerechtelijke autoriteit, waaraan ook de onderkoning
zich moest onderwerpen. Na de ambtstermijn werd ook nog de residencia uitge-
voerd, een onderzoek naar het functioneren van de onderkoning, waarbij alle
klachten die over hem binnenkwamen werden onderzocht.

De controle over de Europese perifere gebieden, die hun individuele staats-
kundige identiteit hadden behouden, werd op verschillende manieren verzekerd.
In de Nederlanden stelden de Habsburgse vorsten tot 1567 naaste familieleden
aan als landvoogden, vaak voor langere tijd, wat voor een stabiel bestuur onder
een door de bloedband gelegitimeerde plaatsvervanger zorgde. In Italië was 
Filips zijn regering begonnen met een uitgebreide visita, een ander van oudsher
Castiliaans administratief instrument, waarbij een onderzoeksrechter (visitador)
het functioneren van de bureaucratie onderzocht. Visitas konden worden ingesteld
om bureaucratische organen door te lichten, maar ook om het handelen van 
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individuen te onderzoeken. Bij aangetoonde nalatigheid of fraude konden boetes
of ontslag volgen.186 Daarna verliet de koning zich op onderkoningen. In Milaan
en Napels zetelden vooral Castiliaanse grandes, terwijl op Sicilië afwisselend
Castiliaanse en Italiaanse hoge edelen de scepter zwaaiden.187 De geografische
afstand tussen centrum en periferie kon zodoende in enige mate worden overbrugd.

‘Centrum’ en ‘periferie’ kunnen echter ook anders worden geïnterpreteerd.
Deze concepten zijn met betrekking tot de zestiende-eeuwse Spaans-Habsburgse
monarchie, volgens de Spaanse historicus Manuel Rivero Rodríguez, niet zozeer
geografisch van aard, maar hebben te maken met integratie in het corresponden-
tienetwerk rondom Filips en zijn hof.188 De bureaucratisering van het bestuur ging
samen met een toename van het gebruik van het schrift onder de adel, vooral
onder hen die zich ophielden aan het hof of de koning ‘de lejos’, dat wil zeggen in
een perifere functie, dienden.189 Rivero Rodríguez spreekt van een corte de papel,
een papieren hof, waarin het geschreven woord de politieke ruimte markeerde 
en de plaats van de participanten bepaalde. Dit papieren hof bestond niet alleen 
uit de hofhouding en de leden van de bureaucratie in Madrid, maar ook uit alle 
agenten van de staat die correspondeerden met het coördinerende centrum. 
Het functie van dit netwerk was het integreren van de verschillende machtscentra
van de monarchie. Net als het fysieke hof in Madrid was het een noodzakelijk
bestuursinstrument voor de Spaans-Habsburgse vorst dat de ambtelijke structuren
van raden en plaatsvervangers complementeerde. Het netwerk van agenten, die
de vorst informeerden en adviseerden, werd bijeengehouden door geschriften:
aanvragen, brieven, vriendschapsbetuigingen, nieuwsberichten en mededelingen.
‘Centrum’ en ‘periferie’ werden bepaald door de mate van integratie in dit 
correspondentienetwerk.190

De papieren politieke ruimte werd gekenmerkt door beslotenheid en 
ondoorzichtigheid. De positie van agenten in dit netwerk en ten opzichte van de
vorst was geenszins stabiel. Toegang tot de politieke ruimte hing af van het 
krachtenspel van facties en andere machtsgroepen en in laatste instantie van de
bereidheid tot luisteren van de vorst. Het vroegmoderne besluitvormingsproces
vond plaats achter gesloten deuren; de koning bepaalde wie ertoe toegang kreeg.
De dienaren van Filips tastten zelf vaak in het duister over de andere participanten
in de besluitvorming. Zelfs de prominente Gonzalo Pérez klaagde daarover: ‘Zijne
Majesteit maakt fouten en zal fouten blijven maken in vele zaken, omdat hij die
met verschillende personen bespreekt, soms met één persoon, andere keren met
meer personen, terwijl hij dingen voor de ene minister achterhoudt en aan anderen
onthult.’191

Niet alleen het veroveren van een positie in het papieren netwerk was van
groot belang voor personen die op afstand van het regeringscentrum werkzaam
waren, ook het behoud van die positie. Dit gold bijvoorbeeld voor Marco Antonio
Colonna (1535-1584), die het hoogtepunt van zijn carrière als agent van de
Habsburgse staat bereikte als onderkoning van Sicilië, een post die hij van 1576 tot
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zijn dood in 1584 bekleedde.192 Als onderkoning van Sicilië kreeg Colonna grote
problemen met de Siciliaanse adel en tegelijkertijd lukte het hem niet de Raad van
Italië zover te krijgen knopen door te hakken over belangrijke zaken.193 De kritiek
op zijn optreden was fel en zijn tegenstanders aarzelden niet om naar Madrid te
reizen om zich bij Filips over hem te beklagen. Colonna’s critici werden aan het
hof geholpen door zijn vijanden daar, onder wie kardinaal Granvelle. Dat hij
Granvelle tegen zich had, was ongunstig voor Colonna. Granvelle hield zich in
Madrid vooral bezig met Italiaanse zaken, en alle correspondentie uit Italië werd
bezorgd bij de kardinaal, die de brieven voorzien van commentaar en aanbevelingen
doorstuurde naar Filips. Dit laatste, zo vreesde de onderkoning, gebeurde niet met
Colonna’s brieven, die op het bureau van Granvelle bleven liggen.194

Om geen slachtoffer te worden van de machinaties die tegen hem in gang
werden gezet, moest Colonna manieren vinden om buiten de bureaucratische
paden door te dringen tot de koning en zich te verweren. Hiervoor gebruikte hij
agenten, personen die zijn belangen dienden aan het hof in Madrid en namens
hem contact onderhielden met bureaucraten en hovelingen die Colonna’s positie
konden beïnvloeden. Een aantal personen had opdracht gekregen de eer van
Colonna in Madrid (later Lissabon) te verdedigen. In de eerste plaats draaide het
hier om oude vertrouwelingen van de familie, zoals Cesare Gallo die in Madrid
tot taak hadden Granvelle te omzeilen en direct met Filips te communiceren.
Colonna schakelde ook zijn zoon Ascanio in, die in Salamanca studeerde.195

De communicatie tussen vader en zoon verliep via Ascanio’s gouverneur, een
Jezuïet. Deze werd er echter van verdacht de brieven van de beide Colonna’s 
door te spelen aan zijn superieuren aan het hof. Wellicht vanwege de jacht die op
Colonna’s brieven werd gemaakt, slaagde de onderkoning er niet in Filips aan zijn
zijde te houden. Alle verdediging ten spijt werd Colonna in 1584 naar het hof in
Madrid geroepen om persoonlijk tekst en uitleg te geven over zijn bestuur op
Sicilië.196

Uit het voorbeeld van Colonna komen de problemen naar voren die de
Habsburgse agenten van de staat moesten overwinnen om hun positie in het
papieren besluitvormingsnetwerk te behouden. Niet alleen afstand moest 
overwonnen worden, maar ook concurrenten, die steeds bereid waren de 
communicatie te verstoren. De staat als netwerk van agenten moet geenszins
opgevat worden als een harmonieus samenwerkingsverband. In alle lagen van het
besluitvormingsproces was sprake van hevige concurrentie. De betrouwbaarheid
van communicatiekanalen, waarop in Colonna’s geval vanwege de dubbele 
loyaliteit van de jezuïtische gouverneur van zijn zoon Ascanio en de strategische
positie van Granvelle niet vertrouwd kon worden, was om die reden één van de
grootste problemen. 

De toegang tot de koning was wellicht zelfs makkelijker te garanderen 
door middel van correspondentie, mits de juiste kanalen gevonden waren, 
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dan door personen.197 De persoonlijke toegang van de vorst werd immers 
gereguleerd door een strak hofceremonieel, hetgeen voor brieven niet gold. 
Het zestiende-eeuwse Habsburgse hof was georganiseerd volgens het
Bourgondische hofceremonieel, dat zich juist liet karakteriseren door de fysieke
ontoegankelijkheid van de vorst.198 Door diens afnemende toegankelijkheid werd
integratie in het papieren netwerk nog belangrijker. Ook over korte afstand werd
gecorrespondeerd – bijvoorbeeld tussen Filips en zijn secretarissen in bijna 
aangrenzende kamers.199 Het voorbeeld van Colonna toont aan dat een effectief
communicatiesysteem essentieel was voor het bestuur van de samengestelde
monarchie. Dat gold niet alleen voor Filips in het centrum, maar ook voor de
onderkoning in de periferie.200 Het belang dat Koenigsberger en Rao en
Supphellen toekennen aan communicatie wordt door het voorbeeld van Colonna
gestaafd. 

Beschikking over het geheimschrift dat in gebruik was tussen Filips en zijn
gouverneurs en diplomaten kan worden gezien als één van de sleutels die toegang
gaf tot de papieren politieke ruimte. Zodra Filips in 1555 de heerschappij had
overgenomen, besloot hij het oude cijferschrift dat door Karel V was gebruikt te
vervangen door een moderner geheimschrift. Aan zijn oom keizer Ferdinand I
stuurde hij de nieuwe code en een lijst met personen die er ook over beschikten.201

Er werd onderscheid gemaakt tussen twee soorten geheimschrift: het algemene
(‘chiffre général’) dat gebruikt werd door alle diplomaten aan vreemde hoven,
en het bijzondere (‘chiffre particulier’), dat gebruikt werd voor individuele 

correspondentie tussen de koning en een of meer ambassadeurs.202 Vooral dit 
laatste bood toegang tot het papieren netwerk en creëerde subnetwerken. 
In 1570 stuurde Filips bijvoorbeeld een bijzonder geheimschrift naar Alva, 
gouverneur-generaal van de Nederlanden, en de ambassadeurs in Frankrijk,
Engeland en het Heilige Roomse Rijk, zodat zij met Filips én onderling konden
corresponderen over de situatie in de Nederlanden. In 1564 kreeg ook Marco
Antonio Colonna een bijzondere code toegestuurd, waarschijnlijk in verband met
de precedentiecrisis die aan het pauselijk hof was uitgebroken tussen de Spaanse
en Franse ambassadeurs. In dit conflict speelde Colonna een bemiddelende rol 
als vazal van zowel de paus als de koning van Spanje. Op dat moment vervulde
hij echter voor geen van beiden enige diplomatieke functie. Daaruit blijkt dat de 
netwerken die in het leven werden geroepen door het verspreiden van het
geheimschrift niet beperkt bleven tot de Spaans-Habsburgse agenten die Braddick
signaleerde – dat wil zeggen: amtbsdragers – maar dat hierdoor ook derden 
konden worden toegelaten tot de geprivilegieerde correspondentie.203

Hoewel het schrift binnen het vroegmoderne bestuur inderdaad een steeds
grotere rol ging spelen, werd mondelinge communicatie door tijdgenoten nog
steeds als buitengewoon effectief beschouwd.204 Ook Colonna stelde zijn hoop 
uiteindelijk in een persoonlijk onderhoud met Filips. Hij verwachtte op die manier
zijn naam definitief te kunnen zuiveren. Of hij daarin geslaagd zou zijn, blijft een
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open vraag. Op zijn reis naar Madrid, kreeg hij last van koorts. Na een kort ziekbed
in Medinaceli overleed Colonna, nog vóór hij met de koning had kunnen spreken.205

Bestaande middelen: de rijkspost onder druk

Zoals uit de wederwaardigheden van Marco Antonio Colonna blijkt, vormde 
in een samengestelde monarchie van de omvang van het Habsburgse Rijk 
communicatie tussen het machtscentrum en de perifeer opererende agenten van
de staat de zenuwbanen van het bestuur.206 Al vroeg probeerden de Habsburgse
vorsten te voorzien in de behoefte aan middelen en methoden om de communicatie
tussen henzelf en hun dienaren te stroomlijnen. Karel V had gedurende zijn 
hele regering veel gereisd, om de communicatielijnen in stand te houden.207

Maar Filips, de ‘papieren koning’, reisde nauwelijks meer, zodat postverbindingen
een belangrijke plaats zouden innemen als corridoren van macht tussen de 
verschillende regeringscentra van de monarchie.208

Eén van de diensten waarover de Habsburgers en hun dienaren 
beschikten, was het postsysteem van de Italiaanse familie de Tassis of van Taxis. 
Deze postmeesters schiepen een web van poststations aan routes tussen belang-
rijke bestuurlijke centra, waartussen een estafettesysteem werd gehanteerd. Een
koerier te paard legde zo snel mogelijk de afstand tussen de poststations af, waar
hij wisselde van paard. Hoe korter de afstanden tussen de poststations, hoe harder
de koeriers konden rijden en hoe sneller poststukken de afstand tussen afzender
en ontvanger konden overbruggen. Het estafettesysteem was een belangrijke 
vernieuwing van oudere postsystemen, waarbij koeriers vaak de gehele afstand
tussen afzender en ontvanger aflegden op één paard en vermoeidheid de reis 
vertraagde.209

De familie Taxis ontwikkelde de rijkspost in de late vijftiende eeuw voor de
Oostenrijkse dynastie om haar wijdverspreide gebieden met elkaar in verbinding
te stellen. Vanaf de latere jaren 1480 trok Maximiliaans vader keizer Frederik III
zich meer en meer terug uit het bestuur van het Heilige Roomse Rijk en moest
Maximiliaan, die sinds zijn huwelijk met Maria van Bourgondië (1477) in 
de Nederlanden resideerde, zijn aandacht verdelen over zijn Centraal- en 
West-Europese gebiedsdelen. In 1489 nam Maximiliaan de regering van Tirool
over van zijn neef Sigismund van Habsburg. Tirool was een rijk gebied, waardoor
Maximiliaan voldoende middelen kreeg om een postverbinding te financieren 
tussen zijn twee regeringscentra. Zo kon hij in 1490 Francisco de Tassis opdracht
geven een postroute in te stellen tussen Innsbruck en Brussel.210

Het postbedrijf van de Taxis-familie groeide met de Habsburgse dynastie mee:
in 1504 erfde Maximiliaans zoon Filips de Schone samen met zijn vrouw Johanna
de kroon van Castilië en in 1505 werd een nieuw contract afgesloten met Frans
van Taxis, die zich al in 1501 als hoofd van de rijkspost in Brussel had gevestigd,
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om ook een postverbinding te onderhouden met het koninklijk hof in Spanje.
Wegens het rondreizende karakter van het Castiliaanse hof werd hiervoor geen
vast eindstation vastgesteld. Na de opvolging van Filips’ en Johanna’s zoon 
Karel in Castilië en Aragon in 1516 werd een nieuw contract afgesloten met de 
rijkspostmeesters. Ditmaal werden ook verbindingen met de Napolitaanse gebie-
den van de Habsburgse vorst gelegd.211 Karel sprak in 1518 met de koning van
Frankrijk af dat hun beider koeriers immuniteit zouden genieten, om veilige 
verbindingen te garanderen.212 Na zijn aantreden bevestigde ook Filips in 1557
alle privileges van de Taxis-familie.

De nauwe verbintenis met de Habsburgse dynastie bracht de familie Taxis
niet alleen voordelen. Maximiliaan bleef al achter met de betalingen van het 
systeem en ook Karel en Filips zouden geplaagd worden door geldproblemen. 
Dit had tot gevolg dat de rijkspostmeesters tegen betaling correspondentie van
derden gingen vervoeren. In het oog springende klant van de Taxis’ waren 
bijvoorbeeld de Augsburgse koopliedendynastie van de Welsers en de stad
Keulen.213 Hierdoor ontwikkelde het Taxische systeem volgens Wolfgang Behriger
een revolutionaire dynamiek, die de afstanden in Europa voor een groot publiek
verkleinde. Het werd nu voor het eerst voor iedereen mogelijk snel, regelmatig en
goed georganiseerd informatie over te brengen. Deze ontwikkeling had verreikende
consequenties voor concepten als tijd en ruimte, kortom, hoe mensen de wereld
om zich heen beschouwden. Behringer vergelijkt de uitvinding van het postwezen
daarom met de ontwikkeling van de spoorwegen in de negentiende of van het
internet in de twintigste eeuw.214

In 1557 en 1575 kondigde Filips een staatsbankroet af. Deze ingrepen hadden
directe gevolgen voor het functioneren van het postsysteem, omdat dat in grote
mate afhankelijk bleef van Spaanse financiering. Het uitblijven van betalingen
door de Spaanse koning had tot gevolg dat vooral kleine poststations in verval
raakten. Dat zorgde voor vertragingen in de postbezorging, aangezien er niet
altijd meer uitgeruste paarden klaarstonden om brieven zo snel mogelijk naar het
volgende station te brengen. De financiële klap van het staatsbankroet werd
gevolgd door een politieke, toen de postmeester in de Nederlanden Leonhard 
van Taxis in 1577 werd gearresteerd door de Staten-Generaal. De Taxis waren
steeds verdachter geworden in protestantse en Nederlandse ogen vanwege hun 
afhankelijkheid van de onwrikbaar katholieke Habsburgers. Dit zorgde bij 
protestantse rijksvorsten, maar ook bij de Nederlandse Staten-Generaal voor twijfel
over de neutraliteit en betrouwbaarheid van de postdienst.215 Als gevolg van het
wantrouwen jegens Taxis en ook door het krijgsgeweld stortte het postsysteem in
en werden brieven in het geheim vervoerd.216

Over het algemeen was de postdienst van de familie Taxis echter van hoge
kwaliteit, zoals zelf Fernand Braudel, die over het algemeen een negatief beeld
schetst van de mogelijkheden om te reizen of berichten te verzenden onderkende.
Immers, de Portugese ambassadeur in Rome stuurde zijn brieven naar Lissabon
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via Antwerpen, omdat, volgens Braudel, de lengte van de reis niet zozeer 
afhing van de afstand, maar van de kwaliteit en frequentie van de postkoeriers. 
Via het Taxische systeem vond een brief zijn weg sneller van Rome naar 
Lissabon via Antwerpen dan rechtstreeks via de eigen methoden van Portugese 
diplomatieke dienst!217 Ook reizigers van Wenen naar Parijs namen geregeld 
de route via Brussel, omdat de reis dan wel langer en duurder was, maar ook 
sneller en veiliger.218 Mede vanwege de Taxische post was Filips in een tijd van 
trage verbindingen vaak als eerste op de hoogte van gebeurtenissen elders.219

Goede verbindingen waren voor Filips van belang, omdat ze hem in staat stelden
zo veel mogelijk zelf af te handelen. De koeriers waren een essentieel onderdeel van
Filips’ persoonlijke stijl van regeren: ‘the man who undertook to deliver the dis-
patch was the man who ensured the possibility of Philip’s personal government.’220

Het postwezen van de familie Taxis was vanaf zijn oprichting bedoeld 
als bestuurlijk instrument voor de Habsburgers. De vorsten gebruikten de 
rijkspostroutes voor hun correspondentie met hun vazallen, onderdanen en 
diplomaten. Er werden zelfs dienstregelingen ingesteld op verschillende postroutes.
Om de communicatie tussen Brussel en Madrid voorspoediger te laten verlopen,
besloot Filips in 1560 bijvoorbeeld om iedere maand een koerier naar de
Nederlanden te sturen.221 Met andere gebieden bestonden nog frequenter contacten:
de onderkoningen van Sicilië stuurden wekelijks een koerier naar het koninklijke
hof.222 Dankzij het uitgebreide diplomatieke netwerk van de Spaanse Habsburgers
en hun frequente onderlinge correspondentie, was Filips de best ingelichte
monarch van zijn tijd.223

Maar het aankomen van poststukken hing niet alleen af van een goed 
georganiseerd postsysteem. In het internationale diplomatieke verkeer was 
informatie de inzet van een felle concurrentiestrijd. Alle vorsten probeerden
zoveel mogelijk inlichtingen in handen te krijgen en de tegenstanders zoveel
mogelijk informatie te onthouden. Postroof was als onderdeel van de strijd om
informatie niet van de lucht. Wanneer brieven via postkantoren in ‘vijandelijk’
gebied werden verstuurd, was de kans aanwezig dat de doorgang van de brieven
belemmerd werd. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van de Franse ervaring
van don Francés de Álava, Habsburgs ambassadeur aan het Franse hof tussen
1564 en 1571. In Parijs was een Taxische postmeester gestationeerd, die een 
schakel vormde tussen Brussel en Madrid. Bij het uitoefenen van zijn functie 
werd hij echter geregeld geconfronteerd met de nieuwsgierigheid van de Franse 
koningin-moeder. 

De precaire situatie van Catharina de Medici, die klem zat tussen de 
katholieken en hugenoten in haar eigen land en de blik van Filips steeds op zich
gericht voelde, weerhield haar er niet van haar gang te gaan met de Habsburgse
koeriers. Zij liet regelmatig Brusselse of Madrileense postzendingen onderscheppen
en liet zelfs Álava’s burelen infiltreren om het Spaanse geheimschrift te kunnen
kraken – met succes.224 Álava confronteerde de koningin-moeder veelvuldig met
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de postroof, maar Catharina waste steeds haar handen in onschuld. Filips drong
er vanuit Madrid op aan dat zijn postzendingen gerespecteerd zouden worden,
maar om de broze relatie met Frankrijk niet te beschadigen, durfde hij geen harde
taal te spreken, laat staan actie te ondernemen. Catharina maakte het uiteindelijk
zo bont, dat Álava zijn post in 1571 verliet zonder afscheid te nemen van haar of
haar zoon.225 Alle partijen maakten zich overigens schuldig aan dergelijke vergrijpen.
Andersom zag de Franse ambassadeur aan het Spaanse hof, Fourquevaux, zich uit
geldgebrek vaak genoopt brieven met de Taxische koeriers mee te geven, wat 
wellicht verklaart waarom de Spaanse ambassadeur aan het Franse hof altijd
scheen te weten wat er zijn brieven stond.226

Het ontregelen van communicatie was één van de tactieken die ook de zeer
anti-Habsburgse paus Paulus IV in 1556 gebruikte aan de vooravond van een oorlog
met de Spanjaarden. Nadat de Paus uit een onderschepte brief had opgemaakt dat
Filips van plan was de Pauselijke Staat binnen te vallen, probeerde hij het Spaanse
communicatiesysteem te ontwrichten. Juan de Verzosa, de koninklijke archivaris
in Rome, noemt in zijn geschiedwerk enkele slachtoffers van de campagne die
Paulus IV begon: de markies van Sarriá, ambassadeur in Rome, werd gedwongen
zijn ambt op te geven en de Eeuwige Stad te verlaten; Garcilaso de la Vega, 
afgezant van Filips, werd in hechtenis genomen nadat enkele van zijn brieven
onderschept waren, waarin hij de hertog van Alva informeerde over Paulus’
machinaties; een zekere Hipolito Capilupi, die ervan was beschuldig plannen te
smeden met de Spanjaarden door middel van brieven in geheimschrift, werd
eveneens gevangengezet; en zelfs Juan Antonio de Tassis, de postmeester in
Rome, bleef dat lot niet bespaard, alleen maar ‘omdat hij zijn verplichtingen
nakwam.’227 De invasie van de Pauselijke Staat kon Paulus hiermee echter niet
verhinderen; Alva bracht een leger in het veld en rukte vanuit Napels op en
dwong de Paus tot overgave.

Om er zeker van te zijn dat poststukken ook daadwerkelijk aankwamen,
werkten Habsburgse bureaucraten geregeld met duplicaten en triplicaten die 
op verschillende manieren verstuurd werden. Niet alleen de rijkspost werd 
ingeschakeld, maar documenten werden ook via koopliedenkoeriers of over zee
verstuurd. De bekende Spanish road die Alva aanlegde tussen Madrid en de
Nederlanden – via Barcelona, Genua, Milaan, de Franche-Comté en Luxemburg
naar Brussel – diende ook als alternatief voor de postroute door Frankrijk. 
Het deel tussen Barcelona en Genua werd natuurlijk per galei afgelegd.228

                 Het transport over zee was wel gevoelig voor slechte weersomstandigheden.
Slechte weer of ongunstige wind kon de postbezorging aanzienlijk vertragen.229

De communicatieve praktijken die de Habsburgse vorsten in stand hielden
met hun buitenlandse bondgenoten werden ook toegepast binnen de Habsburgse
territoria.230 Het systeem is niet uitsluitend te interpreteren als machtsinstrument
van de heersende dynastie. Het ontwikkelde tijdens de regeringsjaren van Filips II
een belangrijke rol als infrastructuur voor het gehele ‘papieren hof’ en werd het
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net zozeer gebruikt door plaatselijke elites als door gouverners. Daarmee verwierf
de organisatie van het briefverkeer ook enkele kenmerken van het ‘fysieke’ hofleven
in Madrid. Zoals uit de voorbeeld van Colonna al even bleek, was het niet 
uitsluitend Catharina de Medici die de post van haar rivalen in het oog hield. 
Ook een persoon als Granvelle kon zich hieraan schuldig maken. Een goed 
functioneren van de postdiensten betekende in zekere zin toegang tot de vorst en,
net als aan het ‘fysieke’ hof in Madrid, was deze toegang inzet van een felle 
concurrentiestrijd. 

Praktische vragen van informatieoverdracht zijn daarom een essentieel 
onderdeel van het onderzoek naar de besloten besluitvormingscommunicatie 
binnen samengestelde monarchieën. Invloed op het besluitvormingsproces was,
om in economische termen te spreken, een schaars goed. De concurrentie om de
aandacht van de koning was hevig en de uitkomst van die strijd bepaalde hoe de
schaarse invloed verdeeld werd. Een essentieel kenmerk van de besluitvorming
ten tijde van Filips’ regering was dat de koning de beslissingen zelf nam, of dit nu
geïnterpreteerd moet worden als een ziekelijk onvermogen tot delegeren of als een
gewetensvol uitoefenen van het koninklijke ambt. Het was in ieder geval niet 
vanzelfsprekend; de Franse koning Hendrik II (regeerde 1547-1559) liet zich veel
sterker beïnvloeden door zijn machtigste hovelingen. De regeringen van Filips’
zoon Filips III (1598-1621) en kleinzoon Filips IV (1621-1665) werden zelfs 
gekenmerkt door de macht van hun favorieten.231 Dit leidde tot een strijd om het
oor van de vorst. Hovelingen en raadsheren gooiden hun gewicht in de strijd om
ervoor te zorgen dat de koning hún informatie zou gebruiken om zijn beslissing
op te baseren.

Binnen de directe omgeving van de vorst – zijn huishouden en de in Madrid
gevestigde bureaucratie – leidde dit tot een welhaast permanente strijd tussen 
verschillende facties, groepen hovelingen en bureaucraten die hun greep op het
bestuur en de koning probeerden te verstevigen.232 Of de strijd tussen de facties
ideologisch geïnspireerd was of puur om machtsvergaring ging, vormt nog altijd
een punt van discussie onder historici.233 In beide gevallen nam Filips zelf de
beslissingen en was het van belang hem van het eigen gelijk te overtuigen, of dit
nu ging om het hard of soepel optreden tegen de Nederlandse rebellen of het
toekennen van hoffuncties aan deze of gene.

Verder af van het centrum, in de Nederlanden, was eenzelfde soort strijd
zichtbaar om de aandacht van de vorst. De verschillende machtsgroepen binnen
de Nederlandse bestuurlijke elite stelden alles in het werk om de koning te 
overtuigen van de waarde van hun eigen informatie en adviezen. Maar deze 
machtsgroepen moesten ook nog de afstand naar Madrid overbruggen. Een
belangrijke voorwaarde voor het uitoefenen van invloed was immers dat de
informatie en adviezen van de machtsgroepen het centrum van de besluitvorming
– de schrijftafel van Filips – zouden bereiken. Hier school ook het gevaar. Hoewel
de methoden om over afstand te communiceren sterk waren verbeterd met de
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opkomst van het Taxische postsysteem, bood dit niet altijd de veiligheid die 
perifere elites wensten. De veiligheid van hun berichtgeving liep vooral gevaar
doordat concurrerende groepen binnen de machtselite pogingen ondernamen de
communicatie van de ander te verstoren door hun brieven te onderscheppen.234

Het doel hiervan was tweeledig: enerzijds kwam men er zo achter wat vijandelijke
groepen de koning te melden hadden, over maatregelen of benoemingen binnen
de Nederlanden, maar ook wat voor schadelijke meningen over de ander naar
Madrid werden gestuurd. Anderzijds kon men door de post van de ander te
onderscheppen, verhinderen dat diens informatie en adviezen de koning zouden
bereiken. De methoden die de verschillende machtsgroepen binnen de Brusselse
elite hanteerden om hun boodschappen over te brengen naar Madrid zijn een
indicatie van de moeite die zij zich moesten getroosten om een invloedrijke positie
te veroveren, de mate van tegenstand die zij daarbij ondervonden en de mate van
succes dat ze wisten te boeken.

De Nederlanden: een nieuwe periferie

Het is de vraag welke contacten de Nederlandse machtselites ontwikkeld hadden
met de Spaanse entourage van Filips in de jaren 1555-1559 die een basis zouden
kunnen vormen voor een goed functionerend communicatiesysteem na 1559. 
Zij kregen hiertoe waarschijnlijk zeker de gelegenheid, aangezien Karel zijn 
laatste regeringsjaren in de Nederlanden doorbracht en Filips er regeerperiode 
begon. Er openden zich mogelijkheden aan Filips’ hof en binnen de Brusselse 
regeringskringen om in contact te komen met de vorst en zijn entourage.

Filips liet zich voor het eerst in de Nederlanden zien toen Karel zijn zoon in
1548 bij zich riep. De keizer had zojuist op het slagveld bij Mühlberg een eclatante
overwinning geboekt op de Duitse lutherse vorsten. Ook zijn grote rivaal Frans I
van Frankrijk was gestorven, net als Maarten Luther. Karel wilde beslissingen
nemen over zijn nalatenschap en daarvoor was het nodig de familie bijeen te 
brengen. Filips moest zijn opvolger worden in de Nederlanden en het liefst ook in
het Heilige Roomse Rijk. De prins kreeg een Bourgondische hofhouding, zodat hij
zich als Bourgondische vorst in Noordwest-Europa kon voorstellen.235 Filips verliet
voor het eerst het Iberisch schiereiland om zich als opvolger van zijn vader in 
de Nederlanden te laten inzweren. In maart 1549 bereikte de prins Luxemburg. 
Kort daarop kwam hij aan in Brussel, waar hij drie maanden zou verblijven. 
De Habsburgse adellijke elite kreeg ruimschoots de gelegenheid haar toekomstige
vorst te leren kennen. Ter ere van Filips werd het ene toernooi na het andere 
georganiseerd, waarin Nederlandse, Spaanse, Italiaanse en Duitse edelen het
tegen elkaar en tegen de prins opnamen.236

Na zijn tournee door de Nederlanden vertrok Filips voor een verblijf van bijna
een jaar naar Augsburg. Daar was de Rijksdag bijeengekomen en discussieerden
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de Habsburgers over de verdeling van Karels erfenis. Ferdinand eiste de keizer-
lijke waardigheid voor zichzelf en zijn nakomelingen, terwijl Karel probeerde zijn
eigen zoon naar voren te schuiven als kandidaat. De broers bereikten een compromis;
de keizerstroon zou beurtelings toevallen aan de Spaanse en Oostenrijkse tak 
van de familie. Ferdinand zou na zijn troonsbestijging ijveren voor de verkiezing 
van Filips tot Rooms-Koning. Indien Filips keizer werd, zou hij zorgen voor de 
verkiezing van zijn neef aartshertog Maximiliaan als zijn opvolger. Nadat de 
harmonie tussen beide takken van de familie was hersteld, keerde Filips terug
naar het Iberisch schiereiland.

Filips’ reis naar de Nederlanden ging gepaard met de invoering van het
Bourgondisch hofceremonieel. De prins nam deze gelegenheid te baat enkele
Nederlanders in zijn hofhouding op te nemen. De markies van Bergen werd 
gentilhomme de la chambre van de prins en diende actief tot 1556.237 Waarschijnlijk
nam hij zijn dienst op toen Filips in 1548 naar de Nederlanden reisde. Vlak nadat
het prinselijk gezelschap was onthaald in Genua en op weg ging naar Milaan,
maakte Bergen zijn opwachting bij de prins als gezant van Filips’ tantes Eleonora
van Frankrijk en Maria van Hongarije.238 Ook de graaf van Horn noemde 1549 als
het jaar waarin hij zijn dienst van Filips begin; in dat jaar ontving hij de prins op
zijn landgoed te Weert waar hij mogelijk werd aangesteld als kapitein van diens
lijfwacht.239 Horn en Bergen onderscheidden zich met deze achtergrond van hun
latere adellijke bondgenoten. De graaf van Egmont, de prins van Oranje en de
baron van Montigny hadden sterkere banden met het keizerlijke hof en kregen
geen hofambt van Filips.240

Na Filips’ vertrek in 1550 sloeg de triomfantelijke sfeer van zijn felicísimo viaje
snel om in melancholie. De prins had in de Nederlanden niet de goede
‘Bourgonondische’ indruk gemaakt die Karel had gehoopt, maar was overgekomen
als een echte Castiliaan. Tegelijkertijd leek het met de keizer bergafwaarts te gaan.
In 1551 raakte Karel in oorlog met Frans I’s zoon Hendrik II. Daarna pleegde
Maurits van Saksen zijn beruchte verraad door zich aan de zijde van de lutherse
vorsten te scharen. De positie van Karel in het Rijk werd penibel; in 1552 kon de
oude keizer slechts ternauwernood lijf en goed redden door een beschamende
vlucht uit het belegerde Innsbruck. Filips wachtte ongeduldig in Castilië op een
kans om terug te keren naar Noordwest-Europa en zich als zelfstandig vorst te
bewijzen. 

Al vanaf 1553 bestonden plannen Filips naar de Nederlanden te laten komen
om de leiding van de oorlog met de Fransen over te nemen van zijn vermoeide
vader. Aanvankelijk zou Filips een huwelijk sluiten met een Portugese prinses, die
na het huwelijk in Castilië als regentes kunnen dienen, terwijl de bruidegom met
de naar verwachting aanzienlijke bruidsschat naar de Nederlanden zou komen.
Karel zou zijn handen vrij hebben om orde op zaken te stellen in het Heilige
Roomse Rijk om zich daarna in Castilië terug te trekken.241
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Geruchten over Filips’ terugkeer circuleerden volop.242 Deze geruchten werden
in de hand gewerkt doordat Filips zijn mayordomo Diego de Acevedo samen met
de graaf van Horn naar de Nederlanden stuurde om de slechte indruk die hij na
zijn reis in 1549 had achtergelaten teniet te doen.243 Horns komst, zo berichtte een
Spaanse waarnemer aan Filips, was een gouden greep. Horn had uitstekende 
contacten aan het keizerlijke hof, maar ook in de steden, en had Filips zó 
overtuigend geloofd en geprezen dat de reputatie van de prins aanzienlijk 
verbeterd was.244 Deze missie was succesvol, want vrijwel alle edelen namen de
mogelijkheid te baat alvast contact te leggen met hun nieuwe vorst. Edelen als de
hertog van Aarschot, zijn broer de markies van Renty, de markies van Bergen,
Adolf en Maximiliaan van Bourgondië en de graaf van Egmont gaven aan uit te
zien naar de komst van Filips om de oorlog tegen de Fransen een nieuwe impuls
te geven en getuigden van hun warme loyaliteit aan de prins.245 Egmont liet 
Filips bovendien weten dat hij graag zou dienen als onderkoning van Napels of 
commandant van de lichte cavalerie in Italië.246 Zo zochten de toekomstige vorst
en zijn vazallen al vroeg toenadering tot elkaar.

In 1554 keerde Filips daadwerkelijk terug naar Noordwest-Europa, zij het
naar Engeland. In zijn gevolg reisde de markies van Bergen mee. In tegenstelling
tot de graaf van Egmont, die de nieuwe koning van Engeland ook escorteerde
maar fungeerde als afgezant van Karel, viel Bergen niet op in het koninklijk
gevolg. Door de chroniqueur Cabrera de Córdoba wordt hij in één adem genoemd
met de andere Castiliaanse en Italiaanse markiezen.247 Tijdens de oorlog met de
Fransen in 1558 vervulde Bergen, net als Horn, een liaisonfunctie tussen Filips en
landvoogd Savooien.248 Filips had de markies in 1559 dan ook mee terug willen
nemen naar Spanje, maar dat lieten Bergens financiën niet toe.249

Ruy Gómez de Silva, bekend als graaf van Melito voor hij in 1559 prins van
Eboli werd, speelde als sumiller de corps een voorname rol aan het hof van Filips. 
In die hoedanigheid legde ook hij belangrijke contacten met de Nederlandse edelen.
De Italiaanse ambassadeur Tiepolo merkte over hem op dat hij zich in de jaren
1555-1559 zeer toegankelijk opstelde en dat dientengevolge ‘iedereen steeds naar
hem toe kwam.’250 Horn en Bergen kenden de favoriet ongetwijfeld persoonlijk.
Vanaf 1554 stond Eboli als sumiller aan het hoofd van de cámara van Filips, waar
Bergen diende als gentilhomme de la chambre, zodat er regelmatig contact geweest
moet zijn tussen beiden.251 Ook Horn kende Eboli van het hof. Toen Oranje samen
met Eboli vredesonderhandelingen voerde in Cercamp (1558), vroeg Horn de
prins uitdrukkelijk en in het Castiliaans zijn groeten over te brengen aan de graaf
van Melito.252 Niet alleen het hof was een goede mogelijkheid om met Eboli in
contact te komen. De vredesonderhandelingen waarbij zowel Eboli als Oranje
betrokken waren, betekenden dat beiden samen met Alva en Granvelle enkele
maanden intensief contact hadden. Zelfs daarvoor onderhield Oranje al contacten
met hem. In 1556 bracht hij bijvoorbeeld de belangen van de Duitse edelman
Günther van Schwarzburg onder Eboli’s aandacht.253
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Nadat Filips naar de Nederlanden gekomen was, hield hij zich steeds op
enige afstand van het directe bestuur van de Nederlanden. Net als zijn vader,
hield Filips vast aan een landvoogd, ook tijdens zijn aanwezigheid. Vanaf 1555
vervulde de onttroonde hertog Emanuel Filibert van Savooien de rol van vorstelijk
alter ego in de Nederlanden. Dit stelde Filips in staat om, wanneer nodig, naar
Engeland te reizen waarvan hij na zijn huwelijk met Maria Tudor (1554) koning-
gemaal was.254 Zijn reizen naar Londen werden in Brussel met ongenoegen
begroet, maar de regering van de Nederlanden was in principe ingericht op een
afwezige vorst. Dat nam overigens niet weg dat bijvoorbeeld Oranje zijn 
correspondentie structureel aan de koning richtte in plaats van aan de landvoogd,
ervan uitgaande dat Savooien de brieven aan de vorst ook zou lezen.255

De landvoogdij van Emanuel Filibert van Savooien (1555-1559) was voor de
edelen een verademing ten opzichte van de voorafgaande landvoogdij van Maria
van Hongarije (1531-1555). Maria had graag met een kleine groep raadsheren
geregeerd, van wie slechts een enkeling uit de hoge adel stamde. De verhouding
tussen landvoogdes en adel was slecht. Maria had tijdens haar landvoogdij 
stelselmatig geprobeerd de edelen buiten het landsbestuur te houden en zelfs na
haar aftreden bezocht Maria raadsvergaderingen, waar ze probeerde de lakens uit
te delen.256 Savooien daarentegen had zich juist steeds bediend van de edelen.257

De oorlog tegen de Fransen, waarin de Bourgondische hoge adel een grote 
militaire rol speelde, bracht de edelen op de voorgrond. Niet alleen op het slagveld,
maar ook binnen de Raad van State speelde de hoge adel een belangrijke rol. 
De doyen van de adel, Karel graaf van Lalaing, werd zelfs tot waarnemend 
landvoogd benoemd toen Savooien zijn functies op het slagveld vervulde. 
Ook konden de jongere edelen, die van dezelfde generatie waren als Emanuel
Filibert (geb. 1528), het kennelijk uitstekend vinden met de landvoogd. Geregeld
waren zij gezamenlijk ’s nachts in de stad te vinden.258 De jongere adel die door
de nieuwe koning benoemd werd in de Nederlandse Raad van State, zag de
IJzeren Dame dan ook graag vertrekken.

Onder de jonge edelen die Filips in 1555 aanstelde als raadsheren waren
Egmont, Oranje en Bergen.259 De graaf van Horn werd weliswaar niet in de Raad
benoemd, maar sleepte als eerste van de jonge garde in 1555 een stadhouderschap
in de wacht, namelijk van het nog maar recent geïncorporeerde Gelre.260 Voor zijn
vertrek in 1559 bekleedde Filips ook Egmont, Oranje en Bergen met een stadhou-
derschap. Tegelijkertijd werd Bergens lidmaatschap van de Raad niet verlengd en
moest Horn zijn stadhouderschap opgeven. Aangezien de graaf met de koning
zou meereizen naar Spanje, eiste de Staten van Gelre dat Horn vervangen zou
worden door een aanwezige stadhouder. In Spanje zou de graaf echter wel 
toetreden tot de Raad van State.

Deze edelen golden als leden van de traditionele adellijke elite van de
Nederlanden, die om die reden al op jonge leeftijd aanspraak kon maken op
belangrijke ambten. Deze claims waren zo sterk verankerd in de Nederlandse
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politieke tradities dat deze edelen hun sociale positie konden omzetten in 
stadhouderschappen, vliesridderschap, bevelhebberschap van de staande troepen
en raadzetels. Vooral de stadhouderschappen, die in principe voor het leven
waren, verzekerden de heren van een ijzersterke en onafhankelijke positie op
lokaal niveau. Gepaard aan het lidmaatschap van de Raad van State maakte deze
functie de heren tot machtige spelers in de Brusselse politiek die hun positie
slechts ten dele aan de vorst te danken hadden. Eenmaal benoemd was de koning
tot hen veroordeeld.

De contacten van de Nederlandse edelen in de regeringskringen of aan het
hof zorgden ervoor dat zij goed bekend waren met Filips’ omgeving. Deze had
een uitgesproken Castiliaans karakter. Filips had een Spaanse opvoeding genoten
en sprak geen andere talen (met als mogelijke uitzondering het Portugees, de taal
van zijn moeder). Ook bestond zijn hof voor het merendeel uit Spanjaarden, 
waardoor het Castiliaans in praktijk de nieuwe de hoftaal werd,261 terwijl de
Nederlandse centrale regering Franstalig was. In werkelijkheid hoefde het 
taalverschil nauwelijks tot problemen te leiden. De koning was dan wel beperkt 
in zijn talenkennis, dat waren zijn ondergeschikten beslist niet. Filips’ secretaris
Gonzalo Pérez en Viglius correspondeerden met elkaar in de lingua franca van
het humanisme, het Latijn. Ook beschikte Filips over voldoende secretarissen die 
zijn brieven vertaalden. Het Frans ruimde dus geenszins het veld als bestuurstaal.
Nederlandse zaken werden, zowel op centraal niveau in de Nederlanden zelf als
aan het hof in Madrid, steevast in het Frans afgehandeld. Daarvoor had Filips bij
zijn vertrek in 1559 de zegelbewaarder Charles de Tisnacq en de secretaris Josse de
Courtewille meegenomen. Beide ambtenaren werden belast met correspondentie
in het Frans, dus ook met de landvoogdes in Brussel. Zo kon in ieder geval de 
officiële correspondentie tussen de Raad van State en de heer der Nederlanden in
het Frans afgehandeld worden. Het was een formaliteit die Filips graag in acht
nam. Zelfs de brieven die de hertog van Alva tijdens zijn landvoogdij in de
Nederlanden mede namens de Brusselse Raad van State schreef, werden in het
Frans gesteld.262 De centrale regering in Madrid bood voldoende mogelijkheden
de regering in de eigen landstaal af te handelen, wat ook gold voor de Italiaanse,
Catalaanse en Portugese gebieden. 

De Nederlanders waren zodoende niet verplicht zich aan te passen aan de
nieuwe Castiliaanstalige elite rondom Filips.263 Toch wekt het geen verwondering
dat vooral Horn en Bergen zich goed konden uitdrukken in de taal van hun
nieuwe soeverein. Beiden hadden het Castiliaans waarschijnlijk opgestoken tij-
dens hun hofdienst in het huishouden van de jonge Filips. Bergen en Horn 
onderscheidden zich met hun talenkennis van hun adellijke collega’s. 
Montigny’s Castiliaans bereikte niet het niveau van zijn broer Horn. Tijdens zijn
verblijf in Spanje vanaf 1567 schreef hij weliswaar de minuten van zijn brieven in
het Castiliaans, maar vertrouwde hij op zijn dienaar Antonio om de fouten in 
spelling en grammatica te corrigeren.264 Egmont leerde waarschijnlijk pas in de
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loop van de jaren 1560 Castiliaans. Vóór 1567 is bekend dat hij voor zijn 
correspondentie met Spaanse bureaucraten een vertaler inschakelde, terwijl 
hij na zijn arrestatie door Alva in 1567 in het Castiliaans en zonder tolk werd 
verhoord.265 Van Oranje zijn eveneens twee brieven uit 1560 bekend die hij in zijn
eigen hand in het Castiliaans opstelde.266 Ook correspondeerde de Spaanse 
commandant Julián Romero gewoonlijk in het Castiliaans met Oranje toen die zijn
bevelhebber was.267 De Nederlandse edelen leken zodoende redelijk goed 
geïntegreerd in Filips’ Castiliaanse omgeving; aan zijn hof en in de Brusselse 
regeringskringen. 

Dat betekende overigens niet dat er in de periode 1555-1559 geen spanningen
ontstonden. De verhoudingen binnen de Raad van State waren bijvoorbeeld 
minder harmonieus. Het fiasco van de onderhandelingen met de Staten-Generaal
in 1557-1558 leidde tot de eerste scheuren binnen de gelederen van de Raad. 
Om aan de wanhopige financiële situatie een eind te maken, had de koning 
een permanente belasting willen laten goedkeuren. De Staten-Generaal, bij 
uitzondering bevoegd in plenaire vergadering te overleggen, wilden echter 
uitsluitend een nieuwe bede toestaan waarvan de inning en administratie
bovendien in handen van een dienaar van de Staten moest komen te liggen.268

Dat was een gevoelige nederlaag voor het vorstelijk gezag en Filips zou later
alleen met grote tegenzin de Staten-Generaal nogmaals bijeenroepen. Granvelle 
en Viglius, die steeds tegen het bijeenroepen van de Staten-Generaal waren
geweest, schroomden niet de edelen verantwoordelijk te houden voor het debacle,
omdat juist zij op de bijeenkomst zouden hebben aangedrongen. Hierdoor ont-
stond er een verwijdering tussen Granvelle en Viglius enerzijds en adellijke 
raadsheren als Karel van Lalaing, Egmont en Oranje anderzijds.269

Niet alleen de moeizame bijeenkomst van de Staten-Generaal waren debet
aan die verwijdering. Viglius constateerde weliswaar dat er in de Raad van State
een zeer hechte adelsgroep bestond onder leiding van Karel, graaf van Lalaing, 
en dat deze groep dermate was doordrongen van hun rang dat zij hem ongetwijfeld
niet zouden accepteren als tijdelijke voorzitter. Maar tegelijkertijd klaagde de 
president in een onderhoud met Filips over de eindeloze verzoeken tot het toeken-
nen van wereldlijke en geestelijke ambten waarmee de heren hem bestookten.
Vaak waren ze zeer verbolgen wanneer hij die ‘excessieve eisen’ verwierp.270

Deze ruzies over ambten duiden op een patronagekwestie. De edelen zagen
Viglius kennelijk als een mogelijke patroon die echter niet meewerkte aan hun
bevordering en zo de kans verspeelde hun loyaliteit te winnen.

Toen het hof in 1559 wegtrok uit de Nederlanden, was nog niet te voorzien
dat het om een permanent vertrek ging. Gedurende de jaren 1560 klonk steeds de
roep om de terugkeer van de vorst naar de Nederlanden. Het hof werd nog steeds
gezien als een in essentie mobiele organisatie, die wanneer nodig langs de 
brandhaarden binnen de Habsburgse monarchie kon trekken. De omslag in de
communicatie tussen de Brusselse machtselite en de vorst liet zich toch direct 
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voelen. Of het nu om een permanente verandering ging of niet, door de vestiging
van het hof van Filips in Castilië werden de rollen voorlopig omgekeerd. Hoewel
Karel nog geregeld langs de verschillende machtscentra van zijn monarchie had
gereisd, moesten Filips’ Nederlandse onderdanen en vazallen nu manieren vinden
om de koning in zijn regeringscentrum te bereiken.

Besluit

Filips vertrek uit de Nederlanden in 1559 wordt over het algemeen geïnterpre-
teerd als een belangrijke breuk in de geschiedenis. Vanaf dat moment, om Martin
van Gelderen te parafraseren, zou immers over Nederlandse zaken worden beslist
in Spanje, door een Spaanse koning die geen Nederlands sprak, in een Castiliaanse
omgeving en omringd door Spaanse raden en raadsheren.271 In deze voorstelling
van zaken worden de Nederlandse edelen en bureaucraten, die het zo goed hadden
kunnen vinden met Karel V en Maria van Hongarije, voorgesteld als inflexibele en
initiatiefloze personen, die zich lieten overvallen door de Castiliaanse overname
en zo hun invloed uit handen lieten glippen. Maar ook de Nederlandse edelen en
bureaucraten hadden voldoende mogelijkheden om zich in het Castiliaans of
Frans te mengen in het besluitvormingsproces. Wanneer nodig vonden zelfs de
edelen, van wie lang is verondersteld dat zij onoverkomelijke communicatiepro-
blemen hadden met hun Castiliaanse soeverein, manieren om in het Castiliaans te
communiceren. Sommigen – Bergen, Horn, Oranje – beheersten Filips’ moeder-
taal, anderen – Egmont, Montigny – leerden de taal gedurende de jaren 1560. 

De permanente vestiging van het hof van Filips in Castilië schiep vanaf 1559
een permanent centrum en een permanente periferie. Tussen het geografische 
centrum en periferie werd een communicatienetwerk geweven dat een alternatief
centrum en periferie creëerde, ditmaal gebaseerd op integratie in het correspon-
dentienetwerk dat tussen de belangrijkste agenten van de staat en de vorst
bestond. Om dit netwerk over afstand te laten functioneren was infrastructuur
nodig: postdiensten en betrouwbare agenten. Binnen het correspondentienetwerk
was het beschermen van communicatiekanalen een belangrijk element, want in
alle lagen van de besluitvorming lagen concurrenten op loer. Informatie was een
schaars goed, waarop Filips zo veel mogelijk beslag wilde leggen. De mogelijkheid
om de vorst en zijn directe entourage van doorslaggevende informatie te voorzien
was eveneens schaars. Om een invloedrijke positie binnen het correspondentienet-
werk te behouden was het daarom nodig de concurrentie in de gaten te houden en
de pas af te snijden.

Vanaf 1559 moest ook de Nederlandse machtselite een positie veroveren bin-
nen de papieren politieke ruimte die Filips’ vertrek teweegbracht. Of hun inspan-
ningen in de periode 1555-1559 hun een gunstige uitgangspositie hadden bezorgd
voor de komende strijd, is onderwerp van de volgende hoofdstukken.




