
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Gevallen vazallen : de integratie van Oranje, Egmont en Horn in de Spaans-
Habsburgse monarchie (1559-1567)

Geevers, E.M.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Geevers, E. M. (2008). Gevallen vazallen : de integratie van Oranje, Egmont en Horn in de
Spaans-Habsburgse monarchie (1559-1567). [, Universiteit van Amsterdam]. Amsterdam
University Press.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/gevallen-vazallen--de-integratie-van-oranje-egmont-en-horn-in-de-spaanshabsburgse-monarchie-15591567(95953e55-deab-4577-a087-71b9bc55cb92).html


III

Eerste schermutselingen: 
netwerkvorming in het Rijk, 1559-1561
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‘Ben ick van duytschen bloet…’
  – Wilhelmus

Tussen 1559 en 1561 bleven hoog oplopende conflicten binnen de Brusselse 
regentschapsregering uit, maar dat betekende geenszins dat er sprake was van
een harmonieuze samenwerking. De schijn van rust werd vooral gewekt doordat
niet de Nederlanden zelf, maar het Heilige Roomse Rijk de achtergrond vormde
voor de ontwikkelingen die Brussel in de eerste jaren Filips’ afwezigheid beheersten.
De abdicatie van Karel V betekende het einde van de dynastieke eenheid van de
Habsburgse monarchie. Voor de Spaans-Habsburgse tak van de familie betekende
dit dat de relatie met het Heilige Roomse Rijk opnieuw vormgegeven moest 
worden. In dit proces zouden de Brusselse machtselites een aanzienlijke rol 
spelen, waarbij verschillende groepen ieder hun eigen agenda hadden en frictie
niet uitbleef.

In het volgende hoofdstuk zal ik ingaan op de herdefiniëring van Filips’ 
banden met de Duitse vorsten door middel van het vormen van een nieuw net-
werk. Het bestuderen van de netwerkvorming in het Heilige Roomse Rijk is niet
alleen van belang om na te gaan op welke manier en in welke gevallen de
Nederlandse edelen gebruikmaakten van de hierboven geschetste mogelijkheden
tot communicatie. Het biedt ook inzicht in de mate waarin de Nederlandse edelen
zich bleven identificeren met het Rijk nadat de personele unie tussen het Rijk en
de Nederlanden ten einde was gekomen. Juist de houding van de heren tegenover
de veranderende dynastieke eenheid waartoe zij behoorden, zou uitgroeien tot
een conflictpunt tussen hen en Filips en Granvelle. 

Om de acties van de Nederlandse heren te begrijpen, is het echter noodzakelijk
deze in te bedden in de Nederlands-Duitse verhoudingen voor 1559, zowel wat
betreft de juridische banden als de betrekkingen tussen Duitse en Nederlandse
edelen. Op deze verhoudingen zal ik eerst kort ingaan, waarna ik me zal richten
op de rol van Oranje, Egmont en Horn in het vormen van Filips’ netwerk in het
Rijk na de abdicatie van zijn vader. Daarbij zal de nadruk enigszins op Willem van
Oranje komen te liggen, omdat zijn correspondentie het best bewaard is gebleven
en hij bovendien nauw betrokken raakte bij enkele slepende kwesties.
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De Nederlanden en het Rijk 

De gewesten die gezamenlijk de Nederlanden vormden vielen sinds het uiteen
vallen van het karolingische rijk gedeeltelijk onder de soevereiniteit van de Franse
koning en gedeeltelijk onder die van de keizer. Gebieden als Holland en Brabant
waren rijkslenen, terwijl Artesië en Vlaanderen onder Frankrijk vielen. Het gezag
van beide vorsten was echter al eeuwenlang erg zwak. Als economisch dynamische
gebieden waar de politieke en economische dominantie van de steden het feodale
systeem ondermijnde, konden gebieden als Vlaanderen en Holland het zich 
permitteren een onafhankelijke koers te varen van hun leenheer. Daar kwam bij
dat de afstand van de keizer tot zijn ‘reichsferne’ Nederlandse lenen zijn gezag
nog verder ondermijnde. Vanaf de veertiende, maar vooral in de vijftiende eeuw
konden de vroege Bourgondische hertogen hun steeds uitgebreidere bezittingen in 
de Nederlanden dan ook tot een vrijwel onafhankelijke staat vormen. Deze 
ontwikkeling werd zowel gesteund als ondermijnd door de pogingen van hertog
Karel de Stoute (regeerde 1467-1477) om de territoria als koninkrijk in leen te 
ontvangen van de keizer. Door het verwerven van de koningstitel zou hertog
Karel zich voortaan kunnen meten met de koningen van Frankrijk en Engeland 
en een werkelijk onafhankelijke vorst worden. Maar door de titel te ontvangen
van de keizer, onderstreepte hij zijn leenband met die laatste.364

Na de dood van Karel de Stoute werd de band met het Rijk op twee manieren
versterkt. Op de eerste plaats beriep koning Lodewijk XI van Frankrijk zich op de
Salische wet die vrouwen uitsloot van opvolging, om de Bourgondische gebieden
onder Franse soevereiniteit voor zichzelf op te eisen. Hoewel het de vorst niet
lukte alle gebieden te veroveren, viel het oorspronkelijke hartland van de
Bourgondiërs, het hertogdom Bourgondië, wel definitief terug aan de Franse
kroon.365 De restanten van de Bourgondische erfenis kregen hierdoor hun nieuwe
zwaartepunt in de noordelijker gelegen gebieden die overwegend tot het Rijk
behoorden, terwijl het vrijgraafschap Bourgondië geïsoleerd raakte. Daarnaast
trouwde Karels erfgename hertogin Maria met de Habsburgse keizerszoon
Maximiliaan van Oostenrijk. Door dit huwelijk raakte de Bourgondische erfenis
verbonden aan de Oostenrijkse territoria van de Habsburgers. Bovendien werd
Maximiliaan in 1486 verkozen tot Rooms Koning en volgde hij in 1493 zijn vader
op als keizer. De Nederlanden werden voortaan ook in een personele unie 
verenigd met het Heilige Roomse Rijk.

De positie van Maximiliaan I was na de dood van zijn echtgenote Maria
steeds omstreden geweest. Hij eiste de voogdij over zijn jonge erfgenaam Filips de
Schone op, maar hij werd niet door alle Nederlandse gewesten erkend.366 Hertog
Filips werd al op zijn veertiende meerderjarig verklaard, zodat de invloed van zijn
vader ingeperkt kon worden. Van een personele unie tussen het Rijk en de
Nederlanden was dan ook geen sprake. Bovendien stierf Filips jong, zonder ooit
tot Rooms-Koning te zijn verkozen.367 Dat betekende dat pas onder Filips’ zoon



Karel V de vereniging van de keizerlijke waardigheid met de Bourgondische
landsheerlijkheid onomstreden werd en een rol kon gaan spelen tussen beide
gebieden. 

Maar ook tijdens Karels regering werd de juridische band tussen het Rijk en
de Nederlanden alleen maar zwakker. Karel liet zich weliswaar door zijn 
plaatsvervanger in het Rijk, zijn broer Ferdinand, belenen met het veroverde 
Gelre en Zutphen, maar over het algemeen probeerden de Nederlandse gewesten
zich te ontworstelen aan de jurisdictie van het Rijkskamergerecht. Ook weigerden
de Staten-Generaal mee te betalen aan de oorlogen tegen de Ottomanen.368

In de jaren 1540 onderhandelden de raadsheren van landvoogdes Maria van
Hongarije met vertegenwoordigers van de rijksstanden over een defensieve 
alliantie tussen het Rijk en de Nederlanden, waaraan beide partners als onafhan-
kelijke staten zouden bijdragen. Uiteindelijk werd in 1548 de Bourgondische
Kreits definitef van statuten voorzien.369 Karel en zijn erfgenamen verplichtten
zich een jaarlijkse bijdrage te leveren ter verdediging van het Rijk, maar de 
vrijstellingen van de Nederlanden werden bevestigd. Dat betekende onder meer
dat de Nederlanden niet onder de jurisdictie van het Rijkskamergerecht vielen en
dat bepalingen die werden aangenomen door de Rijksdag – zoals de vrede van
Augsburg in 1555 – in de Nederlanden geen geldigheid hadden. Daarentegen had
de landsheer van de Nederlanden wel het recht zich te laten vertegenwoordigen
op de Rijksdag en mocht hij permanente gedelegeerden naar het Rijkskamer -
gerecht sturen.370 De de facto onafhankelijkheid van de Nederlanden kreeg hier-
mee aarzelend ook de jure gestalte.

Deze pogingen tot politieke losmaking leiden niet noodzakelijkerwijs tot het
uiteengroeien van het Rijk en de Nederlanden op alle terreinen. De vorming van
afzonderlijke politieke entiteiten stond het voortbestaan van een idee van
gedeelde identiteit niet in de weg. Aan (delen van) de Nederlanden en het Rijk
kon nog steeds worden gedacht als één ‘vaderland.’ Tot de ontwikkeling van een
nationale identiteit in de Nederlanden onder invloed van de Opstand vanaf de
jaren 1560, brachten benamingen als ‘Germania inferior’, ‘Nider teutschelant’ of
‘Alamagna Bassa’ deze banden met het Heilige Roomse Rijk in herinnering.371

Op het niveau van de adel, een internationaal georiënteerde groep met een brede
horizon, bleven de banden met het Rijk nog vrij sterk en werd geen scherp 
onderscheid gemaakt tussen Nederlanders en Duitsers.372

Deze bestaande gedeelde identiteit onder de adel werd mogelijk gestimuleerd
door Karel V. Er zijn aanwijzingen dat de keizer, net als zijn Bourgondische 
voorgangers in de Nederlanden, pogingen had ondernomen integratie te
bewerkstel ligen tussen de Nederlandse en Duitse adel. Een voorbeeld daarvan
kan worden gezocht in de huwelijken die Karel V in de jaren 1540 bevorderde 
tussen Nederlandse en Duitse edelen, zoals dat van de graaf van Egmont. Hij
trouwde in 1546 met Sabine van Beieren, zuster van Frederik van de Palts-Zimmern.
Karel was persoonlijk betrokken bij het arrangeren van het huwelijk, samen met
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Egmonts moeder Françoise van Luxemburg (op wie Karel mogelijk een oogje had
gehad).373 Het was een goede alliantie om verschillende redenen. Sabine stamde
uit een zijtak van de familie Wittelsbach, die niet alleen de hertogen van Beieren,
maar ook de keurvorsten van de Palts leverde; Sabines broer Frederik zou in 1559
zijn kinderloze neef opvolgen als keurvorst. Egmont raakte dus verwant met één
van de aanzienlijkste Duitse geslachten. Vanwege het vroege overlijden van haar
moeder was Sabine bovendien opgevoed door haar neef en diens echtgenote,
paltsgraaf Frederik II en Dorothea van Denemarken. Haar nieuwe pleegmoeder
was een dochter van Christiaan II van Denemarken en Isabella van Habsburg.
Isabella, Karels zuster, was met haar man in 1523 naar de Nederlanden gevlucht
nadat Christiaan van de troon was gestoten. Karel wierp zich op als voogd van de
drie kinderen van het stel, vooral na Isabella’s dood in 1526, en zag er persoonlijk
op toe dat de meisjes, Dorothea en Christina, goede huwelijken sloten.374 Egmonts
huwelijk met Dorothea’s pleegdochter betekende daarom niet alleen een alliantie
met enkele Duitse rijksvorsten, maar ook met de Habsburgse dynastie.375 Egmonts
banden met de dynastie werden nog verder aangehaald doordat hij toetrad tot de
Orde van het Gulden Vlies.

Het wekt dan ook geen verwondering dat Karel van Egmonts huwelijk een
waar familiefeest maakte.376 Naast de families van het bruidspaar was de keizer
zelf aanwezig, evenals zijn broer Ferdinand en diens zoon aartshertog
Maximiliaan. Ook de rijksvorsten van Kleef en Hessen, en de keurvorsten van
Saksen en Brandenburg waren aanwezig.377 Wellicht werd het huwelijksfeest aan-
gegrepen om een laatste poging te doen de conflicten tussen Karel en de lutherse
vorsten te sussen. Maar uiteraard betrof het hier niet uitsluitend een familieaange-
legenheid. Het diende een politiek doel door de banden tussen de Wittelsbachers
en de Habsburgers aan te halen tegen de achtergrond van de dreigende oorlog
met het lutherse Schmalkaldische Verbond. Karel deed verschillende pogingen de
hertog van Beieren voor de katholieke zaak in het Rijk te winnen. Die steun was in
1546 nog niet vanzelfsprekend omdat beide geslachten een aantal territoriale con-
flicten uitvochten. De lutherse vorsten verenigd in het Schmalkaldisch Verbond
hoopten dan ook dat de katholieke hertog zich afzijdig zou houden in hun conflict
met de keizer.378 Als onderdeel van de toenaderingspogingen werd Albrecht, de
zoon en opvolger van de hertog van Beieren, voorgedragen om de gelederen van
de Orde van het Gulden Vlies te versterken. Hoewel de ridders er rekening mee
hielden dat hij zou weigeren, hadden de ouvertures de gewenste uitwerking.379

Albrecht accepteerde de uitnodiging en trouwde bovendien eveneens in 1546 met
een Oostenrijkse aartshertogin.380 Met dit huwelijk koos het Beierse vorstenhuis
definitief de kant van Karel. Egmonts huwelijk met een Wittelbachse telg droeg
ongetwijfeld bij aan het aanhalen van de banden tussen beide families.

Ook andere edelen die in 1546 waren toegetreden tot de Orde trouwden in
dezelfde periode ‘over de grens’. Jan van Ligne, heer van Barbançon, trouwde in
1549 met Margaretha van der Marck en verwierf zo de grafelijke titel Aremberg.
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Ook kreeg de graaf twee Duitse zwagers. Margaretha’s beide zusters trouwden in
dat jaar met Duitsers, te weten landgraaf Lodewijk Hendrik van Leuchtenberg,381

zoon van de grootste niet-Wittelsbacher leenheer in Beieren, en met graaf
Sebastiaan van Helfenstein die eerder was toegetreden tot het Smalkaldisch 
verbond. Om die reden was Helfenstein in ongenade gevallen, maar in 1549 – ten
tijde van zijn huwelijk – nam Karel V hem weer in genade aan.382 Deze huwelijken,
net als dat van Egmont, moesten vermoedelijk bijdragen aan stabiliteit in de
Beierse gebieden en de alliantie tussen Karel en hertog Willem van Beieren verste-
vigen. Dit lijkt erop te wijzen dat Karel de integratie van zijn Nederlandse en
Duitse elites, zowel door het sluiten van huwelijken als door het verlenen van 
lidmaatschap van het Gulden Vlies, aangreep om zijn politieke positie in het Rijk
te verstevigen, vooral tegenover de lutherse vorsten. Huwelijksbetrekkingen tussen
Nederlandse vazallen en keurvorstelijke huizen leken de positie van de keizer
slechts te verstevigen.

De graaf van Horn trouwde eveneens in 1546, maar zijn huwelijk kan niet 
in verband worden gebracht met Karels belangen in het Heilige Roome Rijk. 
Horn was een aantal jaren jonger dan Egmont en kwam in 1546 pas net in 
aanmerking voor ambten als gentilhomme de la bouche en bevelhebber van een 
vendel ruiters.383 Toetreding tot de Orde van het Gulden Vlies volgde voor hem
pas in 1555. Zijn huwelijk met de Duitse gravin Walburgis van Nieuwenaar was al
in 1540 bedisseld door zijn stiefvader, de graaf van Horn, die op deze manier de
aanspraken van de graven van Nieuwenaar op zijn graafschap wilde ondervangen.
De familie Horn was al enige jaren een bondgenoot van de Habsburgers tegen de
hertogen van Gelre, hoewel hun goederen rond Weert Gelderse lenen waren. 
In die zin verstevigde een goed Horns huwelijk wel de Habsburgse positie in het
recent verworven hertogdom.384 Echter, de territoriale belangen die rond Horns
huwelijk speelden, waren van aanzienlijk lokaler belang dan de overwegingen 
die tot Egmonts huwelijk hadden geleid.

Deze Duitse huwelijken konden mogelijk wel de verbondenheid van de
Nederlanden en het Rijk benadrukken. Onder sommige leden van de Nederlandse
adel werd deze verbondenheid in ieder geval gevoeld. Willem van Oranje zou 
zich nog in de late jaren 1570 uitgelaten hebben in termen die erop wijzen dat de 
prins de Nederlanden en het Rijk als één vaderland zag, gesteld onder het 
‘hause osterreich.’385 Deze uitspraken moeten uiteraard worden geplaats in het
kader van Oranjes pogingen Duitse steun te verwerven voor zijn strijd tegen Filips,
maar toch is het opvallend dat hij voorbij kon gaan aan de scheiding van de beide
gebieden en zelfs aan de scheiding binnen de dynastie. Personen als de prins van
Oranje, Filips’ voornaamste Nederlandse vazal van Duitse afkomst, illustreren 
volgens de Duitse historicus Georg Schmidt juist de continuïteit tussen het Rijk en
de Nederlanden. Karel V zou zelfs tijdens zijn abdicatieceremonie demonstratief
geleund hebben op de jonge Oranje, omdat die, in tegenstelling tot prins Filips, niet
de scheiding maar de vereniging van de Nederlanden en het Rijk symboliseerde.386
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Filips en het Rijk na 1558

Zoals ik in hoofdstuk één al aanstipte, ondernam Karel in 1551 pogingen de 
keizerlijke opvolging veilig te stellen voor zijn zoon Filips. Binnen de familie
stuitte Karel al op veel weerstand. Zijn broer Ferdinand voelde er maar weinig
voor zijn eigen zoon aartshertog Maximiliaan te benadelen ten gunste van 
zijn neef.387 Maar ook buiten de Habsburgse familie werden de ambitieuze 
plannen om het keizerschap binnen de familie te houden met argwaan begroet. 
De keurvorsten werden door deze procedure immers buitenspel gezet. Zelfs de
precedentloze abdicatie van het keizerschap aan Ferdinand kon vermoedelijk op
weerstand van de keurvorsten rekenen wanneer die daar niet bij betrokken werden,
ookal was Ferdinand al in 1531 verkozen tot Rooms-Koning.388 Het was duidelijk
dat de familie niet eigenmachtig kon beslissen over dynastieke aangelegenheden
in het Rijk, maar dat daarvoor steeds voldoende draagvlak moest worden gecreëerd
onder de Duitse vorsten. De abdicatie van Karel V ten gunste van Ferdinand kreeg
dan ook uiteindelijk pas in 1558 beslag.389

Hoewel de keizerlijke waardigheid nu definitief toekwam aan de Oostenrijkse
Habsburgers, bleef het Rijk ook na 1558 zeer belangrijk in de internationale politiek
van Filips. Immers, Filips had de Nederlanden en het hertogdom Milaan wel
geërfd, die beide deel uitmaakten van het Rijk, terwijl verschillende individuele
Nederlandse edelen, zoals de graaf van Mansfelt, ook rijksvorsten waren. 
De nabijheid van de Duitse territoria tot zijn Nederlandse bezittingen maakte het
eveneens raadzaam goede contacten te onderhouden met de naburige heersers.390

Daarnaast golden ook enkele praktische overwegingen. Het Heilige Roomse Rijk
vormde een groot reservoir aan soldaten. Commandanten en manschappen waren
steeds deels uit het Rijk gehaald. Om de militaire mogelijkheden van de
Habsburgse monarchie op peil te houden, was het belangrijk banden te onderhouden
met personen die legers op de been konden brengen en konden leiden.391

Daarnaast speelde de religieuze factor een rol in de Habsburgs-Duitse verhoudingen.
Filips zag het groeiend aantal protestanten in Duitsland en Frankrijk als een 
ernstige bedreiging voor de orthodoxie in de Nederlanden. Het handhaven van
goede contacten met katholieke vorsten, maar ook met protestantse vorsten of
twijfelende vorsten, was een manier om de eventuele destabiliserende invloed
vanuit het Heilige Roomse Rijk te neutraliseren.392

De stemming onder de keurvorsten bleef voor Filips ook van belang, omdat
het nog enkele jaren zou duren voor de opvolging van Ferdinand I door zijn 
oudste zoon aartshertog Maximiliaan onvermijdelijk werd door diens verkiezing
tot Rooms-Koning in 1562. Maximiliaans kandidatuur was voordien vanwege zijn
neiging naar lutherse ideeën en interne conflicten binnen de dynastie steeds
omstreden geweest.393 De rivaliteit tussen Filips en Maximiliaan leidde ertoe dat
er in 1561 ook een niet-Habsburgse kandidaat voor het keizerschap naar voren
werd geschoven, hetgeen niet in het belang van de Habsburgse neven was.394
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Tot 1562 zou Filips zich dus nog vrij intensief moeten bezighouden met de stemming
onder de vorsten van het Heilige Roomse Rijk.

De Duitse vorsten hadden eveneens verschillende redenen om hun verhouding
tot Filips te willen herdefiniëren na Karels abdicatie. Enerzijds gold Filips als
Karels erfgenaam en kon daardoor aanspraak maken op de loyaliteit van de oude
dienaren en bondgenoten van de keizer. Het wekt dan ook geen verwondering dat
de betrekkingen die Karel had onderhouden met de Duitse vorsten de fundamenten
vormden van Filips’ eigen netwerk in het Rijk.395 Daarnaast meende de keurvor-
stelijke aartsbisschop van Trier dat de erkenning van de Oostenrijks-Habsburgse
keizer door zijn Spaans-Habsburgse neef van groot belang was voor de stabiliteit
binnen de dynastie en dus in Europa.396 Anderzijds gold Filips als mogelijk
gevaarlijke buur voor de protestantse vorsten, die steeds beducht waren voor een
Spaans-Frans katholiek complot om de Duitse status quo vastgelegd in de vrede
van Augsburg van 1555 te verstoren en het protestantisme uit te roeien. Met het
tekenen van de vrede van Cateau-Cambrésis was aan de verdeeldheid van de
machtigste katholieke monarchieën immers een eind gekomen en bestond de
mogelijkheid dat Valois en Habsburg zich zouden verenigen tegen de protestantse
Duitse vorsten. De familierelaties van de Nederlandse edelen – Egmonts zwager
Frederik III van de Palts en Oranjes beoogde schoonfamilies van Saksen en Hessen
– waren protestantse vorsten en dus vooral bevreesd voor Filips.397 Aan beide zijden
bestond dus de behoefte betrekkingen aan te knopen.

Filips bediende zich van andere middelen dan zijn vader in zijn pogingen een
netwerk te vormen in het Rijk. Hij stimuleerde geen huwelijken tussen
Nederlandse en Duitse families, noch maakte hij gebruik van de mogelijkheden
die de Orde van het Gulden Vlies hem bood. Tijdens de twee kapittels in 1555 en
1559 werd hertog Hendrik van Brunswijk-Lüneburg als enige Duitse rijksvorst
verkozen als ridder.398 Wel maakte de nieuwe vorst gebruik van de familiebetrek-
king die al bestonden tussen Nederlandse en Duitse families en bediende hij zich
van het aloude systeem van jaargelden om de loyaliteit van Duitsers te ‘kopen.’

Om een goede verstandhouding met de Duitse vorsten tot stand te kunnen
brengen, was het allereerst belangrijk hen te overtuigen van Filips’ vreedzame
bedoelingen in het licht van de toenemende geruchten over een katholiek 
complot. Allerlei verschillende mogelijkheden werden daarvoor aangewend. 
Alle Nederlandse edelen die op (familie)bezoek gingen in het Rijk, zoals Egmont
in mei of Oranje in het najaar van 1560, kregen opdracht overal de vredelievende
bedoelingen van de Spaanse koning over te brengen. Daarnaast onderhield
Margaretha van Parma vanuit Brussel met een aantal (rijks)vorsten een zogenaamde
gute Korrenpondenz, een beleefde uitwisseling van gelukwensen bij geboortes,
huwelijken of opvolgingen, en regelmatige nieuwtjes.399 Door dit contact 
probeerden Margaretha en Filips de goede verstandhouding met de Duitsers te 
onderhouden.400 Deze vormen van correspondentie werden zo min of meer 
afgedwongen door de Duitse vorsten zelf, die zich zeer verbolgen toonden als 
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er te veel tijd verstreek tussen de ontvangst van de beleefdheidsschrijvens. 
Ook geschenken werden ingezet en voor katholieke rijksvorsten stond Filips 

– in de persoon van een afgevaardigde – regelmatig peet voor dopelingen en 
bruidsparen. Niet alleen vorsten konden op deze welwillende houding rekenen,
ook hoge functionarissen in de belangrijkste kanselarijen, en staatsraden werden
door middel van giften en correspondentie in het Spaanse netwerk opgenomen.401

Een aantal van deze Duitsers, vorsten, staatsraden of oversten, ontving
bovendien een jaargeld van Filips om hun loyaliteit in de Frans-Habsburgse 
oorlogen te kopen of hun krijgsdienst te belonen, onder meer op voordracht van
Oranje.402 Deze pensioenen waren in de oorlogsjaren tot 1559 gul toegezegd, niet
alleen door Filips, maar ook door zijn gouverneur-generaal Savooien en door de
Duitse vorsten zelf die zo hun eigen ondergeschikten tevreden stelden. Afgaande
op een aantal memorialen die Margaretha in 1561 aan de koning stuude, ging het
om een groep van 31 personen.403 De meest prominente namen op de lijst waren
die van rijksvorsten, zoals de hertogen Erik en Ernst van Brunswijk, Adolf van
Holstein en Hans Georg van Brandenburg. De meerderheid werd gevormd door
oversten als Hilmar van Münchhausen, Lazarus van Schwendi en Jakob Hannibal
van Hohenems. Ook de belangrijke keizerlijke raadsheer Georg Sigismund Seld
stond op Filips’ loonlijst, naast een minder prominente raadsheer als Josse
Walthausen, kanselier van Erik van Brunswijk. Oranje, Egmont en Horn hadden
vrijwel geen verwanten op de lijst staan. Alleen Horns zwager Herman van
Nieuwenaar betrok een jaargeld van de Spaanse koning. Enkele jaargelden 
moesten worden betaald door de Brusselse regering, terwijl de Castiliaanse 
regering de rest voor haar rekening nam.404

De toekenning van deze jaargelden bleek echter een tweesnijdend zwaard.
Vanwege de grote schuldenlast die op de Habsburgse regeringen in Castilië en
Brussel drukte, bleef de daadwerkelijke betaling veelal uit. Onder de Duitse 
pensionarissen leidde dit uiteraard tot grote onvrede. Na het sluiten van de vrede
van Cateau-Cambrésis werden de rekeningen opgemaakt. De Duitse oversten
moesten de schulden die ze in dienst van Karel en Filips waren aangegaan nu
inlossen, maar daarvoor moest eerst de Spaanse koning over de brug komen.
Naarmate de Duitsers geïrriteerder en wantrouwiger werden tegenover Filips,
zagen Margaretha en Granvelle het uitbetalen van de pensioenen steeds meer als
de enige manier om erger te voorkomen. Bovendien waren de pensionarissen,
zoals Granvelle al had opgemerkt, rijkelijk voorzien van contacten aan het hof die
hun belangen verdedigden.405 Dat gold in ieder geval voor het Brusselse hof, 
waar Oranje en Egmont en de Duitse overste Lazarus van Schwendi luidkeels
campagne voerden voor de betaling van de pensioenen. Anderzijds werden
Oranje en Egmont door Filips en Margaretha ingezet om de Duitsers tot geduld te
manen. Zowel Oranje, samen met Schwendi, en Egmont ondernam in 1560 een
missie naar het Rijk, waar zij onder het mom van andere zaken de stemming
onder de Duitsers moesten peilen en de onvrede moesten bezweren. Het offensief
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om hen gerust te stellen over Filips’ plannen in het Heilige Roomse Rijk en hen
daarmee te behouden voor de (Spaans-)Habsburgse zaak kwam zodoende pas van
de grond nadat het contact tussen de Duitse vorsten en Filips een aanzienlijke crisis
had doorgemaakt.

Egmont vertrok in de zomer van 1560 met zijn echtgenote Sabine van Beieren
naar Heidelberg om daar haar broer keurvorst Frederik III van de Palts te bezoeken.
Dit was enerzijds een familiebezoek; Sabine had hen sinds haar huwelijk in 1544
niet meer gezien.406 Daarnaast was het een beleefdheidsbezoek. Frederik was in
maart 1559 zijn neef Otto Hendrik opgevolgd als keurvorst van de Palts en
Egmont leek de ideale persoon om de gelukwensen van Filips over te brengen.407

Ook traden de zoon en dochter van de nieuwe keurvorst in het huwelijk met een
dochter van Filips van Hesse en een zoon van Johan Frederik van Saksen, waarbij
Egmont in Filips’ naam aanwezig zou zijn.408 Oranje greep Egmonts reis aan om
Frederik, aan wie hij vanwege zijn eigen Saksisch-Hessische huwelijk in 1561
geparenteerd zou raken, een hengst te laten bezorgen.409 Natuurlijk greep ook
Filips de reis aan om de relatie met de Duitse vorsten te verbeteren. Bij zijn afscheid
had Egmont een brief voor de koning afgegeven bij Castellanos, om Filips de 
gelegenheid te bieden hem instructies te geven voor tijdens zijn verblijf in de
Palts.410 Filips nam deze uitnodiging aan en gaf Egmont opdracht de stemming
onder de Duitsers te peilen en hen gerust te stellen over de geruchten over katho-
lieke intriges – bijvoorbeeld dat Filips de hertog van Alva opdracht hebben gegeven
om samen met de Fransen een overval te beramen op de Duitse protestanten of
zelfs over een verbond van Filips, Frans II van Frankrijk en de Paus.411

Uit het verslag dat Egmont deed van zijn reis blijkt echter niet dat de graaf
daadwerkelijke geprobeerd had de geruchten te ontzenuwen. De graaf signaleerde
slechts dat de Duitsers ontevreden waren vanwege de slechte betaling en dat de
Fransen gretig gebruik maakten van die onvrede. De enige manier om de Duitse
vorsten tevreden te houden, meende Egmont, was het prompt uitbetalen van 
hun jaargelden en het toezeggen van nog meer pensioenen – terwijl Margaretha 
tegelijkertijd aan haar halfbroer moest melden dat zelfs de leden van de collaterale
raden geen salaris meer ontvingen! Egmont keek daarbij eerst in zijn eigen 
familiekring voor nieuwe jaargelders, namelijk zijn zwager Frederik III. 
Ook Julius van Brunswijk, de protestantse erfgenaam van de katholieke 
Hendrik van Brunswijk-Wolfenbütel, werd ter sprake gebracht.412

Nadat Egmont in de zomer van 1560 terug was gekeerd, vertrok Oranje 
voor enkele maanden naar Duitsland. Ook hier ging het ogenschijnlijk om een 
familiebezoek, namelijk ter gelegenheid van het huwelijk van Oranjes zuster
Katharina met Günther van Schwarzburg. Ook op dit huwelijk liet Filips zich 
vertegenwoordigen, ditmaal door Lazarus van Schwendi, die het bruidspaar
namens de koning feliciteerde en de bruid een kostbare ring ten geschenke gaf.413

Na de huwelijksvoltrekking reisde Oranje door naar de hertogen van 
Saksen-Weimar414 om over zijn eigen huwelijk met Anna van Saksen te spreken.
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Samen met Lazarus Schwendi verzamelde hij nieuws over het Rijk. Ook Oranje
meldde de geruchten over het verbond tussen de koningen van Spanje en
Frankrijk en de Paus. Het nieuws over de katholieke intriges kwam volgens
Oranje van de hugenoten, die de Duitse vorsten tegen Filips wilden opzetten.
Bovendien werden de hertog van Guise en zijn broer, de kardinaal van Lotharingen,
die de jonge koning Frans II van Frankrijk domineerden, verdacht van 
troepenwerving in Duitsland voor een veldtocht tegen de koning van Denemarken.
Dat gerucht kwam volgens Oranje van de Duitsers zelfs, die het aanwendden om
zelf troepen te kunnen lichten. Tenslotte meldde de prins dat de ritmeesters en
pensionarissen van de Franse koning lovend waren over de goede behandeling en
frequente correspondentie die zij met hem onderhielden, terwijl de pensionarissen
van Filips zich als vanouds beklaagden over het gebrek aan betaling en achting
dat hun ten deel viel. Schwendi en Oranje probeerden de Duitsers ervan te 
overtuigen dat Filips juist een uitbetaling verordonneerd had, maar de geruchten
over een katholiek complot konden ze niet uit de wereld helpen.415

De kwestie Schwarzburg

Het geringe succes van hun inspanningen was voor Oranje frustrerend, omdat de
zaak een persoonlijk tintje had. Eén van de meest getergde Duitsers was graaf
Günther van Schwarzburg, kapitein van de Duitse garde van Filips en sinds 1560
Oranjes zwager. Schwarzburg was sinds 1550 in dienst aan het hof van Karel V en
vervulde vanaf 1552 ook krijgsdienst. Tijdens de landvoogdij van Emanuel Filibert
van Savooien (1555-1559) behoorde Schwarzburg tot de groep jonge edelen met
wie de landvoogd ’s nachts aan de boemel ging. De Duitse graaf behoorde ook tot
het gevolg van Filips toen die naar Engeland reisde voor zijn huwelijk met Maria
Tudor; bij terugkeer naar de Nederlanden reisde Schwarzburg inmiddels mee 
als kapitein van de Duitse lijfwacht van de koning.416 Voor zijn diensten werd
Schwarzburg echter slecht beloond. De laatste grote som geld die hij kreeg, werd
hem door Karel V in 1556 geschonken: 10.000 gulden uit de geconfisqueerde 
goederen van Sebastian Vogelsbergers, een Duitser die tegen de bevelen van Karel
V in dienst van de Franse koning getreden was.417 Het jaargeld waarop hij recht
had, was, zo had Schwarzburg begrepen, na 1559 zelfs stopgezet; zijn naam komt
inderdaad niet voor op de pensionarislijsten uit 1561 en 1564.418 Filips had zich
hiermee de woede van een zeer ervaren en gewaardeerde Duitse overste op de
hals gehaald, die in de persoon van Oranje buitengewoon goede connecties had
aan het Brusselse hof.

In het belang van de koning, van zijn zwager en van zijn eigen geloofwaardig-
heid als gunstenmakelaar, zette Oranje zich tot het uiterste in om het pensioen van
Schwarzburg te redden. Om zoveel mogelijk resultaat te boeken, spraken Oranje
en Egmont hun Spaanse connecties aan, hoewel deze route geen snelle en 
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bevredigde afloop van de kwestie garandeerde. Oranje en Egmont hadden al in
maart 1560 een brief naar Spanje gestuurd, om Eraso over te halen tot betaling
over te gaan.419 Eraso bleek evenwel de grootste rem op het uitbetalen van de 
jaargelden te zijn. Zoals gezegd was Eraso niet alleen nauw betrokken bij de
besluitvorming van financiële kwesties, maar stond hij ook aan het hoofd van de
uitvoerende instanties. Ook wanneer er al besloten was tot de uitbetaling van
sommen geld, kon Eraso de afhandeling langdurig traineren door de benodigde
stukken niet te tekenen. In dit geval beschikte de secretaris echter niet over de
middelen om de jaargelden uit te betalen, maar na veel ‘anhalten, ungestum 
nachlauffen, sollicitieren, treyben und furderung’ van de Duitstalige secretaris
Pfintzing kon Eraso toch tot actie worden gebracht.420

Oranje en Egmont probeerden Eraso ook onder druk te zetten door middel
van hun contacten met Castellanos. De rapportage van Oranje vond immers 
aanvankelijk via de ambtelijke kanalen van de landvoogdes haar weg naar Spanje,
maar om de specifieke zaken van Schwarzburg en anderen te bepleiten, maakte
Oranje gebruik van zijn eigen kanalen. Op een februariavond in 1561 ging de
prins op bezoek bij contador Cristóbal de Castellanos en bespraken zij de brieven
die Oranje enkele maanden eerder aan Margaretha en Granvelle had verstuurd.
Van dit lange gesprek deed Castellanos getrouw verslag aan Eraso.421 De algemene
boodschap die Oranje al aan de landvoogdes gestuurd had, breidde hij tijdens dit
gesprek uit door erop te hameren dat de Duitse edelen zeer verdienstelijk waren
geweest, maar dat hun loyaliteit gevaarlijk op de proef gesteld werd door het
Habsburgs onvermogen de toegezegde pensioenen ook daadwerkelijk uit te
keren. De Fransen lagen immers op de loer om gebruik te maken van de Duitse
onvrede en de pensionarissen te werven voor hun eigen belangen. Ook droeg
Oranje nu een reeks specifieke personen aan die zijns inziens in aanmerking 
kwamen voor een pensioen, onder wie vooral veel broers en zonen van 
belangrijke vorsten, zoals markgraaf Hans en Hans Georg, de broer en zoon van
keurvorst Joachim II van Brandenburg. Julius van Brunswijk kwam weer ter
sprake, die, zo notuleerde Castellanos, na de dood van zijn vader ‘el mayor señor’
in het Heilige Roomse Rijk zou zijn. Aangezien Julius gebrouilleerd was met zijn
vader en geen geld meer van hem ontving, zou hij dankbaar zijn voor de financiële
gunsten van de koning van Spanje. Ook kwam Oranje terug op de perikelen van
Günther van Schwarzburg. Als verwant van de prins verdiende die volgens
Oranje de gunst van de koning ten volle. Zou de prins zijn zuster geschonken 
hebben aan een man die niet te allen tijde de belangen van Filips diende?

Tegenover Castellanos liet Oranje zich in veel meer detail uit over het beleid
dat Filips ten opzichte van de Duitse vorsten diende te voeren en de argumenten
die hij aandroeg waren, zeker in het geval van Schwarzburg, veel persoonlijker
dan in zijn brieven aan Margaretha en Granvelle, waarin hij slechts inging op de
algemene onvrede onder de Duitse pensionarissen. Het gesprek met Castellanos 
– dat natuurlijk eigenlijk voor Eraso bedoeld was – werd door Oranje gebruikt als
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een manier om direct door te dringen tot Eraso en Filips. Dat Filips de brief van
Castellanos onder ogen kreeg, blijkt uit de kanttekeningen die de koning hier en
daar plaatste. Zo had Oranjes vurige pleidooi voor zijn zwager de schrijftafel van
Filips bereikt.

Oranjes ongeduld werd overigens gedeeld door Margaretha van Parma. 
Naar aanleiding van de rapportages van Oranje en Egmont stuurde ze Gaspar 
de Robles naar het hof in Spanje.422 Met Gaspar de Robles meende Margaretha
bovendien een persoon in te kunnen schakelen die kon rekenen op Filips’ 
welwillende oor. Robles’ moeder was de prinselijke min geweest en Filips en
Robles waren zodoende zoogbroers.423 Robles sprak, hoewel van Portugese
afkomst, uitstekend Castiliaans en diende al lang in de Nederlanden, waardoor 
hij een goede kandidaat leek om de vertaalslag tussen ‘Brussel’ en ‘Toledo’ te
maken. Kennelijk had ook de landvoogdes nu het idee dat brieven alleen te weinig
effect zouden hebben. Robles bracht zodoende enkele memorialen onder de 
aandacht van de koning, waarin de stemming onder de Duitsers in kaart werd
gebracht, aangevuld met de bevindingen van Oranje en Schwendi.424 Robles
maakte gebruik van de brieven die Oranje hierover aan Margaretha en Granvelle
had gestuurd. 

De strategie om zijn reputatie in het Rijk te verbeteren die aan de koning 
werd voorgelegd, was dus om de al toegezegde jaargelden uit te keren en meer 
pensionarissen aan te nemen. Dit kan Filips gezien de financiële malaise niet
bepaald als een haalbare oplossing voorgekomen zijn. Op pensioenen hoefden 
de Brandenburgers, Julius van Brunswijk en Frederik van de Palts voorlopig niet
te rekenen.425 Schwarzburg maakte daarentegen meer kans. Vanaf 1559 had de
Duitse graaf, gesteund door Egmont en Oranje, zijn uiterste best gedaan om de
Spaanse koning aan zijn beloften te houden. Maar pas in 1561, na ruim een jaar
lobbyen, kon Eraso in beweging worden gebracht. Van 27 september 1561 dateert
een lang document waarin de aanspraken van Schwarzburg nogmaals op een 
rijtje werden gezet (dat was op 13 februari 1559 voor het eerst gebeurd!426) met de
bepalingen van Filips.427 Op 15 juni 1561 had de koning gemeld dat hij tot 
een beslissing gekomen was met betrekking tot alle Duitse pensionarissen.428

Op zijn reis naar huis zou Horn de details daarvan meenemen. Hoewel de graaf
nog tot oktober op zich zou laten wachten, was tegen die tijd wel duidelijk dat er
meer geld uitgetrokken zou worden voor de pensionarissen. De Duitstalige 
secretaris Pfintzing zou bovendien opdracht krijgen meer met de Duitsers te 
corresponderen. Ook vanuit Spanje zou een gute Korrespondenz worden onderhouden
om de Duitse kritiek op de koning te weerleggen.429

De graaf van Horn keerde terug naar de Nederlanden gewapend met een
commissie om met Schwarzburg tot een vergelijk te komen over zijn aanspraken.430

Daarnaast bracht hij, zoals gezegd, 400.000 dukaten mee om de ergste financiële
nood te ledigen. Een deel van dit geld werd gereserveerd voor het uitbetalen van
de Duitse pensioenen.431 Voor de besprekingen met Schwarzburg nodigde Horn
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ook Oranje en Egmont uit. In maart 1562 ontmoetten de drie heren en Schwarzburg
elkaar in Maastricht, waar de kwestie van de pensionarissen eindelijk te ruste kon
worden gelegd. Filips zou de verschuldigde gelden in drie termijnen uitbetalen
aan Schwarzburg, hoewel de vorst eigenlijk vond dat hij te veel eiste,432 en zou
hem zijn jaarlijkse salaris van 2.000 écus als gardecommandant betalen.433

In de kwestie-Schwarzburg spraken Egmont en Oranje juist de kanalen via
Castellanos aan, omdat Eraso de persoon was die de concrete uitbetaling van
Schwarzburgs pensioen moest fiatteren. De zaak alleen via de landvoogdes of de
koning spelen was daardoor onvoldoende. Dat zij een direct communicatiekanaal
met Eraso hadden, kwam de heren dus goed van pas, maar van een eventueel
bondgenootschap op basis van gedeelde ideologische of politieke ideeën kan nog
niet gesproken worden. Het feit dat juist Horn degene was die de zaak uitonder-
handelde met de Duitse graaf, wijst erop dat hij in Spanje waarschijnlijk al bij de
zaak betrokken was geweest. De commissie toont bovendien aan dat hij niet
geheel met lege handen en gedesillusioneerd terugkeerde naar de Nederlanden,
maar dat hij de koning direct in een belangrijke kwestie kon dienen.

Ondanks de herhaalde oproepen de jaargelden snel uit te betalen, had Filips
lang getalmd. Daaraan lag uiteraard de netelige financiële situatie ten grondslag,
maar andere kwesties kunnen eveneens een belangrijke rol hebben gespeeld.
Zoals vermeld was de aankomende keizersverkiezing van de nieuwe Rooms-Koning
nog niet beslist ten gunste van aartshertog Maximiliaan. Wellicht om te voorkomen
dat Filips zelf nog een greep naar de keizerlijke waardigheid zou doen, schoof
keurvorst August van Saksen zijn lutherse zwager koning Frederik II van
Denemarken naar voren als alternatieve kandidaat. Hierover bereikten Granvelle
geruchten van niemand minder dan Georg Sigismund Seld, de keizerlijke 
vice-kanselier die ook op Filips’ loonlijst stond.434 Tegelijkertijd leek het erop dat
Frederik troepen liet werven. Günther van Schwarzburg wilde naar verluid dienst
nemen bij de Deense koning en zelfs Egmont had daar wel oren naar.435 Deze 
troepenwervingen hadden wellicht te maken met de oude aanspraken van
Christina van Lotharingen op de Deense kroon, die Frederiks vader had 
geüsurpeerd, en haar pogingen Habsburgse hulp te verwerven voor de herovering
van het koninkrijk voor haar zoon.436 Christina was de dochter van de afgezette
katholieke koning Christiaan II van Denemarken en Isabella van Habsburg, en
dus een volle nicht van Filips. Zij werd gezien als de meest serieuze bedreiging
voor Frederiks troon.437 Indien Schwarzburg en Egmont zich in die strijd zouden
mengen tegen Christina, vochten ze dus tegen de restauratie van een Habsburger
op de Deense troon. 

Hoewel Granvelle en Filips Christina’s ambitieuze plannen niet steunden,
hielden ze de verdedigende manoeuvres van de zittende Deense vorst en
Schwarzburgs mogelijke betrokkenheid nauwlettend in de gaten. Natuurlijk werd
de argwaan jegens Oranje en zijn zwager Schwarzburg nog aangewakkerd door
het beoogde huwelijk van de prins met Anna van Saksen, pleegdochter van 
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keurvorst August en verwante van Frederik II. De keus voor een Saksische bruid
was een bittere pil voor de Habsburgers, aangezien Oranje eerder had gehoopt op
de hand van Christina’s dochter Renate van Lotharingen. De prins werd echter
afgewezen omdat zich aantrekkelijker kandidaten meldden voor de hand van
Renate, namelijk Frederik II zelf.438 Oranjes mogelijke verbintenis met de
Habsburgse dynastie werd nu verruild voor een verbond met de keurvorst die de
Habsburgse opvolging in het keizerrijk ter discussie stelde!

De opstelling van Egmont en Oranje in de kwestie van de Duitse jaargelden
geeft aan welke rol zij voor zichzelf weggelegd zagen in de Spaans-Duitse betrek-
kingen. Daarin wilden de beide edelen een rol van makelaar spelen om zo invloed
te krijgen in het Rijk. Niet alleen de voordracht van Duitse verwanten voor
nieuwe jaargelden getuigt van deze wens, maar ook hun ouvertures aan het adres
van Julius van Brunswijk. Als die na de dood van zijn vader inderdaad één van de
machtigste vorsten van het Rijk zou worden, bewezen Egmont en Oranje zichzelf
een goede dienst door hem in tijd van nood bij te staan. Oranje probeerde zich in
deze jaren te profileren als de voornaamste makelaar van de Duitse vorst aan het
hof van de Spaanse koning. Niet alleen door te ijveren voor de uitbetaling van 
hun jaargelden en gages, maar ook door hun geschenken te geven, zoals Engelse 
jachthonden en paarden.439 Daarnaast probeerde de prins een eigen machtsbasis
in het Rijk te creëren door zich op te werpen als kandidaat-erfgenaam van de 
kinderloze graaf van Stolberg-Königstein, zijn oom.440 Het graafschap Nassau
bood hem onvoldoende houvast in het Rijk, omdat zijn jongere broer Jan daarover
de regering voerde. 

Oranje betoogde dat zijn streven zijn positie in het Rijk te verbeteren in 
principe goed verenigbaar waren met Filips’ eigen pogingen zijn Duitse netwerk
te onderhouden.441 De rol die bijvoorbeeld Horn speelde in het oplossen van het
geschil rond Schwarzburg wijst erop dat Filips zich realiseerde dat de Neder -
landse edelen inderdaad zeer geschikt waren voor de rol van tussenpersoon,
hoewel de vorst ervoor waakte het initiatief uit handen te geven. Aangezien Filips
geen keizer was geworden en naar het Iberisch schiereiland was teruggekeerd,
was het noodzakelijk geworden de afstand te overbruggen. Oranje, Egmont en
Horn waren daartoe goed uitgerust, omdat ze bijna zonder uitzondering nauw
verwant waren aan verschillende Duitse vorstenhuizen, als ze zelf al geen
Duitsers waren. Wel moest Filips toezien hoe de heren vooral hun eigen positie
leken te versterken.

Het zou te ver gaan te veronderstellen dat hun band met dynastie verzwakte
was; dat was naar mijn mening niet het geval, ondanks Oranjes anti-Habsburgse
manoeuvres in de jaren 1559-1562. Die bewegingen behoorden tot de politieke
speelruimte van rijksvorsten in het Heilige Roomse Rijk, met wie Oranje zich na
zijn huwelijk met Anna van Saksen kon meten. Zelfs August van Saksen was niet
in essentie onloyaal aan aartshertog Maximiliaan. In tegendeel, zij onderhielden
een uitstekende relatie.442 Om die redenen lijken Augusts pogingen Frederik II
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verkozen te krijgen juist raadselachtig. De keurvorst wilde echter een signaal
geven dat de verkiezing tot Rooms-Koning in handen lag van de keurvorsten en
niet achter gesloten deuren bedisseld kon worden door de Habsburgers; al helemaal
niet als hun interne dynastieke strubbelingen tot de verkiezing van Filips zouden
kunnen leiden! August vocht voor de macht van zijn stand en in feite voor de 
verkiezing van aartshertog Maximiliaan; Oranje vocht mee. Een serieuze dreiging
ging hier voor de positie van de Habsburgers niet van uit. 

Het was van belang voor het prestige van Filips en dus voor dat van zijn
Nederlandse vazallen dat de patronagebanden tussen de Spaans-Habsburgse
kroon en de Duitse vorsten behouden bleven. De woede van Schwarzburg kwam
voort uit het gevoel dat Filips zijn diensten en loyaliteit niet op waarde wist te
schatten en dat het afscheid in 1559 koel was geweest. Filips leek hier te hebben
gefaald als patroon – die had immers ook verplichtingen ten opzichte van zijn
cliënten, net zoals de cliënten weer verplichtingen hadden ten opzichte van hun
cliënten. De ideale fictie van het patronagesysteem schreef immers voor dat 
nederige dienaren zich inzetten voor de belangen van hun grootmoedige vorst,
vanwege de affectie die beiden bond, terwijl de vorst de dienaar wegens zijn 
loyaliteit en ijverige diensten met gunsten en geschenken overlaadde. Als Filips
weigerde Schwarzburg schadeloos te stellen voor de bedragen die de graaf aan
zijn familieleden en luitenanten had betaald, leden Filips en Schwarzburg beiden
gezichtsverlies, omdat beiden faalden als patroons. Voor de reputatie van Filips in
het Heilige Roomse Rijk, die zich in de periode 1555-1557 zowel als krijgsheer als
vredelievend vorst had weten te presenteren, konden dergelijke kwesties zeer
schadelijk zijn. Hij moest zich immers ook presenteren als goede vorst voor zijn
vazallen.

Granvelle zag echter met lede ogen toe hoe de heren zichzelf een sleutelrol
toekenden in Filips’ Duitse netwerk en maakte hun houding verdacht in de ogen
van de koning. Nog afgezien van Granvelles ongeduld over de aanspraken van de
Duitsers, dat Filips deelde, droegen de contacten van de heren met hun Duitse
verwanten het gevaar in zich dat de heren zich zouden laten beïnvloeden door de
lutherse machtspolitiek en zich zo tegen Filips zouden keren. Het leek er inderdaad
op dat Egmont en Oranje zich wat al te veel bemoeiden met de Deense kwestie.
De bijeenkomst in Maastricht met Schwarzburg waarvoor Horn op eigen gezag
Egmont en Oranje had uitgenodigd, maakte op Granvelle dan ook een verdachte
indruk.443

De positie die Oranje wilde innemen als voornaamste makelaar tussen 
de Duitse vorsten en Filips viel bij de Spaanse vorst evenmin in goede aarde, 
omdat Oranje daardoor wel een erg onafhankelijke rol te spelen kreeg. 
De huwelijksonderhandelingen met Saksen zetten Oranjes relatie met Filips dan
ook onder spanning. De koning aarzelde lang voor hij het huwelijk zijn zegen gaf
en hoopte eigenlijk dat de moeizame besprekingen met de onwillige lutherse
landgraaf van Hessen – die zijn kleindochter liever niet ten huwelijk gaf aan een
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katholiek – op niets zouden uitdraaien.444 Filips’ onwilligheid de Duitse graaf van
Schwarzburg tevreden te stellen zou ook te maken kunnen hebben met diens
betrokkenheid bij Oranjes huwelijk en mogelijke inmenging in de Deense 
opvolgingskwestie; Schwarzburg was namelijk één van Oranjes voornaamste
huwelijksonderhandelaars. Tegelijkertijd kan Granvelles scepsis over het nut 
van de jaargelden hebben bijgedragen aan de latere onmin tussen de kardinaal 
en de prins. De kardinaal stond duidelijk argwanend tegenover Oranjes pogingen 
de voornaamste makelaar van de Duitse vorsten te worden, vanwege de 
anti-Habsburgse teneur van diens ouvertures.

Conclusie 

De kwestie die in de jaren 1559-1561 het hoogst op de agenda van de Spaans-
Habsburgse regeringscentra stond, was de relatie met de Duitse vorsten en
oversten en de verkiezing van een Habsburgse Rooms-Koning. Filips’ behoefte

goede contacten met deze groep te onderhouden, gaf de Nederlandse edelen de
gelegenheid zich op te werpen als belangrijkste bemiddelaars tussen de vorst en
diens mogelijke Duitse bondgenoten. Om deze positie te verwerven, maakten de
edelen veelvuldig gebruik van hun contacten met Castellanos en Eraso, hoewel
dat een spoedige uitbetaling aan de Duitsers geenszins garandeerde. 

De Nederlandse heren stelden zich enigszins dubbelzinnig op tegenover
Filips’ pogingen een netwerk te vormen in het Rijk. Zij behartigden liever de
belangen van hun cliënten en verwanten dan die van hun vorst. Oranje maakte
het daarbij het bontst. Zijn huwelijk met de keurvorstelijke Anna van Saksen was
met enig sofisme te plaatsen binnen de huwelijkstradities die Karel V gestimuleerd
had en die het gezag van de vorst hadden versterkt. Maar gedurende de jaren
1551-1561 was de relatie van Filips met de (lutherse) keurvorsten aanzienlijk bekoeld,
vanwege eerdere Habsburgse pogingen buiten hen om de opvolging in het Rijk te
regelen en vanwege de lutherse angst voor een katholiek complot, maar natuurlijk
ook vanwege het verraad van Maurits van Saksen. In dit licht, en in het licht van
de alternatieve kandidatuur van Frederik II, moest Oranjes huwelijk de Habsburgse
werkbrauwen wel doen fronsen.

Filips’ moeizame verhouding tot vooral de protestantse vorsten en de 
dubbelzinnige houding van de Nederlandse heren, die niet altijd de belangen van
de Oostenrijkse en Spaanse Habsburgers leken te behartigen, zorgden er bovendien
voor dat de relatie van Filips en Granvelle met de heren onder druk kwam te staan.
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