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IV

De grenzen van het vertrouwen
(1561-1564)

88

Conviene al ministro que sirve lexos del príncipe tener amigo el favorecido, 
porque su buen oficio es contrapeso de los émulos.445

– Luis Cabrera de Córdoba

De kwestie van de Duitse pensionarissen werd pas in 1562 afgesloten met de
schikking tussen Filips en Schwarzburg en de opdracht die Margaretha van 
Parma kreeg de pensioenen uit te betalen aan alle eisers die daarom vroegen.446

Dat betekende niet dat de relatie tussen de koning en de Duitse graaf verbeterde.
Schwarzburg zou altijd een dienaar van de Habsburgse dynastie blijven, maar zijn
verhouding tot de koning van Spanje zou erg moeizaam blijven.447 De relatie tussen
Granvelle en Oranje, Egmont en Horn was eveneens onder druk komen te staan,
zoals al in 1561 duidelijk werd. De periode van ogenschijnlijke rust werd afgesloten
doordat de drie heren en Granvelle hun conflicten voortaan in Brussel zouden
uitvechten. Vanaf 1561 werd het bestuur van de Nederlanden dan ook gekenmerkt
door onenigheid tussen Granvelle en een deel van de adel, aangevoerd door de
raadsheren Oranje, Egmont en Horn. Die conflicten speelden zich bovendien af
tegen een achtergrond van hevige sociale beroering en netelige politieke kwesties.

In dit hoofdstuk zal worden onderzocht hoe de strijd van Oranje, Egmont en
Horn geplaatst kan worden binnen de kaders van het Spaans-Habsburgse 
patronagesysteem. Om dat te kunnen beoordelen zal onderzocht worden welke
legitimering of morele omkadering de heren gebruikten voor de twee protestbrieven
van 1561 en 1563 en in welke context die geplaatst moet worden; welke praktische
methode ze gebruikten om de brieven te verzenden en welke concrete steun ze
vroegen en kregen van de Spaanse facties; en hoe hun acties geïnterpreteerd werden
door de andere spelers binnen het factiesysteem, Granvelle, Margaretha en Filips.

Ideologie of patronage?

Historici hebben in het kluwen van kwesties die de Nederlanden kwelden, 
verschillende structurele strijdpunten herkend. De twee voornaamste interpretaties
van de problemen tussen de edelen en Granvelle zijn die van ofwel een botsing
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van ideologieën en mentaliteiten,448 ofwel een strijd om beperkte patronagemid-
delen.449 De ideologisch-mentale interpretatie schetst een beeld van de Nederlandse
edelen als voorvechters van oude privileges en vrijheden, die onder vuur kwamen
te liggen door Filips’ pogingen traditionele inspraakorganen als de Staten-Generaal
uit te sluiten van het besluitvormingsproces. Dat probeerde de koning onder meer
te bereiken door de traditionele, adellijke machtselite te vervangen door ambtelijke
clerici zoals Granvelle en Viglius, die volledig toegewijd waren aan het absolutistisch
programma van Filips en er een symbool van werden. Volgens de traditionalistische
bestuurlijke opvattingen van de edelen vormden zijzelf, evenals de Staten-Generaal,
echter een essentieel element in de regering van de Nederlanden. De verhouding
tussen vorst en adel behoorde er één van gelijkheid, namelijk van primus inter
pares, te zijn. De pares van de vorst hadden de maatschappelijke verplichting de
vorst te behoeden voor desastreuze fouten door hem zonder omwegen hun mening
te geven. Dergelijke middeleeuwse vazallen konden zich moeilijk aanpassen aan
Filips’ absolutistische opvatting van zijn heerschappij, waarbij deze zich niet van
vazallen, maar van dienaren wenste te bedienen, van wie hij geen kritiek, maar
gehoorzaamheid verwachtte.

Volgens de door patronageliteratuur beïnvloede visie op het conflict hadden
de edelen geen moeite zich aan te passen aan de nieuwe orde van patroon en
cliënten, maar namen ze actief deel aan de strijd om de koninklijke patronage. 
Die strijd vochten zij in eerste instantie uit met Granvelle, hun voornaamste 
concurrent als gunstenmakelaar in de Nederlanden. Invloed op het landbestuur
beperkt zich in deze visie niet tot een aandeel in de besluitvorming, maar is
gericht op de beheersing van het uitvoerend apparaat; zowel de adel als Granvelle
wilden hun eigen cliënten en verwanten kunnen benoemen in bureaucratische,
civiele en militaire hiërarchieën om op die manier het bestuur van de Nederlanden
in hun greep te houden. De vroegmoderne staat werd immers niet alleen vanuit
de raadszaal bestuurd. Een regime moest steeds steun zoeken onder plaatselijke
elites en uitvoerende instanties om beslissingen te kunnen uitvoeren. Edelen en
ambtenaren streden onderling om de mogelijkheden om hun macht en rijkdom te
vergroten via invloed op de vele benoemingen die Margaretha en Filips verrichten.

De ideologische en patronage-interpretaties van het voorspel van de
Nederlandse Opstand zijn voornamelijk gericht op de Nederlandse context: de
positie van vorst en vazallen in het Brusselse bestuur of de strijd om patronage
tussen hen en Granvelle. Daaraan kan echter een internationale dimensie worden
toegevoegd, aangezien de conflicten tussen Granvelle en de heren ook raakten aan
de positie van de Habsburgse monarchie in het Heilige Roomse Rijk en daarmee
in feite in Europa. De heren waren duidelijk bereid zich te verbinden met die 
elementen onder de Duitse adel die de rol van de (Oostenrijkse) Habsburgers 
wilden beperken, terwijl Granvelle van oudsher één van de meest welbespraakte
advocaten van de Habsburgse macht was.450 Het is duidelijk dat de Nederlandse
heren ook patronagemogelijkheden voor zichzelf zagen in het Heilige Roomse



Rijk en dat de vorsten met wie zij zich verenigden, tegen de vergroting van 
de politieke en religieuze macht van de Habsburgers in het Rijk waren. 
De constitutionele conflicten en de strijd om patronage deden zich duidelijk ook
buiten de Nederlandse landsgrenzen voor.

Afgezien van de verschillende visies op de achtergrond van de strijd tussen
de edelen en Granvelle of de kwestie op welke politieke omgeving deze betrek-
king had, is het de vraag op welke manier de partijstrijd in de Nederlanden in 
verband stond met de factiestrijd aan het Spaanse hof. De verleiding is groot te
veronderstellen dat zowel Granvelle als de adel aansluiting zochten bij één van
beide facties in Spanje om zo steun te vergaren voor hun positie. In de Spaanse
historiografie over deze kwestie wordt de Nederlandse politieke situatie in de
jaren 1560 als indicatie gezien voor de ideologieën van de Spaanse facties; die 
zouden te karakteriseren zijn naar gelang hun opstelling in het Nederlandse 
conflict, waarin ze recht tegenover elkaar kwamen te staan. De albistas, de leden
van de factie van de hertog van Alva, hadden zich vereenzelvigd met Granvelle
en dus met religieuze onbuigzaamheid en politiek absolutisme. De ebolistas, de
leden van de factie van Ruy Gómez de Silva prins van Eboli, zouden de zijde van
de edelen gekozen hebben en waren dus voorstanders van een open samenleving
en een federale structuur van de monarchie.451 Hoewel Alva en Granvelle aan-
toonbaar bondgenoten waren en Granvelle een hechte relatie onderhield met
Gonzalo Pérez, de belangrijkste secretaris van de albistas, is deze relatie voor de
edelen en de ebolistas lastiger aan te tonen. De Nederlandse edelen en Spaanse 
ebolistas werden vooral verenigd door hun afkeer van Granvelle,452 maar de vraag
of de eersten voor hun andere pretenties ook steun vonden bij de laatsten is nog
onvoldoende beantwoord. De ideologische kleur van facties is echter een onbevre-
digend onderzoeksveld, te meer omdat factieleiders niet altijd consistent waren in
hun stellingname. Uit dit hoofdstuk zal blijken dat de ebolistas niet de religieuze
openheid voorstonden die geïmpliceerd zou worden door hun steun aan de
Brusselse heren. Maar dat wil niet zeggen dat facties geen bepalende rol speelden,
of althans probeerden te spelen, in de perifere gebieden van de Spaans-Habs -
burgse monarchie.

In theorie was de belangrijkste functie van patronage het beïnvloeden van het
gedrag van cliënten. Patroons begunstigden hun cliënten in de verwachting dat ze
daarmee loyale dienaren verwierven. Dat leidde tot beperkingen op – en verwach-
tingen over – het gedrag van de cliënt. Wanneer een cliënt opereerde buiten de
morele kaders die hem gesteld werden, kon hij geen aanspraak meer maken op de
bescherming van zijn patroon.453 In de periode 1555-1567 waren de cliëntèles van
Alva en Eboli de dominante groepen in de hofsamenleving van Filips II. De facties
waren de kaders waarbinnen hovelingen en bureaucraten opereerden.454 Dat
kwam niet alleen de patroon, maar ook de kroon ten goede. Filips twijfelde niet
aan de loyaliteit van de factieleiders, ook niet wanneer hij de adviezen van de één
of de ander niet volgde en evenmin wanneer één van de twee tijdelijk uit de gratie
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was. De loyaliteit van de patroons garandeerde de loyaliteit van hun cliënten.
Zolang een dienaar van de kroon zijn trouw in woord en daad betuigde aan één
van de factieleiders hoefde er geen twijfel te bestaan over zijn trouw aan de kroon.
Hoewel de verhouding tussen de beide facties er één was van felle concurrentie,
droeg het systeem als geheel bij aan een loyaal staatsapparaat.455

De eerste protestbrief: via Eraso

Nadat de Nederlandse edelen hun energie hadden gestoken in het behartigen van
de belangen van de Duitse pensionarissen, richtten zij hun aandacht in de zomer
van 1561 op hun eigen positie in de Raad van State. Daar hadden zij niet de
invloed waarop ze recht meenden te hebben, vanwege de dominante rol die
Granvelle speelde als voornaamste raadsheer van de landvoogdes. Tot aan het
begin van 1561 was er tussen Granvelle en de edelen op het oog echter weinig aan
de hand geweest. De spanningen rondom de Duitse pensionarissen beletten
Oranje en de kardinaal in ieder geval eind januari 1561 nog niet om nieuwtjes,
vriendelijke woorden en benoemingen voor cliënten uit te wisselen.456

Gaandeweg stapelden de ergernissen zich echter op en in de eerste maanden
van 1561 ging de relatie tussen de kardinaal en de edelen snel achteruit. Oranjes
huwelijk met Anna van Saksen droeg zeker bij tot de verwijdering. In die verbin-
tenis kwamen alle ergernissen omtrent de edelen en hun sterke positie ten
opzichte van de Duitse vorsten weer naar voren: Oranje zou te machtig worden
door zijn verbintenis met het keurvorstelijke Saksen en Hessen, de beide lutherse
huizen die de macht van de Habsburgers in het Rijk wilden beperken. Daarnaast
werden waarschijnlijk tijdens Oranjes huwelijk besprekingen gevoerd over de 
keizerlijke kandidatuur van de Deense koning Frederik II.457 Tegelijkertijd 
verwierf Granvelle de kardinale waardigheid. De meest welbespraakte 
verontwaardiging over deze benoeming werd opgetekend uit Egmonts mond.
Toen Granvelle op 2 mei 1561 voor het eerst in zijn nieuwe scharlaken soutane
aanzat aan de raadstafel viel daarbij op dat hij voortaan direct ter rechterzijde van
de landvoogdes zou zetelen, vóór de prins van Oranje en de graaf van Egmont.
Dat was Egmont danig in het verkeerde keelgat geschoten en hij schreef diezelfde
dag nog giftig aan Schwarzburg: ‘Monsieur d’Arras [Granvelle] et [sic] plus rouge
que ung cardinal et pretent desjà à ettre pape; ie vouldroie quy le fut et que le dia-
ble l’eut emporté.’458 Het is veelzeggend dat Egmont dit venijnige commentaar
juist richtte aan Günther van Schwarzburg, de spil in het conflict tussen Filips en
de Duitse pensionarissen en nauw betrokken bij de plannen van Frederik II.
Granvelle werd in deze kwesties als hun voornaamste tegenstander gezien.

Deze conflicten sloegen over naar de Brusselse bestuurlijke sfeer. Oranje
voelde zich geschoffeerd toen in Antwerpen de magistraat vernieuwd zou worden
en de prins, die als burggraaf van Antwerpen normalerwijs betrokken werd bij de
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nieuwe benoemingen, ditmaal buiten de besluitvorming werd gehouden. Hij had
gewoonlijk de beslissende stem en leidde de ceremonie waarmee de nieuwe leden
geïnstalleerd werden. Maar om de invloed van de prins op de stad te beperken,
besloot Margaretha hem niet te betrekken bij de vernieuwing in april 1561. In zijn
plaats kreeg Granvelle de doorslaggevende stem bij de nieuwe benoemingen.
Toen Oranje wel opdracht kreeg de ceremonie te leiden, weigerde hij ronduit.45

Een andere belangrijke factor was de uitsluiting van de heren van het besluit -
 vormingsproces rond de bisschoppelijke herindeling. Filips was van plan de vier
bestaande bisdommen te hervormen tot zeventien bisdommen, bemand door
gedoctoreerde theologen die hun inkomen zouden betrekken uit een rijke abdij 
in hun nieuwe diocees. Het plan had als doel de kerkelijke hiërarchie in de
Nederlanden te verbeteren om zo de verspreiding van het protestantisme tegen 
te gaan. De adel was weinig ingenomen met de manier waarop dit plan tot stand
was gekomen. Zij waren van mening dat een dergelijke ingrijpende wijziging van
de kerkelijke organisatie in de Nederlanden niet beklonken had mogen worden
zonder de mening van de hoge adel te vragen, vooral omdat de adel direct 
benadeeld werd door het plan. In de nieuwe constellatie moesten de bisschoppen
immers gedoctoreerd zijn. Dat waren de meeste adellijke geestelijken niet, omdat
zij normalerwijs geen graad behaalden aan een universiteit, zodat zij weinig kans
meer zouden maken op een bisschopsbenoeming. Al vroeg brachten de edelen
geruchten in omloop dat het bisdommenplan ook bedoeld was om de Spaanse
Inquisitie in de Nederlanden in te voeren.460

Hoewel sommige edelen, zoals Egmont, het nut van een betere organisatie
van de kerk wel inzagen, bracht de manier waarop het plan uitgevoerd werd ook
andere spanningen aan het licht. Probeerde de koning door het benoemen van
vele bisschoppen soms een alternatieve bestuurlijke structuur in het leven te 
roepen die de traditionele structuren, gedomineerd door de adel, zou overvleugelen
om de absolute macht in de Nederlanden te verwerven?461 Immers, de angst voor
de invoering van de Spaanse Inquisitie zoals op Sicilië, waarvoor het bisdommen-
plan als dekmantel werd gezien, was wellicht vooral gegrondvest op het feit dat
die daar, los van haar religieuze taak, als parallelle machtsstructuur de macht van
zowel de onderkoning als de inheemse adel beperkte.462 En was de verheffing 
van Granvelle tot aartsbisschop van Mechelen, primaat der Nederlanden en zelfs 
kardinaal, geen teken dat de edelen het pleit om de gunst en gaven van de koning
dreigden te verliezen?463 De oplossing voor beide kwesties leek het ten val brengen
van de kardinaal. De heren besloten hem bij de koning in diskrediet te brengen. 

In de zomer van 1561 wendden Egmont en Oranje zich tot de koning om zich
te beklagen over hun achtergestelde positie, waarbij hun onvrede over de kardinaal
voor het eerst tot in Madrid zou weerklinken. Dat was in een breed Habsburgs
perspectief bepaald geen uitzonderlijke stap. Binnen de regentschapsregeringen
van de Spaans-Habsburgse monarchie waren spanningen eerder een geïntegreerd
onderdeel van het bestuur, dan uitzondering. Het moedwillig stimuleren van 
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conflicten hoorde bij de staatskunde van Filips II; in de instructies die Karel V in
1543 en 1548 voor Filips als prins-regent van Castilië had opgesteld, is de dubbele
raadgeving te vinden ministers nooit volledig te vertrouwen en altijd te luisteren
naar kritiek op hun functioneren.464 Op Sicilië koppelde Filips daarom stelselmatig
onderkoningen en ambtenaren aan elkaar die elkaar onwelgevallig waren. 
Op die manier kregen de onderkoningen geen kans zich al te zelfstandig op te 
stellen of een al te rooskleurig beeld van hun regering te schetsen.465 De (aanvankelijk)
harmonieuze tandem Margaretha-Granvelle in Brussel is in de context van de
Habsburgse monarchie als geheel daarom een uitzondering; de frictie en ontluikende
factiestrijd tussen Granvelle en de heren niet. 

Oranje en Egmont dateerden hun eerste protestbrief op 23 juli 1561.466 De inhoud
ervan is bekend: hoewel hun beloofd was dat ze zouden deelnemen aan alle
besprekingen van de Raad van State voor zover het hun mogelijk was aanwezig te
zijn, hadden ze geconstateerd dat ze alleen voor onbenullige zaken opgeroepen
werden en de belangrijkste kwesties buiten de Raad om besproken werden met
twee of drie personen (namelijk Granvelle, Viglius en Berlaymont). Wel werden zij
verantwoordelijk gehouden voor de beslissingen die de Raad nam. De heren stelden
vooral de positie van Granvelle aan de kaak, aan wie zij in hun brief refereerden
als die ene persoon aan wie de staatszaken overgelaten werden, terwijl zijzelf
geschaad werden in hun reputatie en eer door hun inhoudsloze lidmaatschap van
de Raad van State. Ze vroegen de koning hun ontslag te verlenen of voortaan alle
zaken daadwerkelijk door de voltallige Raad te laten bespreken.467 Egmont en
Oranje kleedden hun klacht in dienstwillige termen in. Zoals hun voorvaderen 
al getoond hadden, betoogden de heren, ging het hun er uitsluitend om hun 
plicht als loyale vazallen te doen. Ze hoopten dat de koning deze goede wil zou 
herkennen en retourneren. Wanneer de vorst twijfelde aan hun motieven kwam
dit ongetwijfeld voort uit kwaadsprekerij die Filips terzijde moest schuiven:
‘Supplions en toutte humilité vostre majesté ne voloir prendre ceste nostre adver-
tance aultrement si non comme procedant dung vray zèle et tresardant affection
que avons au service dicelle.’468

De rechtvaardiging van hun schrijven lag in de beloften die de koning 
hun persoonlijk bij zijn afscheid in Zeeland had gedaan toen hij merkte dat de 
heren niet zonder voorwaarden wilden toetreden tot de Raad van State. Om de 
vrees weg te nemen dat hun benoeming slechts een façade was waarachter 
het eigenmachtige optreden van de landvoogdes en haar eerste minister zou 
schuilgaan, had Filips beloofd dat de edelen bij alle belangrijke besluiten 
zouden worden betrokken. Hij garandeerde verder dat er geen belangrijke 
staatszaken buiten de heren om in de Raad van Financiën zouden worden 
besproken. Het belangrijkste was echter dat de koning – althans volgens Egmont
en Oranje in 1561 – gezegd had dat wanneer de zaken toch niet volgens de wensen
van de heren verliepen, zij niet direct ontslag moesten nemen, maar juist de
koning op de hoogte moesten brengen, zodat die orde op zaken kon stellen. 
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Met deze woorden in het achterhoofd achtten de heren het geoorloofd de 
bestuurlijke praktijk in Brussel onder Filips’ aandacht te brengen. 

Desondanks zorgde Egmont ervoor dat het verzenden van deze brief met de
nodige geheimzinnigheid werd omgeven. Hij voegde een regeltje toe waarin hij
zijn instemming met de brief uitdrukte en ondertekende naast Oranje, die de brief
in zijn eigen hand geschreven had. Daarna regelde de graaf de bezorging. 
Dat bekende, zoals al eerder het geval was geweest, een bezoek aan Cristóbal de
Castellanos, de contador die Egmont en Oranje al van dienst was geweest om de
zaken van Schwarzburg te behartigen. Castellanos stelde twee begeleidingsbrieven
op, beide in naam en opdracht van Egmont, gericht aan zijn superieur, de ebolista
Francisco de Eraso. De eerste begeleidingsbrief van 27 juli469 werd geopend 
met beleefdheidsfrasen, de olie in de machine van vroegmoderne persoonlijke 
betrekkingen. Egmont dankte Eraso voor een eerdere brief en bracht, mede
namens gravin Sabine, de hartelijke groeten over aan Eraso en zijn echtgenote,
doña Mariana. Daarop volgde een toelichting op Egmonts werkwijze. Gezien de
gevoelige aard van de brief had Egmont deze aan niemand anders dan aan Eraso
durven sturen en het liefst begeleid door een brief in zijn eigen hand. Maar omdat
Eraso nooit antwoord had gegeven op de vraag of hij het Frans beheerste en
Egmonts handschrift kon lezen, liet de graaf de begeleidingsbrief zekerheidshalve
door Castellanos in het Castiliaans opstellen. De zending zelf had Egmont 
hoofdbrekens gekost, zoals hij vervolgens meldde. Een gentilhomme uit zijn 
huishouden direct naar de koning sturen had zijn voorkeur, maar een dergelijke
in het oog springende reis zou zeker vragen oproepen, terwijl Egmont wilde dat
zelfs de aarde nergens van zou weten.470 Het vertrouwen dat Egmont onder deze
omstandigheden in Castellanos durfde te stellen was aanzienlijk, maar om redenen
die in hoofdstuk 2 werden geschetst, niet onverdiend.

Egmont lichtte in de begeleidingsbrief de inhoud en de reden van het protest
tegen Granvelle toe. Ook gaf hij bijna letterlijk een woordenwisseling weer die hij
met Granvelle in de Raad van State had gehad. Deze kleine uitwijding lijkt niet
oorspronkelijk bij de begeleidingsbrief gehoord te hebben; Castellanos kriebelde
deze in de marge. De inhoud was echter van groot belang. Het citaat gaf weer hoe
Egmont zich in de Raad had beklaagd over de geringe invloed van de heren op de
besluitvorming, waarop de kardinaal had gezegd dat Egmont en de anderen als
raadsheren evenveel verantwoordelijkheid voor het regeringsbeleid droegen als
hijzelf. Egmont, die woedend was geworden, had zichzelf daarna maar ingehouden.
Deze toegift werd doorgespeeld aan Eraso opdat hij het incident in de Raad aan
de koning kon melden, als concreet voorbeeld voor de algemene klachten die de
heren in hun protestbrief noemden.

De tweede begeleidingsbrief van 25 augustus was een verontschuldigende
brief,471 aangezien de eerste begeleidingsbrief én de protestbrief een maand lang
waren blijven liggen. Al die tijd had zich geen koerier van de financiële bureaucratie
aangediend (Castellanos’ gebruikelijke correspondentiemethode), terwijl Egmont
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in Holland was om de dijken te inspecteren. Daarom verstuurde de graaf de brieven
nu met een ijlbode. Egmont herhaalde het verzoek aan Eraso om de protestbrief
persoonlijk aan de koning te overhandigen en toe te lichten, hem aan te sporen snel
een antwoord te sturen en ook zelf advies te geven over hoe de heren moesten omgaan
met de kardinaal. Wanneer Eraso de brieven ontving, werd niet opgetekend, maar
op 28 september stuurde hij zijn antwoord met dezelfde ijlbode naar Brussel terug.
De reactie van de koning op de protestbrief was teleurstellend. De klacht tegen
Granvelle werd niet erg serieus genomen. Filips formuleerde met behulp van
Eraso een antwoord; de minuut daarvan is in zijn handschrift opgesteld.472

Aanvankelijk zou de koning slechts zijn dank uitspreken voor de brief van de
heren en zijn vertrouwen in hun goede bedoelingen, terwijl hij een concreet 
antwoord op de gesignaleerde mankementen van het landsbestuur aan de 
vertrekkende Horn meegaf. Zodra Eraso was verdwenen, verscheen de albista
secretaris Gonzalo Pérez op het toneel, en wenste de koning nog wel wat toe te
voegen aan de tot zover nogal vrijblijvende brief, namelijk een oproep om in hun
gouvernementen strak de hand te houden aan de protestantenvervolging.473

In de praktijk bracht Filips geen enkele wijziging aan in de status van de kardinaal
en hield hij de edelen nog altijd buiten belangrijke beslissingen. 

De voortdurende uitsluiting van de heren werd direct duidelijk toen Filips
zich, kort na het ontvangen van de protestbrief, moest beraden op de situatie die
in Frankrijk ontstond na het Colloquium van Poisy in 1562. Vanwege de religieuze
tolerantie waarop Catharina de Medici aanstuurde, dreigden de hugenoten, 
die zich daardoor gesterkt voelden, de confrontatie met de katholieken te zoeken.
Dat moest wel negatieve gevolgen hebben voor het religieuze evenwicht in de
Nederlanden,474 zodat Filips gewapend ingrijpen in Frankrijk overwoog.475

De koning nam uitzonderlijke voorzorgsmaatregelen om de heren zoveel mogelijk
buiten de besluitvorming hierover te houden, door secretaris Josse de Courtewille
op een geheime missie via Parijs naar de Nederlanden te sturen. Hij zou zogenaamd
op bezoek gaan bij zijn vader en zaken voor het Gulden Vlies afhandelen; hij was
immers in 1561 griffier van de Orde geworden. De reis via Frankrijk zou geen stof
doen opwaaien, omdat dat nu eenmaal de snelste route naar Brussel was. Maar in
Parijs moest Courtewille heimelijk met de Habsburgse ambassadeur Thomas
Perrenot de Chantonnay, Granvelles broer, spreken over de bereidheid van de
Franse katholieken om de wapens op te nemen tegen de protestantse leider
Antoine van Bourbon, koning van Navarra. Uit angst dat Courtewilles portefeuille
geroofd zou worden, werden zijn geloofsbrieven hem nagezonden. Zodra hij met
Chantonnay had gesproken, moest hij doorreizen naar Brussel, maar daarna
mocht hij niet meer direct corresponderen met Chantonnay; alles moest via
Granvelle lopen, die altijd regelmatig correspondeerde met zijn broer en dus 
minder de aandacht zou trekken.476 In Brussel mocht hij alleen aan Margaretha,
Viglius en Granvelle volledig verslag uitbrengen. De edelen kregen in de Raad
van State niets te horen over de agressieve plannen van Filips in Frankrijk, maar
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vernamen wel dat de hugenotenleider Antoine van Bourbon een aanval op de
Nederlanden voorbereidde om daarna Navarra op de Spanjaarden te heroveren.477

Deze vergaande voorzorgsmaatregelen voor communicatie tussen twee
bestuurscentra van de Habsburgse monarchie waren zeldzaam. Het was niet
alleen een gevolg van de explosieve situatie in Frankrijk (ook Catharina de Medici
mocht geen lucht krijgen van Courtewilles bedoelingen), maar lijkt ook in te spelen
op de toegenomen alertheid van de Nederlandse edelen. Ook de Deense kwestie
speelde mogelijk weer mee. De wereldlijke keurvorsten leken allen op de hand
van Frederik II te zijn, terwijl men van de geestelijke keurvorsten aannam dat zij
pensionarissen van de Franse kroon waren.478 Catharina’s houding tegenover een
Deense keizerlijke opvolging was daarom van belang en Filips meende ongetwijfeld
dat een versteviging van de positie van de Franse protestanten ertoe zou kunnen
leiden dat de koningin-moeder Frederiks kandidatuur zou steunen.

Deze geheimzinnigheid van de koning leek in schril contrast te staan met 
de vertrouwelijkheid die uit de correspondentie tussen Eraso en de heren sprak.
Eraso’s antwoord aan Egmont van 28 september was op het eerste gezicht 
openhartig. In de brief stond onder andere te lezen wat de secretaris over de 
kardinaal dacht: ‘Het heeft altijd in zijn aard gelegen om zonder enig ontzag 
iedereen naar zijn hand te zetten en de heerser van de hele wereld te zijn.’479

Dit veel aangehaalde citaat480 geeft goed aan dat Eraso wat persoonlijke antipathie
tegen Granvelle betreft met de edelen op één lijn zat. Maar uit het vervolg bleek
dat Eraso met deze sympathieke houding een bijbedoeling had: ‘Het lijkt me dat 
u [Egmont] in het belang van de zaken goed contact met hem [Granvelle] moet 
houden, opdat de koning niet op zoveel manieren te lijden zal hebben, want zoals
de zaken ervoor staan is dat noodzakelijk, en die woorden die de kardinaal in de
Raad heeft gesproken had hij kunnen vermijden, zoals u, als de man die u bent,
deed door u in te houden en de zaak niet op de spits te drijven.’481 Geen confrontaties
met de kardinaal meer. Nu was de tijd om de problemen het hoofd te bieden, 
vervolgde Eraso, zowel de religieuze als de financiële. De graaf van Horn zou 
binnenkort terugkeren naar de Nederlanden met ‘richtlijnen’ (apuntamientos). 
Hij was geïnstrueerd Egmont op het hart drukken zich voor die richtlijnen in te
spannen. Hoewel deze formulering vaag is, is bekend dat Filips Horn vlak voor
diens vertrek uitgebreid sprak over de bisschoppelijke herindeling om het 
draagvlak daarvoor onder de Nederlandse edelen te vergroten. Het lijkt erop dat
Eraso ook Egmont aanspoorde het bisdommenplan te steunen. 

Enkele weken later richtte Eraso zich tot zowel Egmont als Oranje.482 Ditmaal
was hij nog duidelijker over de voorwaarden die aan het tweetal gesteld werden.
Eraso gaf aan dat de zaken in de Raad van State vanaf nu daadwerkelijk anders
behandeld zouden worden en dat Egmont en Oranje een grotere rol zouden krijgen
in de besluitvorming, maar ook dat Oranje een voortrekkersrol op zich zou moeten
nemen om het snel om zich heen slaande vuur van het protestantisme te blussen.
Eraso kon het belang daarvan niet genoeg benadrukken; dat zou de koning
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immers meer dan alle andere zaken genoegen doen. De secretaris impliceerde 
ook welke concrete beloning er tegenover een constructieve houding van de 
heren zou kunnen staan: hij had tijdens een onderhoud met de koning warm
gepleit voor Oranjes wens om een stad van het kroondomein te kopen.483

Eraso bevestigde de wijsheid van Egmonts besluit om Castellanos bij de verzending
te betrekken, die hij een eerbiedwaardige en betrouwbare man noemde.484

In de eerste begeleidingsbrief van Egmont verwees de graaf naar eerder brief -
contact met Eraso, maar de blijvende onzekerheid over Eraso’s beheersing van het
Frans doet vermoeden dat Castellanos in die contacten steeds een belangrijke rol
als vertaler had gespeeld. Verder toonde de secretaris zich vereerd met het ver-
trouwen dat Egmont in hem stelde door hem de protestbrief te zenden en gaf aan
dat dergelijke brieven bij hem in goede handen waren: ‘niemand weet van de brief
die u me heeft geschreven en ik heb er met niemand over gesproken; daarvan en
van wat u me verder nog wilt opdragen, kunt u zeker zijn.’485 Eraso riep hiermee
een beeld op van zichzelf dat contrasteerde met het beeld dat de edelen van
Granvelle schetsten. Als tegenwicht voor Granvelle, die niet te vertrouwen was
met de landsbelangen, maar alleen zijn eigen belangen in het oog hield, 486 stelde
Eraso zichzelf voor als een adoptief-Nederlander met sterke emotionele banden
met de Nederlanden, verwijzend naar zijn ‘Nederlandse’ kinderen, die geboren
waren tijdens zijn lange verblijf in Noord-Europa tussen 1543 en 1559. 

De heren namen echter geen genoegen met Eraso’s antwoord. Hoewel ze geen
brief meer schreven, vonden de edelen een andere manier om op Eraso’s brieven
te reageren. Ze zochten nogmaals contact met contador Castellanos, een bezoek
waarover die gewoontegetrouw een verslag aan Eraso stuurde.487 In strijd met de
constructieve houding die Eraso de heren aanraadde, herhaalden Egmont en
Horn, die inmiddels teruggekeerd was in de Nederlanden, hun klachten over de
kardinaal. Horn klaagde erover dat hij werd geacht de bevelen van Granvelle uit
te voeren. Daarnaast ergerde het hem dat Karel van Berlaymont, staatsraad, vlies-
ridder en stadhouder van Namen, in de Brusselse hiërarchie boven hem werd
gesteld – Horn was na zijn terugkeer uit Spanje dan wel raadsheer, maar geen
stadhouder meer geworden. Zijn klachten geven overigens aan dat ook onder-
linge adellijke rivaliteiten een rol speelde binnen de strijd in de Raad van State en
dat deze zich niet beperkte tot de bekende frictie tussen edelen en bureaucraten.
Castellanos vreesde dat als er geen verandering in de situatie kwam, alle heren
zich waarschijnlijk zouden terugtrekken op hun landgoederen. Ze stelden de 
situatie ernstig voor; Castellanos meldde bezorgd dat het wel tot een breuk moest
komen tussen de drie heren en Granvelle.488 Om dat te vermijden adviseerde hij
hun hoop te geven dat de koning snel naar de Nederlanden zou komen. Daarop
zouden de heren wel willen wachten, terwijl de contador de heren intussen 
probeerde te overreden de bevelen van de koning uit te voeren.

Uit de briefwisseling met Eraso en de contacten met Castellanos blijkt dat de
constitutionele agenda van de heren bij de ebolistas in goede handen was, maar
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wel onder bepaalde voorwaarden. Zolang de conflicten de kenmerken van een
factiestrijd droegen en het er slechts om ging de edelen meer te zeggen te geven in
de Raad van State ten koste van Granvelle, kon Eraso het alleen maar hartelijk met
hen eens zijn. Maar een halfslachtige houding tegenover de kettervervolging kon
op minder sympathie rekenen, evenals het verzet tegen de bisschoppelijke herin-
deling. Daarmee botste Eraso vooral met Oranje en Bergen, de voortrekkers van
het Brabantse verzet tegen het bisdommenplan. Egmont betoonde zich juist
coöperatief met betrekking tot de nieuwe bisschoppen in zijn stadhouderschappen
Vlaanderen en Artesië. Juist in de maanden dat deze briefwisseling plaatsvond,
was in Atrecht de nieuwe bisschop geïnstalleerd en naderden ook de voorberei-
dingen voor de installatie in Ieper hun voltooiing.489 Eraso moedigde Egmont aan
zich in te spannen voor de uitvoering van ‘richtlijnen’ die Horn meebracht; niet
alleen hijzelf, maar ook Oranje en Bergen, op wier medewerking hij minder 
vertrouwde dan op die van Egmont, moesten actiever worden in de ondersteu-
ning van het koninklijk beleid. Maar als de edelen zich aan die voorwaarden 
hielden, konden ze op hun ‘adoptielandgenoot’ Eraso rekenen om hun belangen
aan het hof te behartigen.

Door de heren enerzijds zijn steun te betuigen, maar hen anderzijds te bewegen
tot een constructieve houding, markeerde Eraso de kaders waarbinnen de Ebolifactie
de aanspraken van het heren zou blijven steunen. Die kaders waren eveneens de
uiterste grenzen waarbinnen de facties binnen de Spaans-Habsburgse monarchie
elkaar te lijf konden gaan, zonder hun relatie met de koning op het spel te zetten.
Granvelles positie in de Nederlanden ondergraven hoorde zonder meer tot de
doelstellingen waarmee Eraso zich wilde vereenzelvigen. De ebolistas waren 
echter niet bereid een ingrijpende verandering in de koninklijke plannen zoals het 
stopzetten van de bisschoppelijke herindeling te bepleiten. Daar trok de Spaanse
factie bij monde van haar tweede man de grens. 

De vertrouwensband met Eraso was dan wel aangewend om de adellijke
agenda te bevorderen, maar de resultaten waren gering. De situatie van de edelen
in de Raad van State verbeterde niet en de minder dan volmondige steun voor
hun eisen gaf hun weinig hoop voor de toekomstige samenwerking met Eraso.
Wat Eraso betreft moest Granvelle gaan, maar het beleid dat hij symboliseerde
mocht blijven. Daarmee stelde hij zich op in de Habsburgse traditie zoals die gold
voor bijvoorbeeld Sicilië. Daar werd steevast de minister van de koning geofferd
aan de onvrede van de plaatselijke adel wanneer opstand in de lucht hing, maar in
feite was die vorstelijke knieval steeds maar schijn; in het te voeren beleid kwam
geen verandering.490

Dat bleek voor de Nederlandse heren al snel onvoldoende, zoals ze zouden
laten werken. Mede als reactie op de missie van Courtewille omtrent Frankrijk
had Margaretha in mei 1562 besloten een bijeenkomst van de plenaire Raad van
State bijeen te roepen. Dat betekende dat alle stadhouders en Vliesridders als 
buitengewone raadsheren uitgenodigd werden voor de besprekingen. Omdat alle
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stadhouders ook Vliesridders waren, maar niet vice versa, heeft deze plenaire
raadsvergadering vooral de aandacht getrokken als bijeenkomst van Vliesridders.
De bedoeling van de vergadering was tot een oplossing te komen voor de financiële
en maatschappelijke beroering die de Nederlanden in zijn greep hield en een 
strategie voor de Franse kwestie te formuleren (waarover deze raadsheren echter
onvolledig ingelicht waren). Deze vergadering resulteerde in de zending van de
baron van Montigny naar het koninklijk hof, waar deze de koning namens de Raad
van State om aanzienlijke financiële steun zou vragen en het standpunt omtrent
militair ingrijpen in Frankrijk, waar heel Brussel tegen gekant was, zou overbrengen. 

Een aantal heren greep deze reis echter ook aan om hun anti-Granvelle -
campagne voort te zetten. Rachfahl maakt melding van een instructie die Oranje,
Egmont, Horn, Bergen, Megen en Aremberg Montigny nazonden, waarmee ze
hem machtigden bij de koning te klagen over de kardinaal. Montigny zou drie
zaken aanstippen: de vrees voor de invoering van de Inquisitie, het passeren van
de heren in de besluitvorming over het bisdommenplan en de algemene afkeer
van Granvelle, die de koning verkeerd informeerde over de heren. De koning was
echter op een dergelijk verzoek voorbereid en had Margaretha al vóór Montigny’s
vertrek laten weten dat aan de stoelpoten van Granvelle niet gezaagd zou worden.
Op de demarches van Montigny antwoordde hij dan ook dat hij in geen van deze
drie punten een ernstig probleem zag. Uiteraard zou de Spaanse Inquisitie niet
ingevoerd worden; de koning had het volste vertrouwen in het beoordelingsver-
mogen van zijn vazallen, en Granvelle meldde over de heren niets dan goeds, dus
aan hem hoefden de edelen zich niet te storen. 491 Nogmaals werden de bezwaren
van de edelen van tafel geveegd.

Wat zijn missie betreft boekte Montigny dus slechts negatieve resultaten, maar
niet alles stemde somber. Op het persoonlijk vlak viel er namelijk wel winst te
behalen voor de baron. Montigny was verwant aan Jan van Montmorency, heer
van Courrières, die van Karel V een commanderij van één van de Spaanse ridder -
orden had gekregen, een mooie bron van inkomsten en prestige. Montigny kreeg
naar zijn eigen overtuiging van Filips de belofte dat hij deze commanderij na de
dood van Courrières zou erven. Toen Courrières in de zomer van 1563 stierf, 
schakelde Montigny dan ook direct Cristóbal de Castellanos in om aanspraak te
maken op de commanderij.492

De Liga en de tweede protestbrief

In de loop van 1562 organiseerden de drie edelen van de Raad van State zich met
een groep adellijke medestanders in een Liga. Bij deze Liga waren alle hoge edelen
aangesloten die het doel van de factie van de heren in de Raad van State steunden,
namelijk Granvelle uit het Nederlandse bestuur te stoten.493 Over de Liga bestaat
veel onduidelijkheid, zoals over het precieze moment waarop en hoe deze gestalte
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kreeg – tijdens of nog vóór de plenaire raadsvergadering in mei.494 Deze vergade-
ring is in ieder geval de eerste gelegenheid waarop de contouren van de Liga
zichtbaar werden. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd op last van Margaretha
van Parma, zonderden de Vliesridders zich af. Dat was niet zoals Margaretha het
zich had voorgesteld. Zij probeerde alle beraadslagingen in haar aanwezigheid 
te laten plaatsvinden, zoals immers gebruikelijk was in de Raad van State. 
De heren weigerden haar toe te laten, maar Margaretha zich liet informeren door
Berlaymont. Deze durfde niet alles aan de landvoogdes over te brieven uit angst
voor de reactie van de heren; hij sprak pas toen de meeste heren waren vertrokken
naar het huwelijk van Mansfelt met een zuster van Horn en Montigny in juni.495

Enige geheimzinnigheid was dus wel aan de orde en Margaretha was niet
gelukkig met de zelfstandige opstelling van de heren, maar toch repte Berlaymont
met geen woord over een Liga of een ander soort verbond.496 Mogelijk kwam 
die pas tijdens Mansfelts huwelijk tot stand. Latere commentatoren meldden dat 
de leden van de Liga zich door middel van een eed op hun goederen en leven 
verplichtten elkaar trouw te blijven, maar ooggetuigenissen van de eedaflegging
bestaan niet, noch is bekend wanneer deze plaatsgevonden zou hebben.497

Wie het initiatief nam, blijft eveneens onduidelijk. Mansfelt, Horn en Simon Renard
werden door tijdgenoten aangewezen als voornaamste aanstichters,498 maar
Egmont en Oranje waren vanaf het startschot nauw betrokken. Het duurde wel
nog enige maanden voor de Liga actief leden ging werven. Pas in de winter van
1562-1563 en het voorjaar van 1563 benaderden de ligueurs eerst Berlaymont en
daarna de hertog van Aarschot, beiden verbonden aan Granvelle, om hen voor
hun groep te winnen.499 Hoewel de activiteiten van de Liga slechts tegen Granvelle
gericht waren, bezag Margaretha deze vanaf zijn oprichting met de nodige argwaan. 

In november 1562 wekten de ligueurs ook de wrevel van Filips tijdens de 
verkiezing van aartshertog Maximiliaan tot Rooms-Koning in Frankfurt. In prin-
cipe stond de verkiezing van Maximiliaan vast, aangezien August van Saksen zijn
plannen om zichzelf of Frederik van Denemarken te laten kiezen, in de zomer van
1561 had opgegeven en ook Filips zijn steun voor Maximiliaans kandidatuur had
uitgesproken.500 Toch geloofde Granvelle nog, net als Ferdinands ambassadeur
Zazius, dat keurvorst August Frederik in Frankfurt alsnog naar voren zou 
schuiven.501 Onder deze omstandigheden raadde hij Filips af de Nederlandse 
edelen toestemming te geven bij de verkiezing aanwezig te zijn vanwege de rol
die zij daarin zouden kunnen spelen. Filips wilde zich toch laten vertegenwoor -
digen door een grand seigneur, zoals gebruikelijk was. In 1558 was de jonge prins
van Oranje bijvoorbeeld Filips’ afgevaardigde geweest tijdens de kroning van
Ferdinand I in 1558.502 Maar ditmaal had de koning Oranje of Egmont uitdrukkelijk
níet op het oog.503 De vorst deed juist pogingen zijn contacten met het Heilige
Roomse Rijk via andere tussenpersonen gestalte te geven. De keus viel op de 
hertog van Aarschot, die evenals zijn broer Renty opgevoed was aan het hof van
Ferdinand I en zodoende samen met aartshertog Maximiliaan opgegroeid was.
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Aarschot was bovendien een ‘kardinalist.’ Ondanks Filips’ weigering zich door
een edelman van de Liga te laten vertegenwoordigen, zagen veel van de ligueurs
kans zonder zijn toestemming naar Frankfurt te reizen. 

De groep edelen die naar Frankfurt reisde, bestond uit Oranje, Egmont, Horn,
Hoogstraten, Mansfelt, Lodewijk van Nassau en Aremberg, van wie alleen de 
laatste twee niet tot de Liga gerekend werden; Lodewijk omdat hij geen toegang
had gehad tot de plenaire vergadering en Aremberg omdat hij bedenkingen had
bij het vormen van de adelsfactie. De redenen die de edelen opgaven voor hun
aanwezigheid waren divers. Oranje betoogde dat hij nog zaken te regelen had 
met de keurvorst van Saksen over de bruidschat van Anna. Ook Mansfelt, die van
Margaretha uitdrukkelijk geen toestemming had gekregen de verkiezing bij te
wonen, voelde zich toch gerechtigd te gaan als vervanger van zijn zieke broer.
Johan Gebhard van Mansfelt was aartsbisschop van Keulen en dus keurvorst, en
had zijn broer gemachtigd hem te vertegenwoordigen.504 Egmont, zwager van de
keurvorst van de Palts, voelde dat zijn aanwezigheid minder dringend gewenst
was en kwam pas toen de plechtigheden al voorbij waren. Onder de Duitse vorsten
die zij daar troffen, waren Günther van Schwarzburg, de keurvorsten August van
Saksen en Frederik van de Palts en Willem van Hessen. Met deze laatste sprak
Oranje af een postdienst in het leven te roepen tussen Breda en Kassel.505

Aarschot, vergezeld door zijn broer Renty, beschreef de bijna dagelijkse banketten
en diners die de Nederlandse heren afliepen, waar het illustere gezelschap elkaar
trof, zonder inzicht te krijgen in de gesprekken die zij onderling voerden.506

Maximiliaan liet de aanwezigheid van zoveel Nederlandse gasten niet ongemerkt
voorbijgaan en vierde met alle aanwezige Vliesridders de feestdag van de Orde,
Sint Andreasdag.507

Deze bijeenkomst kon aangegrepen worden door de ligueurs om betrekkingen
aan te knopen met de Duitse vorsten (zoals wel blijkt uit de Bredaas-Kasselse
postdient) en buiten het gezichtsveld van Margaretha van Parma en Granvelle
over hun politieke doeleinden te praten.508 Het is duidelijk dat vooral Granvelle
hier bang voor was. Dat er gesprekken gevoerd werden, was wel duidelijk, maar
wat er besproken werd, bleef geheim. Aarschot schreef aan Granvelle dat hij, 
hoeveel moeite hij ook deed, niet kon achterhalen waarover gesproken werd.509

Wel probeerden de ligueurs hem in hun kamp te krijgen. Niet alleen in het Rijk,
maar ook binnen de Nederlandse probeerden de heren het draagvlak voor hun
beweging te vergroten. 

Pas vanaf december 1563 zou de Liga zichtbaar in de openbaarheid treden,
toen de leden om hun eendracht kracht bij te zetten, hun gevolg in gelijke livreien
hulden, versierd met dubbelzinnige emblemen. De livreien werden gesierd door
zotskappen, mogelijk als parodie op Granvelles kardinaalshoed. Nadat dit ont-
werp te controversieel bleek, werd het vervangen door pijlenbundels, traditioneel
een symbool van eenheid, dat uitgelegd kon worden als loyaliteitsverklaring aan
de dynastie of als symbool van de verbondenheid van de ligueurs.510 Nu de Liga
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eenmaal in de openbaarheid was getreden, stond niet alleen het prestige van de
vorst en zijn regentes op het spel, maar ook de positie van Granvelle. De kardinaal
voelde zich duidelijk bedreigd; geneigd zijn eigen belangen te laten samenvallen
met die van de vorst, sprak hij al snel in termen van ‘verraad’ over verbanden van
vazallen onderling, die zonder goedkeuring van hun soeverein tot stand waren
gekomen.511

Granvelle had reden zich bedreigd te voelen. In maart 1563, kort na de samen -
komst in Frankfurt, stuurden Egmont, Oranje en Horn opnieuw een protestbrief
naar de koning. Het driemanschap benaderde deze tweede brief anders dan de
eerste, zowel wat betreft hun legitimering als in de methode van verzending.
Ditmaal was er geen sprake van mondelinge, persoonlijke toezeggingen van de
vorst als rechtvaardiging voor hun schrijven en evenmin werden Castellanos of
Eraso betrokken bij de verzending. Juist de Liga speelde een aanzienlijke rol in
deze tweede brief. De inhoud leek sterk op die van de brief uit 1561. De heren
maakten aanspraak op het vertrouwen van de koning, dat zij meenden te 
verdienen door hun eerdere goede diensten. Ze drongen erop aan dat de vorst 
de belofte van gunsten en vertrouwen zou inlossen door de regering van de
Nederlanden in hun handen te leggen ten koste van kardinaal Granvelle. 
Deze machtswisseling was noodzakelijk, zo stelden de heren, vanwege de algemene
haat waarop de kardinaal in het land kon rekenen. De onvrede werd ook sterk
gevoeld onder de ‘seigneurs principaulx’ en, zo rekenden de heren Filips voor, 
het was beter velen tevreden te stellen door één persoon te offeren dan die ene
persoon te handhaven ten koste van alle anderen.

Door hun klacht te presenteren als een noodzakelijke interventie om de
Brusselse regering niet te laten ontsporen, presenteerden de edelen hun actie 
als een dienstbewijs aan de vorst, waardoor zij de morele grenzen van de 
feodale verhoudingen niet overschreden. Om die grenzen nogmaals duidelijk te 
markeren, benadrukten de edelen hun eigen positie als trouwe cliënten en de
‘affection que nous tous son peuple et ses estatz avons a son service, prosperité et
grandeur’; en die van Filips als patroon: de edelen hadden goede hoop dat hij
‘franche de toute passion avecq telle benignité et pareille recognoissance au zèle
qu’avons a son service’ hun remonstrantie in ontvangst zou nemen. Als de koning
toch niet overtuigd was van hun goede bedoelingen en hen ervan verdacht te 
handelen uit eigenbelang, boden de edelen aan zich terug te trekken uit de Raad
van State. Zover kon Filips het natuurlijk niet laten komen. Op zo’n manier zijn
wantrouwen uitspreken in zijn eigen vazallen en cliënten was een inbreuk op de
morele code van patronageverhoudingen die de koning ernstig zou schaden in
zijn reputatie.512 Binnen deze heldere kaders kon het verzoek van de edelen
Granvelle zijn macht te ontnemen niet meer op een nadelige manier uitgelegd
worden. 

Dit beeld van trouwe vazallen, die de koning alleen maar lastig vielen 
(de heren hadden hun brief liever niet gestuurd ‘afin de n’adjouster à la multitude
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de voz grandes occupations’), omdat ze zich gebonden voelden aan hun eed van
trouw, contrasteerde scherp met het beeld dat ze van Granvelle opriepen. 
De kardinaal werd afgeschilderd als een gehate figuur die te veel macht had naar
de smaak van de meeste edelen en stadhouders in de Nederlanden – een vage
omschrijving die de zeggingskracht van deze brief zou ondermijnen. Maar in een
petitie die de drie ondertekenaars enkele maanden later aan de landvoogdes 
overhandigden en ook aan de koning stuurden, waren ze explicieter.513 Hier gingen
Egmont, Horne en Oranje in op de noodzaak de Staten-Generaal bijeen te roepen, in
hun ogen de enige remedie voor de problemen in het land, die ze in deze brief
hadden genoemd. Dat was echter één van de heetste hangijzers van de Brusselse
politiek sinds de koning in 1559 was vertrokken. Vanwege de dramatische 
ervaringen met de Staten-Generaal in 1558 weigerden Filips en Margaretha de 
vergadering opnieuw bijeen te roepen. Achter deze afwijzende houding, zo 
meenden de heren, scholen ongetwijfeld de machinaties van ‘personnes peu 
affectionnées à son [Filips’] service et au bien du pays’, die de koning op die
gedachte hadden gebracht door hem ‘sinistere information’ te verschaffen.514

De drie ondertekenaars presenteerden zichzelf als woordvoerders van een
grotere groep, die vaag omschreven werd als de ‘seigneurs principaulx.’ Het
gebruik van deze term bracht onvermijdelijk de groep Vliesridders en stadhouders
in herinnering die in mei 1562 bijeengekomen was (‘de meeste edelen en 
stadhouders’). De heren presenteerden hun nieuwe protestbrief hiermee als
remonstrantie van de buitengewone leden van de Raad van State die Margaretha
van Parma zelf bijeen had geroepen, hoewel het draagvlak voor de terugroeping
van Granvelle vooral onder de ligueurs te vinden was. Natuurlijk had de 
landvoogdes niet de bedoeling gehad met het bijeenroepen van de Vliesridders
een permanente spreekbuis voor de ontevreden edelen in het leven te roepen,
maar bijna een jaar na dato verwezen Oranje, Egmont en Horn er nog steeds naar
toen zij zich nogmaals tot Filips wilden richten als gevolg van hun tweede brief.
De heren betoogden dat zij alleen konden antwoorden op de brief van de koning
als zij alle Vliesridders-raadsheren weer bijeenriepen. De brief was tenslotte, zo
betoogden zij, in aller naam opgesteld.515

Natuurlijk konden Oranje, Egmont en Horn niet beweren namens de plenaire
raad te spreken. De Liga onderscheidde zich van de plenaire raadsheren door de
weigering van sommigen van die laatsten om zich tegen Granvelle uit te spreken.
De hertog van Aarschot en zijn broer de markies van Renty hadden hier niets voor
gevoeld.516 De graaf van Oost-Friesland, stadhouder van Overmaas, en de heer
van Courrières waren eveneens tegen de scherpe houding van Oranje en de zij-
nen.517 Enkele andere edelen, zoals Aremberg, hielden zich op de vlakte, hoewel
Boussu en Berlaymont beiden aangaven niet erg ingenomen te zijn met de 
handelswijze van Oranje.518 Binnen de gelederen van de Vliesridders zijn
zodoende de contouren van twee facties zichtbaar, waarvan de ‘kardinalistische’
factie echter aanzienlijk minder slagvaardigheid was en minder eenheid aan de
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dag legde. Door in de correspondentie met Filips steeds te refereren aan de 
‘seigneurs principaulx’ werden deze ‘kardinalistische’ Vliesridders echter wel
geïmpliceerd in het verzet van de beperktere groep Liga-edelen, maar dat was
noodzakelijk om de schijn van legitimiteit te behouden. Deze ingewikkelde 
constructie contrasteert aanmerkelijk met de eenvoud van de mondelinge belofte
van de koning waarmee de eerste protestbrief was gerechtvaardigd.

De aanvallen beperkten zich in deze periode niet meer tot argumenten, maar 
werden ook persoonlijk. Onderdeel van de strategie was klaarblijkelijk de 
tegenstander in diskrediet te brengen. Om dit des te effectiever te kunnen doen,
morrelden zowel de edelen als Granvelle aan de fundamenten van elkaars positie.
Oranje, Egmont en Horn schilderden Granvelle steevast af als een persoon zonder
affiniteit met de Nederlanden en met allerlei sinistere bijbedoelingen; Granvelle
insinueerde meermaals dat de edelen niet zo vervuld waren van hun vazallentrouw
als ze het deden voorkomen. Veelzeggende genoeg meldde de kardinaal enkele
geruchten over de heren, die erop neerkwamen dat zij liever een andere Habsburgse
vorst zouden aannemen dan het bisdommenplan te laten slagen! Hij insinueerde
verder dat die andere Habsburger keizer Maximiliaan II was.519 Daarmee onder-
groeven zowel Granvelle als de heren het discours dat de ander gebruikte om zijn
loyaliteitsbanden met de vorst te markeren. Dit ging verder dan zinloos modder-
gooien, omdat Granvelle zijn positie als raadgever van Filips steeds rechtvaar-
digde door te wijzen op zijn onvoorwaardelijke trouw aan de monarchie en zijn
belangeloze dienst aan de vorst. Steeds hamerde hij erop dat hij geen enkel eigen-
belang liet meespelen, maar alleen de rust en voorspoed van de Nederlanden
wilde bevorderen. Voor een man uit een geslacht van ambtenaren was dit de
meest geijkte rechtvaardiging van zijn vertrouwenspositie bij de vorst. De edelen
konden zich juist beroepen op hun adeldom; het feit dat zij vazallen en vliesridders
waren gaf hun recht op inspraak in het bestuur en rechtvaardigde hun positie als
gesprekspartner van de monarch. Het is echter gevaarlijk deze retoriek op te 
vatten als de werkelijke motieven van beide groepen.

Egmont fungeerde wederom als postmeester van het driemanschap. 
Ditmaal bracht hij echter, in tegenstelling tot juli 1561, geen bezoek aan Cristóbal
de Castellanos. Voor de tweede brief maakte hij gebruik van meer conventionele
kanalen en zond deze met een particuliere koerier. Het begeleidende schrijven
werd niet aan Francisco de Eraso, maar aan Charles de Tisnacq gericht, aan wie
alle Franse brieven van de Brusselse regering gestuurd werden. Van een vertrou-
wensband zoals die tussen Egmont en Eraso in 1561 bestond, was geen sprake.
Hoewel Egmont in een echo van de brief aan Eraso schreef dat Oranje, Horn en
hijzelf ‘niet wisten aan wie anders zij de brief veilig konden adresseren, vanwege
het grote vertrouwen dat zij hadden in zijn [Tisnacqs] goede wil jegens de heren’,
liet hij niets los over de inhoud van de meegezonden protestbrief. Van Tisnacq
verwachtte men geen andere dienst dan dat hij de brief snel in handen van de
koning zou bezorgen en zou aandringen op een snel antwoord.520 Horn probeerde
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zijn persoonlijke contact met Filips uit te buiten door een eigenhandige brief in het
Castiliaans aan de vorst te schrijven, waarin de argumenten van de gezamenlijke
brief herhaald werden. Deze persoonlijke benadering ging deels verloren, want
hoewel Filips de brief ongetwijfeld herkende als van Horn, schreef Gonzalo Pérez
achterop dat hij van Egmont was!521

Ondanks de krachtige rechtvaardiging van de positie van de edelen in het
landsbestuur was het effect van de tweede brief evenmin groot. Een belangrijke
reden voor de afwijzende houding van de koning ten opzichte van de adellijke
wensen was dat de taal van vazallen en cliënten die zij spraken, en waarop ze in
hun tweede brief zwaar inzetten, in de ogen van de vorst steeds minder in
overeen stemming was met hun daden. Hun argumentatie voor hun recht van
spreken werd niet ondersteund door hun handelen. Sinds de reacties op de eerste
protestbrief – toen ook Eraso de nadruk op meegaandheid op religieus vlak had
gelegd – hadden de heren geleerd steeds te benadrukken hoe graag zij de katholieke
godsdienst wilden behouden, die in hun eerste brief niet ter sprake was gekomen.
Ditmaal voegden zij wel een alinea toe over de godsdienst. Als goede, katholieke
vazallen vervuld van ‘bonne zèle’ zouden de heren hun plicht doen, maar hoe zij
dat voor zich zagen, lieten ze in het midden. Hoewel ze het strenge religieuze
beleid van de vorst niet openlijk bekritiseerden in hun protestbrieven, overtuigden
hun reacties op de invoering van de nieuwe bisdommen en de houding van
Bergen en Montigny tegenover het groeiende calvinisme in Doornik en Valen -
ciennes Filips ervan dat de heren de kettervervolging niet erg serieus namen.522

Ook meende Filips dat hij Oranje niet zou kunnen aanstellen als onderkoning van
Sicilië, zoals Granvelle geopperd had. Daarvoor konden immers alleen personen
van onverdacht katholieke signatuur in aanmerking komen; personen die niet
alleen zelf katholiek waren, maar ook bereid waren ervoor te zorgen dat de bevol-
king dat was.523 De vorst durfde de verantwoordelijk daarvoor duidelijk niet in
Oranjes handen te leggen.

Doordat ze heren wel duidelijk waren geweest over de morele verantwoording
van hun actie, maar niet over de concrete aanleiding voor hun klachten boden 
zij Filips bovendien de mogelijkheid niet inhoudelijk op deze in te gaan.524

Over Granvelle werd immers alleen gezegd dat hij alle touwtjes in handen had,
maar waarom dit een zaak was die de koning moest verhelpen, lichtten de edelen
niet toe. Zij waren zelfs niet duidelijk over de omvang van de groep klagers. 
Deze onduidelijkheid was mede het gevolg van de manier waarop Egmont de
brief naar het hof had gestuurd. Hij had verzuimd te zorgen voor een mondelinge
toelichting ter plaatse. Waar hij bij de eerste protestbrief Eraso nog van extra
ammunitie had voorzien door de uitwisseling met Granvelle in de Raad van State
te vermelden, had hij bij de tweede brief niemand op de hoogte gesteld van de
inhoud; zelfs Tisnacq niet, die de brief moest doorgeven aan de koning. Om deze
reden konden de vage passages van de tweede brief niet toegelicht worden door
een sympathieke stem, waardoor Filips snel zijn antwoord paraat had: ‘Je ne voye
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que vous m’exprimiez aulcune raison particulière quy vous pourroit mouvoir à
estre d’advis que je deusse faire le changement que vous m’escripvez.’525

De vraag rijst dan ook waarom Egmont niet opnieuw gebruik maakte van
Castellanos en Eraso. David Lagomarsino meldt dat Castellanos op dat moment in
Spanje was.526 Dat zou kunnen verklaren waarom hij niet betrokken was bij de
verzending, maar voor Castellanos’ verblijf aan het hof bestaan geen concrete 
aanwijzingen. Bovendien, als hij aan het hof was, hadden de heren de brief wel
aan hem kunnen richten, wat niet gebeurde. Een meer voor de hand liggende
reden zou zijn dat de edelen met hun tweede brief meer wilden bereiken dan met
de eerste het geval was geweest en om dat doel te bereiken de koning op een
andere manier benaderden. De samenwerking met Eraso was in 1561 immers 
minder dan succesvol geweest. Belangrijk was eveneens dat het karakter van de
brief anders was dan in 1561. Deze brief was opgesteld als remonstrantie, in naam
van de ‘principaulx seigneurs’, waarmee de edelen de indruk wilden wekken dat
het gehele Brusselse establishment het verzoek steunde. Een jaar eerder immers
waren deze voorname heren bijeengeroepen door Margaretha om zich te buigen
over de problemen in de Nederlanden. Bovendien had ditmaal een secretaris de
tekst uitgeschreven, in tegenstelling tot het eigenhandige schrijven van Oranje in
1561. Deze brief deed dan ook eerder denken aan de openbare remonstranties uit
de jaren 1550,527 dan aan zijn voorganger uit 1561. Een conventioneler manier van
verzending, via de door de koning ingestelde kanalen tussen Brussel en Madrid,
paste beter bij een dergelijk schrijven dan de geheimzinnigheid die de eerste brief
had gekenmerkt.

De heren hadden hun eisen inmiddels ook gevoelig uitgebreid: de persoonlijke
aanval op Granvelle was gehandhaafd, maar daaraan was een pleidooi voor het
bijeenroepen van de Staten-Generaal toegevoegd. Hoe de koning daarover dacht,
was in hofkringen bekend. Het was een weg die hij in geen geval bereid was 
te gaan. Ook Eraso zou dergelijke aanspraken niet steunen. De grenzen van de
Spaanse factiestrijd werden daarmee ruim overschreden. Daarvoor gold immers
dat de tegenstander wel getorpedeerd mocht worden, maar dat aanvallen op de
koning zelf uit den boze waren. Van Eraso kon dan ook weinig steun verwacht
worden, hetgeen de heren reden gaf om hem helemaal te omzeilen door ook
Castellanos niet te gebruiken.

Daarbij speelde mogelijk ook een rol dat er steeds meer bekend werd 
over sommige twijfelachtige activiteiten die Eraso zijn ondergeschikten in de
Nederlanden liet uitvoeren. Alonso del Canto, evenals Castellanos een contador,
had in april 1561 een koninklijke commissie gekregen om Spaanse protestanten
die naar Noord-Europa gevlucht waren, op te sporen en te repatriëren. De Spaanse
Inquisitie voorzag hem van namen van verdachten, waaronder personen als
Fadrique Furió Ceriol, de bekende Catalaanse rechtsgeleerde; en Casiodoro de la
Reina, een prominent lid van de kring van Lutheranen die in 1557 in Sevilla was
ontdekt, die in de zestig werkte aan een vertaling naar het Castiliaanse van het
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Oude en Nieuwe Testament.528 In 1563 was Del Canto erg actief. In het voorjaar
triomfeerde hij door de komst van Furió Ceriol naar de Nederlanden. Eind juni
was hij actief in Antwerpen, waar hij de medewerking van de vierschaar probeerde
te krijgen om een andere Spanjaard te kunnen repatriëren en in de zomermaanden
verbleef hij in Brugge in verband met de arrestatie van weer een andere Spaanse
protestant.529 De vrijwillige terugkeer tot de katholieke kerk van een mogelijke
ketter was een public relations triomf voor de Habsburgse overheid, waarmee Del
Canto zeer ingenomen was. Maar dergelijke activiteiten bleven niet onopgemerkt.
De lokale autoriteiten inclusief de landvoogdes namen steeds meer aanstoot aan
Del Canto’s bruuske handelswijze, waaruit weinig respect voor lokale privileges
sprak.530 Ook de bevolking stond argwanend tegenover de Spaanse contador.
Vanwege het evidente verband tussen Del Canto’s werkzaamheden en de Spaanse
Inquisitie werd Del Canto zelfs beschouwd als inquisiteur en als wegbereider van
de Spaanse Inquisitie in de Nederlanden.531 Bovendien vormde Del Canto een
team met fray Lorenzo de Villavicencio, die het gebrek aan inzet van de
Nederlandse elite voor het behoud van de godsdienst fel bekritiseerde.532

Dit ‘beruchte spionnenpaar’533 nam vanaf de zomer van 1563 ook de bereidheid
van de edelen om protestanten te vervolgen op de korrel.534

De relatie tussen Alonso del Canto en Francisco de Eraso was onder de drie
heren natuurlijk welbekend vanwege hun verleden als commandant van de
Spaanse tercios. Ook Castellanos was aanvankelijk betrokken geweest bij de 
repatriëring van Spaanse ketters. In januari 1561 had hij, in dezelfde brief waarin
hij verslag deed van een onderhoud met Oranje, Eraso instructies gevraagd over
de arrestatie van een Spaanse protestant die zich in Bourgondië ophield.535

Daaruit blijkt dat de acties van Alonso del Canto niet alleen toe te schrijven zijn
aan diens eigen initiatief, maar dat de Spaanse financiële bureaucratie in de
Nederlanden vanuit Spanje werd gestimuleerd om gevluchte Spaanse dissidenten
op te sporen. Eraso profileerde zich zo als exponent van de strenge Spaanse houding
ten opzichte van religieuze dissidenten, waarvoor de Nederlandse elite bepaald
niet warm liep.536 Dit leverde onvermijdelijk een conflict op met de Nederlandse
edelen die zelf actief betrokken waren bij het verspreiden van geruchten over de
op handen zijnde invoering van de Spaanse Inquisitie en over Del Canto’s rol
daarin.537 Onder Eraso’s auspiciën werd het werkterrein van de Spaanse Inquisitie,
hoewel die zich uitsluitend bleef bezighouden met Spaanse dissidenten, daadwer-
kelijk naar het Nederlands grondgebied uitgebreid, al was het maar in de persoon
van een enkele opsporingsambtenaar. Het is goed mogelijk dat Eraso’s houding
zijn aantrekkelijkheid als bondgenoot voor de edelen niet ten goede kwam. 

Een bondgenoot aan het hof hadden de edelen echter wel kunnen gebruiken,
omdat een mondelinge toelichting op de brief onontbeerlijk bleek. Het gebrek
daaraan werd door de vorst, die normaal toch zeer gesteld was op schriftelijke
communicatie, handig uitgebuit. Filips weigerde op basis van de remonstrantie
stappen te ondernemen tegen Granvelle, maar nodigde één van de heren uit
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naar het hof te komen om de nodige toelichting te verschaffen. De koning, die 
waarschijnlijk zeer wel op de hoogte was van de specifieke klachten van de heren,
kon immers beweren dat hij uit de brief zelf niet kon opmaken waarvan Granvelle
precies beschuldigd werd. Een woordvoerder van de ontevreden heren zou daarover
duidelijkheid moeten bieden.538 Hoewel de uitnodiging aan alledrie de heren was
gericht, maakte Filips Margaretha duidelijk dat hij graag Egmont zag komen.539

In juli 1563 kwamen de heren van de Liga weer bijeen in Brussel om, zoals
Margaretha met tegenzin had toegestaan, gezamenlijk te spreken over een reactie
op Filips’ ontwijkende antwoord. Dit gebeurde wederom onder de noemer van de
plenaire raadsvergadering van een jaar eerder. Zonder hun instemming konden
de drie ondertekenaars van de protestbrief niet reageren op Filips’ antwoord.
Onder meer werd daar afgesproken dat Horn, Egmont en Oranje zich niet meer in
de Raad van State zouden laten zien.540 Verder formuleerden de heren voor het
eerst hun wens voor een herschikking van de hiërarchie van de collaterale raden.
Tot dusver had geen van de drie raden een superieure positie ten opzichte van de
andere, maar de heren wilden de Raad van State boven de andere twee stellen.
Alle zaken die in de Geheime Raad of Raad van Financiën besproken werden,
zouden voortaan ook aan de Staatsraden voorgelegd worden.541 Kennelijk voelden
de heren aan dat een overwinning op Granvelle, ondanks Filips’ ontwijkende 
antwoorden, binnen handbereik was. Een dergelijke uitbreiding van de macht van
de Raad van State was voor de edelen ten slotte alleen maar te overwegen als ze
zeker wisten dat die macht niet in handen van Granvelle zou vallen.

Ook wezen de ligueurs Filips’ uitnodiging naar Spanje te komen resoluut af,
formeel omdat zij het beneden hun waardigheid vonden voor Granvelle naar de
koning te reizen. Dit was een meerderheidsstandpunt dat niet van ganser harte
gedeeld werd door Egmont. De graaf had een afzonderlijke uitnodiging gekregen
van de koning, waarmee hij zeer vereerd was, zozeer zelfs dat hij het plan maar
moeilijk uit zijn hoofd kon zetten. In de brief die hij Filips ter verontschuldiging
stuurde, maakte hij uitgebreid gewag van zijn bereidheid toch naar Spanje te reizen.
Hij had zelfs al aan de reisroute gedacht!542 Van een reis wilden Oranje en Horn
echter niets weten. De heren waren zeer onwillig de Nederlanden te verlaten en
zich bij het Spaanse hof te voegen. Ook ambten zouden hen niet naar Spanje of de
Italiaanse gebieden kunnen lokken. Granvelle meldde dat Horn en Oranje dat in
geen geval zouden doen en dat Egmont door hen onder druk werd gezet om ook
buitenlandse ambten te weigeren.543

Hoewel Oranje, Egmont en Horn Eraso links hadden laten liggen bij het ver-
sturen van hun tweede protestbrief, schreven ze hem wel aan wanneer ze gunsten
probeerden te verwerven. Horn richtte zich vol vertrouwen tot de secretaris, toen
bleek dat de koning de commanderij die hij aan Montigny had beloofd, aan zijn
hoveling Garcilaso de la Vega had gegeven.544 Horn hoopte een compensatie voor
zijn broer te bemachtigen en stelde zijn hoop in Eraso: ‘hetgeen u zult bewerkstel-
ligen aangezien het uw dienaren aangaat en zoals u altijd wenst te doen voor ons
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beiden.’545 Ook meldde Tisnacq dat Eraso namens Filips naar mogelijkheden had
gezocht de ayudas de costa uit te betalen, die hij de heren bij zijn vertrek in 1559
had beloofd.546 Steun voor hun politieke aspiraties verwachtten de heren niet van
Eraso, maar zij waren pragmatisch genoeg om hun contacten met een dermate
goed gepositioneerde hoveling ten volle uit te buiten, wat Filips en Eraso de
mogelijkheid gaf de heren door middel van patronage aan de dynastie te binden.
De weigering naar het hof te komen en hun poging hun Brusselse machtspositie te
verbeteren, toont echter aan dat de heren de Spaans-Habsburgse monarchie als
geheel niet als wenselijke actieradius zagen. 

Granvelles reactie op de protestbrieven

Hoewel Filips zijn minister Granvelle op het oog leek te steunen door niet in 
te gaan op de protesten van diens rivalen, voelde de kardinaal zich dermate
bedreigd dat hij in actie kwam. Hij liet zich niet zonder slag of stoot uit de
Nederlanden verbannen, maar zijn vertrouwen in zijn eigen veiligheid was
geschaad. Zijn reactie op de activiteiten van de Liga was tweeledig. Enerzijds
leidde zijn onzekerheid tot meer aandacht voor de veiligheid van zijn correspon-
dentie met het hof en anderzijds tot felle aanvallen op de banden die hij ontwaarde
tussen de edelen en de ebolistas.

Granvelle vreesde dat zijn brieven aan het hof onderschept werden.547

In de Nederlanden zelf lieten de heren zich erop voorstaan dat zij heel goed op de
hoogte waren van de inhoud van Granvelles briefwisseling. Bergen pochte hier
vooral over en van Oranje werd gezegd dat hij veel geld stak in het onderhouden
van zijn spionagedienst.548 Hij beschikte over ogen en oren tot in de persoonlijke
vertrekken van de koning, waarschijnlijk in de persoon van Jacques de
Vandenesse.549 Over Egmont beweerde de Spaanse ambassadeur in Frankrijk dat
hij secretaris Van der Aa had omgekocht en zo alle geheime zaken doorgespeeld
kreeg.550 Wellicht daarom vroeg Granvelle Tisnacq de correspondentie van Eraso
in de gaten te houden, waarop Tisnacq hem moest melden dat hij vaak nauwelijks
op de hoogte was van wat er via Eraso’s burelen werd verzonden – een indicatie
van de veiligheid van dat correspondentiekanaal voor de heren.551

Om zich te wapenen tegen het gevaar van onderschepping, begon de kardinaal
gebruik te maken van alternatieve postroutes naar het Spaanse hof. Als alternatief
voor de tweewekelijkse koninklijke koeriers die duidelijk niet langer aan de behoefte
aan vertrouwelijkheid konden voldoen, koos de kardinaal voor de koopliedenkoe-
riers tussen Antwerpen en het Castiliaanse handelscentrum Burgos. Het vergde
wel enige omzichtigheid om dat ongemerkt te doen. Eerst liet Granvelle zijn brieven
naar Antwerpen smokkelen. Daar wikkelde de Spaanse koopman Jerónimo de
Curiel, koninklijk factor vanaf 1561, ze in een eigen omslag en adresseerde ze aan
zijn broer, die in Burgos woonde. De broer stuurde de brieven uit Burgos met een
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estafette naar Gonzalo Pérez, die altijd in de directe omgeving van de koning 
verbleef en ervoor zorgde dat Granvelles brieven de koning bereikten.552

Granvelle had al eerder de aard van zijn correspondentie verhuld door de brieven
door een derde partij te laten verzenden. Zijn reguliere contactpersonen in de
Italiaans-Habsburgse hoofdsteden vervulden dezelfde rol als de gebroeders
Curiel, als tussenpersonen tussen de kardinaal en zijn correspondenten in Napels,
Messina en Rome.553 De contactpersonen ontvingen pakketjes van Granvelle,
waarin brieven voor derden zaten. Hun taak was die bijgevoegde brieven door 
te sturen aan de geadresseerden. Andersom ontvingen ze vanuit de Italiaanse 
hoofdsteden brieven voor Granvelle, die ze eerst in een eigen wikkel staken alvorens
ze door te sturen naar Brussel. Deze methode om brieven te vermommen was
naast gebruik van het geheimschrift een gebruikelijke manier om geheimhouding
af te dwingen.554

Granvelle bediende zich niet alleen van verdedigende tactieken, maar hij ging
ook in de aanval. Hij was redelijk op de hoogte van de intriges van zijn rivalen.
Niet alleen hoorde Granvelle van zijn contactpersonen aan het Spaanse hof over
de protestbrieven, maar hij was ook op de hoogte van de persoonlijke contacten
van de edelen. Meermaals zag hij met eigen ogen hoe de edelen avondlijke
bezoekjes brachten aan Cristóbal de Castellanos. Dat die zich opstelde als de 
vertegenwoordiger van Eraso, met wie Granvelle een intensieve vijandschap
onderhield, stond voor de kardinaal buiten kijf. Ieder contact dat zijn rivalen 
met Castellanos hadden, voorspelde dan ook weinig goeds. In de loop van 1563
zag Granvelle steeds bedreigender complotten in de contacten met de contador
en werd zijn reactie daarop navenant heftiger. Meermaals vroeg hij Filips de 
correspondentie nauwlettend in het oog te houden, vooral in de periode dat
Granvelle te weten was gekomen dat de heren voor de tweede maal naar de
koning hadden geschreven om zich over hem te beklagen.555

Granvelles houding tegenover de contacten van de heren was dubbelzinnig.
Enerzijds zag hij in dat de koning er zijn voordeel mee kon doen, maar anderzijds
betekenden zij een bedreiging voor zijn eigen positie. Eén dag voor de heren hun
tweede protestbrief ondertekenden, had Granvelle al aangegeven dat hij wist dat
Eraso en Egmont correspondeerden en had hij erop aangedrongen dat de koning
die contacten zou aanwenden om Egmont te scheiden van de andere ligueurs.556

De kardinaal had zijn hoop gesteld in verdeeldheid onder de leden van de 
adelsfactie en Egmont leek de meest geschikte kandidaat om te winnen voor het
Granvelle-kamp.557 Maar de eventuele positieve gevolgen van Eraso’s contacten
met Egmont wogen niet op tegen de mogelijke negatieve gevolgen die Granvelle
verwachtte van hun correspondentie. 

Granvelle vreesde die gevolgen vooral omdat hij meende dat zijn aartsvijand
Simon Renard er ook bij betrokken was. Zijn naam werd al even genoemd als
mogelijke initiatiefnemer van de Liga. Renard was een gewezen beschermeling
van Granvelle en had als ambassadeur van Karel V een belangrijke rol gespeeld in
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de onderhandelingen voor Filips’ Engelse huwelijk in 1554 en over de vrede van
Vaucelles in 1556. Maar in de jaren na 1557 was de warme band tussen beide
Vrijgraafschappers omgeslagen in een verbeten vijandschap. Na 1559 werd
Renard niet meer ingezet in de Habsburgse diplomatie, maar verbleef hij in de
Nederlanden, waar hij volgens de rapportages van Granvelle de edelen ophitste
tegen het vorstelijk gezag. Of hij de rol van kwade genius speelde in de correspon-
dentie tussen Eraso en Egmont kon zelfs Granvelle niet met zekerheid vaststellen
– in de brieven van Castellanos speelt hij in ieder geval geen rol van betekenis.
Zeker was wel dat hij vaak te vinden was bij Cristóbal de Castellanos  – steeds de
spil in ieder contact tussen Brussel en de Ebolifactie. Dat bevestigde Granvelles
vermoeden dat Eraso en Renard, zijn twee bitterste vijanden, gemene zaak maakten
met elkaar én met de Nederlandse heren.558

Hoewel de driehoeksverhouding tussen Eraso, Renard en Egmont Granvelle
duidelijk zorgen baarde, toonde Filips zich weinig ongerust. De koning probeerde
Granvelle juist gerust te stellen. Hij wekte de indruk de correspondentie van Eraso
zeer goed te kennen. Renard kwam daarin volgens hem niet voor en over Granvelle
sprak Eraso nooit een kwaad woord.559 Granvelle wist natuurlijk dat dat laatste
niet waar was en mede daarom hadden deze geruststellende geluiden niet het
gewenste resultaat. Immers, als Eraso tegenover de koning geen kwaad sprak over
Granvelle, zag de kardinaal hierin waarschijnlijk zijn eigen tactiek met betrekking
tot de edelen weerspiegeld, over wie hij evenmin openlijk kwaadsprak, maar des
te meer insinueerde. Dat de secretaris Granvelle wel degelijk vijandig gezind was,
was boven iedere twijfel verheven. Filips’ sussende woorden klonken daardoor
wel erg raadselachtig.560

De opstelling van de koning kwam voort uit het idee dat de Spaanse ebolistas
een goede invloed op de Nederlandse edelen zouden kunnen hebben, hetgeen ook
Granvelle erkende. Dat Eraso en Castellanos die rol zouden kunnen spelen, was al
eerder naar voren gekomen in Filips’ correspondentie. Eraso beval de godsdienst
inderdaad warm aan bij de heren en hun vroeg een goede omgang met Granvelle
te behouden. Ook Filips liet doorschemeren dat hij Eraso en Castellanos dergelijke
boodschappen aan de heren zou laten doorgeven. Eraso was immers één van de
weinige contactpersonen die de edelen aan het Spaanse hof hadden, die ook nauw
contact met de vorst zelf onderhield. Zijn loyaliteit werd niet betwist, dus hechte
banden met hem zouden de Nederlandse heren in ieder geval niet van het rechte
pad leiden. Die zouden hen juist kunnen integreren in het factiesysteem van het
Spaanse hof. Zolang zij hun handelen en aanspraken door Eraso zouden laten
beïnvloeden, functioneerden zij binnen de kaders die aan het Spaanse hof gesteld
werden en zouden zij het koninklijke beleid in de Nederlanden ondersteunen,
ondanks tijdelijke of persoonlijke strubbelingen. Een dergelijke band wenste 
de koning niet op het spel te zetten om de angsten van Granvelle te sussen.
Bovendien paste frictie goed binnen Filips’ regeringssysteem, omdat het hem
garandeerde dat geen van zijn perifere dienaren te veel macht naar zicht toe kon
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trekken, onder wie de kardinaal. Granvelles zorgen werden door de koning niet
weggenomen. 

Granvelle vocht inmiddels een achterhoedegevecht. Het luidruchtige verzet
tegen zijn positie van zijn rivalen overstemde de steun van zijn bondgenoten, van
wie de belangrijkste Margaretha van Parma was. Als enige stond zij nog tussen de
kardinaal en de ondergang, maar zij was aan het wankelen gebracht. Zijn vertrek
uit de Nederlanden zou hem er echter niet van weerhouden de contacten tussen
Eraso, Castellanos, Renard en de edelen ook daarna nog verdacht te maken.

De ontknoping: afscheid van Granvelle 

De kardinaal had jarenlang bij de koning gelobbyd voor de belangen van de familie
waarin Margaretha getrouwd was, de Farnese hertogen van Parma en Piacenza.
De Farneses wilden hun vesting in Piacenza, waarin een Spaanse garnizoen gelegerd
was, terugkrijgen om de militaire positie van Margaretha’s echtgenoot hertog
Ottavio tegenover binnen- en buitenlandse vijanden te verstevigen. Daarnaast 
wilden ze dat hun enige zoon en opvolger Alexander, die sinds 1555 aan Filips’
hof werd opgevoed, zo snel mogelijk zou worden uitgehuwelijkt aan een goede
partij.561 Dat huwelijk was de voorwaarde voor Alexanders terugkeer naar Parma.
Granvelle had zich steeds ingezet voor deze belangen en Margaretha maakte
dankbaar gebruik van zijn goede toegang tot de vorst. Filips had Margaretha in
1559 op het hart gedrukt steeds aandachtig naar Granvelle te luisteren. Dat had de
landvoogdes trouw gedaan; ze hoopte dat de koning, nu het over haar belangen
ging, even aandachtig naar de kardinaal zou luisteren als hij haar opgedragen
had.562 De gewenste resultaten bleven evenwel uit. Alexander Farnese moest tot
november 1565 wachten op zijn huwelijk; de burcht van Piacenza zou hem pas in
1585 worden teruggegeven als dank voor de herovering van Antwerpen.

In de Nederlanden begon Granvelle Margaretha’s positie eerder te verzwakken
dan te verstevigen. De Brusselse regering raakte verstrikt in een impasse. De steun
van de hoge adel – stadhouders, vliesridders, staatsraden – voor het vorstelijk
beleid was weggevallen, waardoor het zeer onwaarschijnlijk was geworden dat de
Staten geld zouden toezeggen of zouden meewerken aan het bisdommenproject.
De rivaliteit met Granvelle bracht de uitvoering van Filips’ gekoesterde plannen
in gevaar. Margaretha was niet langer in staat de balans tussen Granvelle en de
adel te behouden en gezien het geringe resultaat dat de kardinaal voor haar 
echtgenoot en zoon had behaald, voelde ze zich daartoe steeds minder verplicht.563

De situatie tussen Granvelle en de edelen ontwikkelde zich steeds meer tot een
patstelling.564 Vanaf mei 1563 kwamen de heren niet meer naar de zittingen van
de Raad van State.565

Margaretha besloot een doorbraak te forceren. Omdat ze haar woorden niet
aan het papier of de gangbare postroutes durfde toevertrouwen, stuurde ze haar
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secretaris Tomás de Armenteros naar het hof.566 De keuze voor Armenteros werd
ingegeven door een aantal factoren. Ten eerste was deze secretaris van Spaanse
afkomst, maar geboren in Brabant. Na een opleiding in de burelen van Karels
machtige secretaris Francisco de los Cobos, was hij in dienst getreden van
Margaretha. Hij had haar al vanaf 1538 gediend en haar vertrouwen gewonnen.
Daarnaast onderhield hij goede contacten aan het Spaanse hof; hij was – naar
eigen zeggen – een neef van de albista Gonzalo Pérez.567 Deze driedubbele 
achtergrond als dienaar van Margaretha, Spanjaard en Brabander maakte hem bij
uitstek geschikt als gezant tussen de landvoogdes der Nederlanden en de koning.
Waarschijnlijk kon hij in een Spaanse omgeving even gemakkelijk uit de voeten
als in Brussel of Parma. In ieder geval had de secretaris een aanzienlijke invloed
op de landvoogdes, die hij na het vertrek van Granvelle ten volle zou uitbuiten. 
Of hij het was die uit berekening een twijfelende en ‘onzelfstandige’ Margaretha
overhaalde op het vertrek van de kardinaal aan te dringen,568 moet echter worden
betwijfeld aangezien tijdens het opstellen van de instructie Margaretha’s echtgenoot
Ottavio in Brussel verbleef.569 Als iemand de landvoogdes over de streep zou 
kunnen trekken, was het Ottavio wel, die al jaren de druk op zijn gade steeds 
verder opvoerde om van Filips de burcht van Piacenza terug te krijgen en het
huwelijk van hun zoon Alexander te regelen. Omdat dat nog niet tot resultaten
had geleid, was de hertog steeds meer beginnen te twijfelen aan het nut van
Granvelle en was hij zelf naar Brussel gekomen. Tijdens zijn verblijf van maart tot
augustus 1563 oefende hij zoveel druk uit op zijn echtgenote dat zij een aantal
zeer venijnige brieven over de kardinaal aan Filips schreef. Die verzond ze nooit,
maar wel durfde ze de laatste stap te zetten om de kardinaal te laten vallen.570

De zending van Armenteros werd ook voor de leden van de Raad van State
een unieke mogelijkheid om direct met de koning te communiceren. De meest
geheime instructie van Armenteros – hij had er drie in totaal – was gegoten in de
vorm van een vraaggesprek dat de secretaris had gevoerd met de meeste leden
van de Raad van State. Zoals de heren eerder hun grieven aan Castellanos hadden
kunnen melden in de wetenschap dat ze zo de koning konden bereiken, was nu
Armenteros bereid door te geven wat de heren de koning te zeggen hadden over
de kwestie Granvelle.571 Aan het woord kwamen achtereenvolgens Egmont, Horn,
Bergen, Montigny, Berlaymont, Viglius, Granvelle en Oranje. De steun voor
Granvelle was gering. Egmont, Bergen en Montigny namen geen blad voor de
mond en klaagden de kardinaal direct aan als voornaamste obstakel voor een
goed bestuur. Zelfs Berlaymont en Viglius noemden het vertrek van Granvelle
onvermijdelijk. Egmont, Bergen en Montigny bespraken ook voor het eerst het
failliet van de harde ketterwetgeving.

Horn en Oranje lieten zich opvallend onbetuigd. Horn leek slechts te antwoorden
op de verdachtmakingen van Granvelle over de Liga van de adel. Die was, zo
betoogde de graaf weinig overtuigend, opgericht om zich te wapenen wanneer
iemand zich zou opwerpen als leider van de hugenoten. Armenteros zei over hem
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dat hij altijd ‘por boca de otros’, door andermans mond, sprak, in tegenstelling tot
de reputatie van woordvoerder van de edelen die hij verwierf onder historici.572

De prins van Oranje hield zich nog meer op de vlakte, althans volgens de summiere
weergave die Armenteros van zijn woorden gaf. Het enige dat hij zijn vorst mee
wilde delen was: ‘Respects et protestations de fidélité. Si on dit autre chose, c’est
mesonge,’ waarover Armenteros tussen haakjes opmerkte: ‘V.M. le connaît et sait
ce que cela vaut.’ De uitspraak die Armenteros uit Oranjes mond optekende, 
was een verwoording van de loyaliteitsbanden die hem aan Filips verbonden. 
Hij nam de ideale houding van de trouwe vazal aan en rekende tegelijkertijd op
het wederkerige vertrouwen van de vorst, maar gaf ijn loyaliteit geen invulling.
Indien Armenteros Oranjes woorden correct heeft weergegeven, was in ieder
geval duidelijk dat de prins deze mogelijkheid niet aangreep om zijn hart te luchten.

Het kon er niet aan liggen dat Oranje en Horn vreesden bakzeil te halen. Dat
Margaretha haar steun aan Granvelle langzaam had ingetrokken en de missie van
Armenteros vooral in het voordeel van de edelen zou uitvallen, had zij al laten
doorschemeren.573 Bovendien bleek uit de plannen om de macht van de Raad van
State uit te bouwen dat de heren de overwinning al zeker waanden. Armenteros
diende zich aan als spreekbuis van de edelen. Die kans grepen Egmont, Bergen en
Montigny aan, maar Horn en Oranje zagen er het nut niet van in. Mogelijk moeten
we deze houding eveneens interpreteren als een onafhankelijkheidsverklaring.
Horn en Oranje leken zich afzijdig te willen houden van het Spaanse hof en de
invloed van Filips op de onderlinge verhoudingen in Brussel zo gering mogelijk 
te maken.

Armenteros verzekerde Filips namens Margaretha ervan dat het land niet
bestuurd kon worden zonder de medewerking van de hoge edelen, zodat nu
Granvelle de enige pion was waarmee geschoven kon worden.574 De heren hadden
het landsbestuur effectief lamgelegd. Filips had eind 1563 weinig andere mogelijk-
heden meer dan Granvelle terug te trekken. Margaretha’s geheime diplomatie had
vruchten afgeworpen. Er volgde een afleidingsmanoeuvre om het vertrek van de
kardinaal de schijn van een tijdelijk familiebezoek te geven. De opvoering kon de
heren niet om de tuin leiden; hoewel ze beducht waren voor een te snelle terugkeer
van Granvelle, hadden ze waarschijnlijk van Armenteros de ware toedracht achter
het ‘familiebezoek’ te horen gekregen.575 Om tegelijkertijd de edelen ervan te
overtuigen dat de koning hen vertrouwde en zo de loyaliteitsbanden te hernieuwen,
kende hij Montigny toch nog de commanderij van Courrières toe, in de verwachting
ook in de toekomst op zijn diensten te kunnen rekenen.576

Conclusie

In de zomer van 1561 maakten de edelen bij het schrijven en verzenden van hun
eerste protestbrief optimaal gebruik van de contacten met Eraso en Castellanos die
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zij vanaf 1559 hadden ontwikkeld en al met succes hadden aangewend. Gesterkt
door persoonlijke toezeggingen van de koning om te klagen wanneer de situatie
in de Raad van State hun niet aanstond, schreef Oranje de brief eigenhandig en
regelde Egmont de verzending via de beproefde Castellanos-route. Ze zochten
nadrukkelijk de welwillende voorspraak van hun bondgenoot Francisco de Eraso.
Uit de methode die de heren gebruikten voor hun tweede protestbrief in 1563,
waaraan nu ook Horn meedeed en waarin ze spraken namens een nog grotere
groep, spreekt de teleurstelling over het resultaat van de eerste. De eigen hand
was vervangen door een secretariële hand, de legitimering voor hun schrijven
werd gezocht in de plenaire raadsvergadering van mei 1562 en de verzending 
verliep via Tisnacq, om wiens voorspraak niet gevraagd werd. De boodschap 
van de brief was ingebed in een tamelijk abstract cliëntelistisch discours en de 
persoonlijke noot kwam dit keer van Horn. De schrijftafel van Filips werd niet
gevonden met behulp van hun persoonlijke contacten met leden van een van de
Spaanse hoffacties, maar leek geheel buiten het hof om te gaan; de boodschapper
Tisnacq werd op geen enkele manier inhoudelijk betrokken bij het tweede protest.

De nieuwe methode van verzending en legitimering die de heren aanwendden
voor deze brief, vormde een bedreiging voor de cohesie binnen de Spaans-
Habsburgse monarchie, omdat de heren zich daarmee buiten de sturende
invloedssfeer van de Spaanse Ebolifactie en de koning plaatsten. De heren bleven
dan wel met Eraso in contact, maar die contacten beperkten zich tot gunsten die
de heren hoopten te ontvangen en betroffen niet langer de inhoudelijke aspecten
van hun strijd tegen Granvelle. Enige vormen van integratie binnen de Spaans-
Habsburgse monarchie in de vorm van ambten wezen de heren resoluut af, 
terwijl ook Filips twijfels kreeg over de geschiktheid van vooral Oranje daarvoor.
Bovendien probeerden de heren door middel van de Liga hun factie te verstevigen,
terwijl de steun aan Granvelle die er onder de Vliesridders wel degelijk bestond,
nauwelijks politiek gearticuleerd werd.

Eén van de redenen dat de heren zich niet makkelijk aanpasten aan het
Spaans-Habsburgse factiesyteem is mogelijk dat hun aspiraties deels buiten 
het rijk van Filips II lagen. De horizon van Nederlandse heren als Oranje en 
Horn strekte zich uit naar het Heilige Roomse Rijk. In het Rijk kon vooral Oranje
immers een belangrijke rol als sterke bondgenoot van rijksvorsten spelen. 
De Duitse omgeving bood hem aanzienlijk meer onafhankelijkheid dan de
Spaans-Habsburgse patronageomgeving. Filips had de heren zelf graag ingezet
om zijn relatie met de Duitse vorsten na 1559 vorm te geven. Egmont had echter
voor de Duitse omgeving minder belangstelling, zoals blijkt uit zijn late aankomst
in Frankfurt voor de kroning van aartshertog Maximiliaan tot Rooms-Koning. 
Het lijkt erop dat Egmont in grotere mate bereid was zich te laten gelden in de
Spaans-Habsburgse patronageomgeving door persoonlijk naar het hof te reizen en
door eventueel ambten in de Italiaanse gebieden te accepteren. Het waren echter
Oranje en Horn die de koers van het adellijke driemanschap bepaalden. 
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