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Faictes ce qu’il [Filips] vous [Oranje] commande, et il sera vostre amy, lors les
ennemiz ne vous peulvent grever; mais si vous luy voullez faire entendre que
c’est son service de faire le contraire de ce qu’il commande, il ne sera content de
vous.577

– parafrase van Diego Guzmán de Silva aan Oranje

Granvelles aftocht van het Brusselse politieke toneel werd door de Nederlandse
edelen als een triomf gevierd, zij het voorzichtig, omdat voorlopig onduidelijk
bleef of de prelaat nog zou terugkeren. Maar niet alleen de kardinaal had het veld
geruimd, ook zijn bondgenoten Viglius en Berlaymont werden op een zijspoor
gezet. Daardoor verkeerden de edelen in een goede positie om hun macht in
Brussel uit te breiden; vooral de positie van de Raad van State ten opzichte van de
andere collaterale raden had hun aandacht. Voor de communicatie met Madrid
had het vertrek van de kardinaal eveneens ingrijpende gevolgen. De correspon-
dentie vanuit de Nederlanden moest op een andere leest geschoeid worden. Filips
moest op zoek naar een alternatief voor de betrouwbare informatiestroom die hij
eerder van de kardinaal had ontvangen. De groeiende aspiraties van de heren en
het tijdelijke onvermogen van de koning om zijn stempel te drukken op de
Brusselse politiek, leidden vanaf 1564 tot het najaar van 1565 tot grote onduidelijk-
heid. De ontstane problemen en de initiatieven die zowel in Madrid als in Brussel
werden genomen om de regie terug te winnen, worden in dit hoofdstuk besproken.

De bureaucratische communicatiekanalen afgesloten

Zonder hun beschermheer Granvelle belandden zijn oude bondgenoten Viglius en
Berlaymont in een benarde positie. Berlaymont liet zich voorlopig niet in Brussel
zien, maar Viglius, die zijn bureaucratische verantwoordelijkheden niet kon 
ontlopen, bleef noodgedwongen achter in een vijandelijke omgeving. In zijn eigen
beleving werd hij door Margaretha genegeerd; het was hem zelfs onmogelijk
enkele woorden met haar te wisselen zonder dat haar nieuwe vertrouweling
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Tomás de Armenteros aanwezig was.578 Armenteros, Margaretha’s particuliere
secretaris, en zijn broer Alonso, aangesteld als Tomás’ assistent, hadden de leiding
over de bureaucratie overgenomen, die Viglius als president van de Geheime
Raad toekwam.579 De beide Spaans-Brabantse broers hadden geen eed van trouw
gezworen aan de landsheer der Nederlanden. Zonder eed en zonder aanstellings-
brief waren zij geen ambtenaren van het landsheerlijk gezag, maar particuliere
dienaren van de hertogin van Parma zonder band met Filips of het Brusselse
bestuursapparaat. Voor de verongelijkte bureaucraat Viglius was dit onderscheid
van wezenlijk belang, maar in de praktijk wisten de gebroeders Armenteros met
Margaretha’s steun de macht over de bureaucratie gemakkelijk naar zich toe te
trekken. Zij wisten in ieder geval reguliere en beëdigde staatssecretarissen zoals
Josse Bave en Baptiste Berty580 buitenspel te zetten; een ontwikkeling die Viglius
verwerpelijk vond, maar zijn positie was inmiddels te zwak om er iets aan te
doen. Mede door hun dominantie was het Viglius vrijwel onmogelijk (ongemerkt)
te corresponderen met Filips of Tisnacq, terwijl volgens hem de rooskleurige beelden
die Margaretha en de edelen schetsten van de situatie in het land dringend correctie
behoefden.

De achtergebleven ‘kardinalisten’ konden dus geen gebruik meer maken van
de veilige postroutes die van Margaretha’s werkkamer naar de schrijftafel van de
koning voerden. Deze nadelige communicatieve situatie was tekenend voor het
machtsverlies van de oude garde. De rollen waren omgedraaid. Niet alleen was
het bureaucratisch apparaat – de secretarissen – uitgeschakeld, maar ook werden
de bekende postroutes zo goed in de gaten gehouden dat Viglius er niet over
peinsde de heren en de landvoogdes per brief te ontmaskeren.581 Granvelle
spoorde de gegriefde Viglius aan zijn positie in de Brusselse bureaucratie niet
zomaar op te geven, maar te blijven waar hij was. Vanwege zijn bureaucratische
functies bleef hij onmisbaar – hij beheerde immers de staatspapieren met alle oude
correspondenties en verdragen – en van dat voordeel moest hij gebruikmaken.582

Om Viglius te stimuleren toch aan Filips te schrijven, stuurde Granvelle hem een
soort handleiding voor het verzenden van geheime berichten naar Madrid, die
hemzelf ongetwijfeld vaak van pas was gekomen. Om het risico te vermijden dat
zijn brieven in Spanje in de verkeerde handen zouden vallen, adviseerde
Granvelle Viglius het volgende: 

Et je suis assure que, mettant sur la lettre en ses propres mains, et luy
recommandant le secret, il [Filips] le gardera; et vous pourrez couvrir
vostre lettre d’une couverte cachetée d’aultre cachet que du vostre, et
superscripte d’aultre main, afin que ny Tisnacq ny aultre ne preignent
jalousie, mectant aussy sur la couverte en ses propres mains; cela faict une
foys, vous en estes descharge pour longtemps et eviterez ce que l’on vous
pourroit imputer d’avoir [trompé] le maistre par les lettres de Madame
que passent par vos mains, non luy ayant faict entendre la verité.583

117



Hoewel de raadgeving vooral gericht was op de veiligheid van de brieven in
Madrid (waar Tisnacq, van wie Granvelle kennelijk aannam dat hij met
Margaretha en Armenteros heulde, nu degene was die misleid moest worden),
was het hullen van brieven in andermans wikkels een beproefde methode om de
identiteit van de afzender te verbergen. Daardoor zouden Viglius’ brieven ook aan
de nieuwsgierige blik van Brusselse kwaadwillenden onttrokken worden.

Wellicht zou Granvelles steun Viglius tot schrijven hebben kunnen bewegen.
Maar zelfs Granvelle was in Bourgondië vanuit Brussel moeilijk te bereiken,
omdat op dat traject ook post werd onderschept. Viglius kon dus zelfs met hem
niet vrijelijk corresponderen.584 Dat demoraliseerde niet alleen de Brusselse
bureaucraat. Ook Granvelle verzuchtte in een brief aan de hertog van Alva met
enige berusting: ‘Ik ben maar opgehouden met schrijven, omdat ze op jacht zouden
gaan naar mijn brieven.’585 De nieuwe machthebbers in Brussel hadden het
bestuurlijke communicatiekanaal dat Filips in 1559 had aangelegd, effectief 
onder hun controle gebracht; zonder Granvelles bescherming was het voor 
zijn factiegenoten nagenoeg ontoegankelijk en zeker onveilig geworden.

In plaats van de oude communicatieketen via Granvelle en Viglius trad 
nu Armenteros op de voorgrond. Diens nieuwverworven macht in Brussel 
vertaalde zich naar een alternatief communicatiekanaal met het hof. Niet alleen
Margaretha’s correspondentie met Filips verliep na 1564 via de nieuwe land -
voogdelijke vertrouweling, Armenteros begon in 1565 ook regelmatig direct aan
Gonzalo Pérez te schrijven. Vaak gebeurde dat in geheimschrift, zodat Armenteros
over het ‘binnenste van zijn ziel’ kon spreken zonder vrees dat zijn woorden in
verkeerde handen vielen.586

Armenteros presenteerde zich bovendien als mogelijke nieuwe vertrouwens-
persoon van de koning door opzichtig gewag te maken van zijn neutraliteit in het
ontwrichtende conflict tussen Eraso en Granvelle. Ook beleed hij zijn exclusieve
toewijding aan de koning, hoewel hij een Farnese-dienaar was. In april 1565
schreef hij bijvoorbeeld aan onderzoeksrechter Figueroa, die belast was met een
onderzoek naar Eraso, dat hij gehoord had dat Filips wilde weten of hij partij koos
voor Granvelle of Eraso. De persoon die Armenteros dit verteld had, bleek een
handlanger van Eraso te zijn die erop uit was Armenteros met vriendelijke of
onvriendelijke middelen te ronselen voor de Spaanse secretaris. ‘Hij zei me dat ik
de zaken van Eraso moest bevorderen en niet belemmeren, wat me veel schade
zou bezorgen, net zoals het me veel profijt zou overleveren als ik Eraso als vriend
zou behandelen. Want hij wist dat als Eraso mijn zaken zou behartigen en mijn
diensten onder de aandacht van de koning zou brengen met het enthousiasme dat
hij meestal aan de dag legt voor zijn vrienden, dat ik en mijn kinderen dan zeer
snel goed te eten zouden hebben.’587 Maar Armenteros maakte deze persoon 
duidelijk – zo schreef hij aan Figueroa – dat hij weigerde te kiezen tussen
Granvelle en Eraso en uitsluitend de belangen van de vorst voor ogen zou houden.588

Zijn neutraliteit bleek echter niet uit zijn handelen. Al in een vroeg stadium was
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Armenteros wel degelijk actief betrokken bij het grootschalige onderzoek dat naar
Eraso werd ingesteld en stelde hij zich agressief op tegenover diens achtergebleven
ondergeschikten in de Nederlanden, onder wie Cristóbal de Castellanos.589

Wat persoonlijke verhoudingen betreft stond Armenteros duidelijk dichter bij
Alva en Gonzalo Pérez dan bij Eraso, een conclusie die Granvelle in 1565 eveneens
trok.590 Pérez maakte zich in 1565 bijvoorbeeld nog sterk voor een jaargeld voor
een zoon van Armenteros.591 In februari 1566 verspreidde Armenteros zelfs de
mare dat hij een neef van Pérez was, een vermeende verwantschap waarvan hij in
zijn contact met Margaretha gretig gebruik maakte.592

Dat betekende niet veel goeds voor zijn verhouding met de Nederlandse
heren, die immers geallieerden van Eraso waren en ongetwijfeld gehoopt hadden
gebruik te kunnen maken van Armenteros’ nieuwe macht. Hun verhouding
bekoelde inderdaad in de loop van 1565. Dat had mede te maken met de groeiende
invloed die Backerzeele uitoefende op de graaf van Egmont. Deze Jan van
Casembroot, heer van Backerzeele, was Egmonts secretaris en een nieuwe 
verschijning in de Brusselse politiek. In Madrid was hij een totaal onbekende.
Noch Pérez, noch Filips had ooit van hem gehoord en beiden dachten dat
‘Backerzeele’ een codenaam was voor iemand anders!593 Armenteros vond hem de
meest boosaardige en dubbelhartige persoon in de Nederlanden, die alles over
Spanje en Italië meende te weten en een slechte invloed had op de graaf. Op zijn
instigatie had Egmont een rechtszaak aanhangig gemaakt tegen de koning over
het bezit van enkele Mechelse dorpen – een eis die terugging op de status quo van
meer dan zestig jaar geleden, wat Armenteros belachelijk vond. Met de andere
heren begon Armenteros eveneens zijn geduld te verliezen, naarmate duidelijk
werd dat zij hun beloften over een betere regering niet konden waarmaken.594

Het vertrek van Granvelle leidde zodoende niet tot een toename van de macht
van zijn rivalen, de drie heren, maar tot de opkomst van een derde machtsfactor,
Armenteros, die uitsluitend loyaliteit verschuldigd was aan Margaretha van
Parma en de familie waarin zij getrouwd was, de Farneses. De centrale machtsbasis
van deze dynastie lag in Rome, waar familiehoofd kardinaal Alessandro Farnese,
oudere broer van hertog Ottavio, de familiepolitiek regisseerde. Binnen de 
gelederen van de Farnese-clan was niet iedereen blij met Armenteros’ toegenomen
macht. Zijn rivalen verspreidden in Rome kwade geruchten over zijn toewijding
aan de familie, omdat de secretaris zijn vrouw en oudste kinderen naar Brussel
had laten komen. De geruchten bevatten een kern van waarheid; via Gonzalo
Pérez bood Armenteros immers zijn diensten expliciet en exclusief aan de koning
aan. ‘Ik zou de koning met meer zekerheid kunnen dienen en hij zou me af en toe,
zoals ze zeggen, voor de leeuwen kunnen gooien als ik maar een plek had waar ik
me, als het nodig is, kan verschuilen. Rome is geen veilige plek voor me, nu de
hertog [Ottavio] en zijn broers de kardinalen [Alessandro en Ranuccio] geen ver-
trouwen meer in me hebben.’595 Ook gaven de Farneses Armenteros de schuld
van de norsheid die Margaretha sinds zijn terugkeer uit Spanje tentoonspreidde
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tegen haar echtgenoot en zwagers. Een oplossing voor de burcht van Piacenza
kwam daardoor niet dichterbij. Hoewel Armenteros’ positie aan het hof van
Margaretha stevig genoeg was om deze aanvallen te overleven,596 greep hij deze
affaire toch aan om zich te presenteren als nieuwe dienaar van Filips. Als de
koning hem een mooie benoeming zou geven buiten het bereik van de Farneses,
zou hij zich geheel aan diens dienst wijden.

Filips maakte gebruik van Armenteros’ goede positie in de Nederlanden en
stimuleerde de correspondentie tussen hem en Gonzalo Pérez. Tegelijkertijd was
hij niet bereid hem te beschermen tegen de Farneses.597 Mogelijk doorzag de vorst
dat Armenteros de bedreiging van zijn positie wat overdreef om zich in de
koninklijke gunst te spelen. Armenteros’ voorstel om nogmaals naar Madrid te
reizen om de koning persoonlijk te spreken over de Nederlanden werd eveneens
van tafel geveegd. Filips zag hem liever in Brussel en achtte het gebruik van het
geheimschrift, zoals Armenteros al geregeld deed in zijn correspondentie met
Pérez, voldoende waarborg voor een vertrouwelijke informatieoverdracht.598

Filips’ behoefte aan betrouwbare correspondenten na Granvelles vertrek werd
echter niet volledig bevredigd door Armenteros, zoals blijkt uit zijn behandeling
van Jan van Ligne, graaf van Aremberg. Deze diende zich in de zomer van 1565
aan als informant en vroeg de koning verlof voor een bliksembezoek aan Spanje.599

Hij had zich steeds buiten de twisten tussen de edelen en Granvelle gehouden. 
Als stadhouder van het verre Friesland en Overijssel verbleef hij vaak buiten
Brussel, waarmee hij zeer consciëntieus afstak tegen de andere stadhouders, die
zich minder vaak in hun gouvernementen lieten zien.600 Hoewel hij mogelijk wel
betrokken was bij de anti-granvellistische instructie die Montigny in 1562 van zijn
kompanen meekreeg toen hij naar het hof reisde,601 had hij zich nooit een actief
van de Liga betoond. Rond 1563 had hij zich gedistantieerd van de factie van 
ontevreden raadsedelen.602 Waarschijnlijk spitste om die reden Filips de oren toen
de graaf aangaf dat hij graag naar het hof zou komen om interessante informatie
te bieden over de Brusselse politiek. 

Filips’ reactie op Arembergs mysterieuze belofte van informatie was tekenend
voor de manier van communiceren van de vorst. In plaats van verlof voor een reis
naar Spanje, overwoog de koning de graaf het geheimschrift te sturen en hem zo
op te nemen in de geprivilegieerde kring correspondenten waartoe Armenteros 
al behoorde. Tisnacq zou Aremberg in het Frans een antwoord sturen, waarin 
de graaf verzocht werd in de Nederlanden te blijven, terwijl Gonzalo Pérez 
hem het geheimschrift stuurde.603 Op die manier zou Aremberg de koning net 
als Armenteros en Granvelle via Pérez op de hoogte kunnen houden van de 
ontwikkelingen in de Nederlanden met inachtneming van de vereiste geheim -
houding; dat betekende dat zelfs Tisnacq niet te weten mocht komen dat
Aremberg met Pérez correspondeerde. Hij mocht zelfs niet weten dat Filips
Arembergs brief had doorgespeeld aan Pérez!604 Tisnacqs onwetendheid van 
de correspondentie die achter zijn rug om door Gonzalo Pérez met Brussel
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gevoerd werd, zou later nog ernstige gevolgen hebben voor de stabiliteit in de
Nederlanden.

Het plan om Aremberg op die manier toe te laten tot de geprivilegieerde 
correspondentie met het hof en zo een tegenwicht te creëren voor de groep rond
Oranje, Egmont en Horn, ging echter niet door. Toen Filips de brief nogmaals las,
was het hem niet meer duidelijk of Aremberg wel interessante informatie te bieden
had. De aanwijzingen daarover leken vaag. Filips besloot hem daarom uitsluitend
het beoogde antwoord in het Frans te sturen – dat hij in de Nederlanden moest
blijven – zonder het cijferschrift op te sturen.605 Deze afwijzing verhinderde niet
dat Aremberg zich steeds aan de zijde van het vorstelijk gezag zou opstellen en in
1568 zou sneuvelen bij de slag bij Jemmingen.

Het was na 1564 snel duidelijk dat zonder de bescherming van Granvelle de
vertrouwelijke correspondentie tussen Madrid en Brussel niet meer via de burelen
van Tisnacq en Courtewille verliep. Hoewel Armenteros het hof geregeld op de
hoogte hield van de situatie in Brussel, was zijn loyaliteit aan de koning niet
onomstreden. Het werven van een adellijke informant had evenmin succes.
Zonder goed en betrouwbaar alternatief voor de correspondentie met Granvelle
was Filips aangewezen op andere middelen om inzicht te krijgen in de situatie in
Brussel.

Diego Guzmán de Silva: mei-juni 1564

Hoewel kardinaal Granvelle uit Brussel was verdwenen en zijn bondgenoten 
hun greep op het landsbestuur hadden verloren, wierp zijn gestalte vanuit zijn 
ballingsoord nog lange tijd een schaduw over de Nederlanden die door de heren
nog vaak als bedreigend zou worden ervaren. Voor de koning was het ondertussen
zaak ofwel een vervanger te zoeken, ofwel zijn loyale minister te laten terugkeren.
Was het toeval dat Filips pas in oktober 1565, twee dagen nadat hij de laatste
Segoviabrief had ondertekend, definitief besloot Granvelle een andere opdracht in
Rome te geven?606 Tot die tijd leek de kardinaal steeds in de coulissen te staan en
bleef zijn terugkeer in Brussel een mogelijkheid. 

Kort na Granvelles vertrek in maart 1564 verscheen de Spaanse diplomaat
Diego Guzmán de Silva ten tonele, die een grote rol zou spelen in Filips’ pogingen
Granvelles afwezigheid op te vangen. Deze kanunnik van de kathedraal van
Toledo werd in 1564 benoemd tot Spaans ambassadeur in Londen. Zijn benoeming
was onderdeel van een herschikking van de diplomatieke posten in de Spaans-
Habsburgse monarchie, waarbij de Ebolifactie Engeland ‘kreeg’ en Alva
Frankrijk.607 Guzmán de Silva verenigde een aantal goede eigenschappen in zich
die noodzakelijk werden geacht voor een ambassadeur in Engeland. In de eerste
plaats was hij een geestelijke. Aangezien één van zijn belangrijkste taken zou
bestaan uit het ondersteunen van de katholieken en het katholicisme in Engeland,
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telde dit in zijn voordeel.608 Daarnaast liet hij zich kennen als een gemoedelijk 
persoon die tactvol wist om te gaan met de vaak netelige kwesties waarmee hij te 
maken kreeg. Gedurende zijn ambassade wist hij het slepende handelsconflict 
tussen Engeland en de Nederlanden tot een goed einde te brengen en Elizabeth te
weerhouden van protestantse interventies in Frankrijk of Schotland.609 Zijn eerste
opdracht vervulde hij echter in de Nederlanden.

Ongeveer twee maanden na Granvelles vertrek deed de ambassadeur, op weg
naar zijn nieuwe standplaats, Brussel aan. Daar zou hij door Margaretha en de
Raad van State op de hoogte worden gesteld van de kwesties die speelden tussen
Engeland en Filips. Op dat moment onderhandelde een Nederlandse delegatie
onder leiding van Montigny met de Engelsen over de handelsoorlog die tussen
beide gaande was. Om de Spaans-Habsburgse belangen in dit conflict ook in
Londen te kunnen behartigen, werd Guzmán de Silva uitgebreid voorgelicht over
de stand van zaken. Zelfs Granvelle werd in dit verband nog ingeschakeld om 
zijn expertise te delen met de ambassadeur, aangezien vooral de kardinaal had 
gecorrespondeerd met Guzmáns voorganger Álvaro de la Quadra, bisschop van
Áquila.610 Tegelijkertijd zou Guzmán zijn verblijf aan het Brusselse hof echter
gebruiken om te onderzoeken wat de oorzaken waren van de vijandschap tussen
de heren en Granvelle en te beoordelen of en zo ja, wanneer Granvelle weer zou
kunnen terugkeren.611

In Brussel was Guzmán de Silva direct een populaire verschijning. 
De Brusselse elite wist dat de ambassadeur voldoende contacten aan het Spaanse
hof had om daar de stemming te kunnen beïnvloeden, omdat hij een bondgenoot
en mogelijk zelfs een verwant van factieleider Eboli was.612 Niet alleen zijn band
met Eboli maakte Guzmán vermoedelijk zo’n gewilde gesprekspartner, maar ook
geruchten dat hij verslag zou uitbrengen aan Filips over de situatie in de 
Nederlanden. Inderdaad berichtte Guzmán uitgebreid over zijn bevindingen aan
zowel Filips als Eboli.613 Als ambassadeur van Engeland zou Guzmán bovendien
blijvend in contact staan met de Madrileense én de Brusselse regeringen, omdat
Brussel het noordelijk knooppunt van het Habsburgse diplomatieke netwerk was
en zijn correspondentie met het koninklijk hof steeds via Brussel zou lopen.614

Zijn veronderstelde invloed werd weerspiegeld in de ontvangst die hem begin
mei 1564 werd bereid. Zowel Margaretha als de heren, en zelfs Granvelle vanuit
Bourgondië, waren zeer voorkomend en boden de nieuwe ambassadeur direct
hun gastvrijheid aan. De landvoogdes had hem, in zijn eigen woorden, onthaald
zoals ‘een dienaar van de vorst en creatuur van Eboli’ verdiende.615 De heren 
hadden een aanmerkelijk voordeel ten opzichte van Granvelle, omdat zij de
ambassadeur persoonlijk konden bewerken. Vooral Egmont, Mansfelt, Montigny
en Oranje betuigden hun vriendschap aan Guzmán de Silva en via hem aan de
prins van Eboli.616

Toch had Eboli geen moeite gedaan de vriendschap van de heren te bevestigen
door middel van Guzmán de Silva. Enkele weken na de aankomst van Guzmán
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schreef Egmont een brief aan Eboli om te melden dat de ambassadeur in goede
gezondheid gearriveerd was.617 De graaf vermeldde dat Guzmán de Silva hem
goed nieuws had gegeven over Eboli en zijn echtgenote Ana de Mendoza, de 
later zo beruchte prinses van Eboli.618 Maar uit Egmonts brief blijkt niet dat de 
factieleider brieven voor de heren had meegegeven aan Guzmán, terwijl de reis
van de ambassadeur daarvoor een uitgelezen mogelijkheid was. Mogelijk kwam
dit voort uit een zekere bekoeling van de verhoudingen tussen de ebolistas en de
factie van de heren, aangezien de regering van de Nederlanden na Granvelles 
vertrek nog steeds weinig werk maakte van Filips’ religieuze beleid. In ieder geval
vermeed Guzmán de Silva de schijn dat hij uitsluitend op handen van de heren
was.619

Zo kon de gezant ongehinderd door al te expliciete stellingname vooraf serieus
werk maken van zijn opdracht de oorzaken van het conflict tussen Granvelle en
de heren te onderzoeken. Daarover kwam hij na een maand tot een oordeel. 
De strijd was, zo rapporteerde hij, een geëscaleerde persoonlijke vete, zoals die
wel vaker voorkwamen in alle geledingen van de Spaans-Habsburgse monarchie.
In de regel werden deze echter in de beslotenheid van de regeringsraden 
uitgevochten, maar Granvelle en zijn vijanden hadden deze ongeschreven regel
geschonden door er publieke ruchtbaarheid aan te geven. Hoewel het openbaar
maken van geschillen in de ogen van Granvelle een effectieve methode was om
zijn tegenstanders uit de tent te lokken en een goede onderhandelingspositie te
veroveren,620 ging het ongetwijfeld tegen de wensen van de koning in om bredere
kringen buiten de regering bij het conflict te betrekken, zoals de edelen deden met
hun ouvertures in de richting van steden en staten, hun Duitse connecties621 en
hun uiterlijke tekenen van verbondenheid.622 Toch was Guzmán de Silva van
mening dat de motieven achter de vijandschap niet schadelijk waren voor de 
positie van de vorst, maar uitsluitend betrekking hadden op de persoonlijke 
relatie tussen de heren en de kardinaal: ‘De zaak is tussen hen, over het algemeen
de normale gang van zaken.’623 Dat was op zichzelf geen ongebruikelijke of 
zelfs maar onwenselijke situatie, maar typisch voor de factiestrijd die overal 
in de Spaans-Habsburgse monarchie woedde. Maar nu de kemphanen hun
conflict openbaar hadden gemaakt, was er geen discrete oplossing meer 
mogelijk. Inmiddels was de onenigheid zo uit de hand gelopen dat er zelfs in
de Nederlanden onvoldoende water was om de vurige passies te bekoelen. 

De Nederlanden waren volgens Guzmán de Silva te klein voor de kardinaal én 
de heren.624

Guzman de Silva beoordeelde niet alleen de oorzaken van de strijd in Brussel,
maar raakte er ook persoonlijk bij betrokken. De heren en Granvelle maakten
namelijk dankbaar gebruikt van zijn aanwezigheid om een langlopend conflict te
beslechten: het lot van Simon Renard. Renard, die ten tijde van Guzmáns bezoek
nog in de Nederlanden was, werd de sleutelfiguur in de beeldvorming over de
Brusselse regering. De heren steunden Renard in diens strijd tegen Granvelle, 
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die zijn landgenoot met een felle verbetenheid vervolgde. De kern van Granvelles
campagne tegen Renard was dat hij de Nederlandse adel tegen Filips opstookte.
Granvelle beschuldigde hem er in 1559 al van een anti-Spaanse stemming te creëren
in Brussel.625 Dergelijke beschuldigingen, geuit op het moment dat Filips gereed
stond de Nederlanden te verlaten, moesten Renard wel in een kwaad daglicht 
stellen. In ieder geval werd Renard in de armen van Granvelles vijanden gedreven,
waarmee het conflict tussen hem en de kardinaal verweven raakte met de factiestrijd
binnen de Raad van State. Vanaf 1562 beschuldigde Granvelle Renard ervan de
adel tegen hem op te zetten door te insinueren dat de kardinaal Filips geadviseerd
zou hebben enkelen van hen te laten executeren.626

De kardinaal beschikte echter ook over concrete ammunitie om Renard onder
vuur te nemen, namelijk het verraad van Quiclet. In 1559 was deze zaak nog vrij
vers. Quiclet, Renards neef en secretaris, was er tijdens de vredesbesprekingen
van Vaucelles (1555-6) van beschuldigd jarenlang staatsgeheimen aan de Fransen
te hebben verkocht. Volgens Renard waren dit lasterpraatjes, verzonnen door
Granvelle om hém in diskrediet te brengen. Quiclet werd echter in 1557 schuldig
bevonden en kort na het vellen van het vonnis ter dood gebracht zonder dat de rol
van Renard in de zaak ooit volledig opgehelderd was.627 Dat bood Granvelle de
mogelijkheid Renard te beschuldigen van medeplichtigheid aan landverraad. 

De kardinaal streefde ernaar Renard uit de Nederlanden te laten verwijderen,
waar die, vreesde Granvelle, een scharnierfunctie vervulde; hij was nauw betrokken
bij de Nederlandse heren en sprak bijna dagelijks met Castellanos, de vooruitge-
schoven post van Eraso in Brussel. Volgens Granvelle was Renard kind aan 
huis bij de graaf van Egmont en in belangrijke mate verantwoordelijk voor 
het totstandkomen van de Liga.628 Hiermee probeerde Granvelle de koning te 
overtuigen van het gevaar van de connectie tussen Eraso, Renard en de heren,
hoewel die natuurlijk vooral nadelig was voor Granvelle persoonlijk. 

De oplossing was in zijn ogen eenvoudig: Renard moest vertrekken. Als dat
eenmaal was gebeurd, zou de angel uit het verzet van de edelen getrokken worden
en kon het gezag van de koning (en van hemzelf) hersteld worden. Ook zou dan
de door Granvelle zo gevreesde communicatielijn die de edelen via Castellanos
onderhielden met Eraso hopelijk sneuvelen. Granvelles angst voor Eraso’s netwerk
was groot; diens macht had hij recent nog aan den lijve ondervonden toen hij
gedwongen was naar Bourgondië te vertrekken. De kardinaal zag Renard en Eraso
duidelijk als onderdelen van hetzelfde probleem en het leek alsof hij daarom ook
Castellanos uit de Nederlanden wilde laten terugroepen: ‘Uit de contacten tussen
Renard en Castellanos is niets goeds voortgekomen, eerder het tegendeel, en de
verstandhouding die Castellanos heeft met de heren en zijn contacten in Spanje
doen veel schade onder hen, terwijl hij in de Nederlanden Uwe Majesteit niet
anders dient dan door een dik salaris op te strijken voor weinig of niets doen.’629

De ijver waarmee Granvelle Renard zwartmaakte is getypeerd als ‘een aan
paranoïde grenzende haat’ en de beschuldigingen als zou hij de kwade genius van
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de adel zijn ‘zonder grond.’630 Het lijkt daarom onverstandig alleen Granvelle als
bron te gebruiken om te achterhalen welke rol Renard speelde in de acties van de
raadsedelen in de jaren 1560, maar ander bronnenmateriaal is niet voorhanden.
Het is evident dat de heren nauw verbonden waren met Renard, maar veel blijft
onduidelijk over de ware aard van de betrekkingen tussen de Bourgondiër en de
edelen. Bijna alle informatie over de oud-ambassadeur in deze periode komt uit
de koker van zijn vijanden die een beeld schetsen van een sinistere en mogelijk
verraderlijke intrigant. Ook zijn bemoeienis met de heren en Castellanos is 
uitsluitend bekend uit de correspondentie van Granvelle en zijn bondgenoten. 

Wel is het evident dat de heren de oud-ambassadeur, die misschien wel hun
voornaamste raadsman was, probeerden te rehabiliteren door Guzmán de Silva te
overtuigen van zijn waarde.631 De reden waarom de adel zich aan Renard verbond,
kan gelegen hebben in zijn brede diplomatieke ervaring. Renard was tot 1557
immers van onschatbare waarde geweest voor de Habsburgse politiek in 
Noord-Europa en hij was uitstekend op de hoogte van de politieke situatie.
Bovendien leek zijn anti-Spaanse houding een onafhankelijker koers van het
Spaanse hof te garanderen, meer in lijn met de Duitse oriëntatie die de heren tot
dan toe aan de dag hadden gelegd. Kortom, hij bezat veel van de kwaliteiten van
Granvelle, maar was bereid zich in te spannen voor de belangen van de heren.
Guzmán de Silva werd door de Nederlandse edelen (Renards parrains, in de 
woorden van Granvelle) dan ook bewerkt ten faveure van Renard. Oranje,
Egmont en Horn probeerden de koning er via Guzmán de Silva van te overtuigen
dat Renard een eervolle plaats in het Brusselse bestuur verdiende als staatsraad,632

onder andere door in een verklaring te ontkennen dat de Bourgondiër enige 
rol had gespeeld in het conflict tussen hen en de kardinaal.633 Renard was zelf 
ook geenszins van plan het hoofd voor zijn oude vijand te buigen. Tijdens het 
verblijf van Guzmán de Silva zette hij met steun van de edelen en Castellanos de 
tegenaanval in. Hij ging bijvoorbeeld in gezelschap van Castellanos bij Guzmán
de Silva langs om zijn zaak te bepleiten. Guzmán de Silva was door de actieve
campagne van de heren getroffen. Al hun démarches resulteerden erin dat de
ambassadeur Margaretha aanraadde Renard weer bij de Raad van State te
roepen.634

Het lukte de heren zodoende Guzmán de Silva voor zich te winnen. Zijn
inspanningen voor de rehabilitatie van Renard verraden de mate waarin hij 
onder invloed van de edelen was komen te staan en hun factiebelangen steunde.
Dat was niet verwonderlijk, aangezien de heren het Brusselse toneel beheersten en
alle gelegenheid hadden de ambassadeur te overtuigen. Negatieve geluiden kreeg
Guzmán nauwelijks te horen; Granvelle richtte zijn campagne immers direct op
Filips. Er zijn geen aanwijzingen dat hij Guzman de Silva probeerde te bewerken
om Renard te dwarsbomen. Guzmán steunde Renard wellicht ook vanwege diens
kennis van zaken over Engeland, waar de nieuwe ambassadeur ongetwijfeld veel
aan had. Hij werd immers in het tumult van de Engels-Nederlandse handelsoorlog
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gestort, waarvan Renard goed op de hoogte was. Renards expertise op het gebied
van de Engelse machtsverhoudingen – hoewel zijn ervaring voornamelijk stamde
uit de regeringsperiode van koningin Maria – moest hem wat Guzmán betreft wel
enig gezag geven. In overeenstemming met de edelen concludeerde hij dan ook
dat Renard een aanwinst voor de Raad van State zou zijn.635

Het mocht Renard niet baten. Margaretha weigerde pertinent de ex-raadsheer
opnieuw toe te laten tot de Raad. Filips liet zich evenmin overreden. Hoewel de
koning veel van wat Granvelle schreef vermoedelijk met een korrel zout nam,
waren de verhalen over Renards kwalijke invloed op de heren serieus genoeg om
hem ervan overtuigen dat Renard uit de Nederlanden moest vertrekken.636 Filips
droeg Renard op zijn diensten in de Franche-Comté voort te zetten, waar hij
raadsheer in het Parlement van Dôle was. Ook zou hij zich daar kunnen vrijpleiten
van de aanklachten tegen hem.637 Maar Renard weigerde naar Bourgondië te
gaan, omdat hij daar te veel te vrezen had van Granvelles uitgebreide netwerk.638

De volgende stap was Renard dan maar naar Spanje te laten komen. Verwijzend
naar zijn slechte gezondheid – die hem overigens niet belette te jagen, wist
Granvelle te melden – slaagde Renard erin ook dit lot lang uit te stellen, tot de
koning hem eenvoudigweg beval te komen. Het bevelschrift stuurde Filips naar
Margaretha, die het de ex-raadsheer pas mocht overhandigen als hij overduidelijk
blaakte van gezondheid om verdere vertraging op grond van lichamelijk 
onvermogen uit te sluiten.639 Eind september nam Renard met tegenzin afscheid
van de Brusselse regeringskringen om de reis te aanvaarden. 

Tot het laatste ogenblik hadden Renard en de edelen eenheid en vertrouwen
uitgestraald. De oud-ambassadeur vertrok dan ook met een tas vol aanbevelings-
brieven en toen hij afscheid nam van Egmont, omhelsde de graaf hem, schreide
dikke tranen en kon geen woord meer uitbrengen.640 Egmonts tranen golden 
wellicht niet alleen de persoon van Renard maar ook de droom van de heren om
de Nederlanden samen met hem te besturen; die werd door het vertrek onuitvoerbaar.
Renard bleef echter hopen op een goede afloop. Hij greep het naderend aftreden
van Viglius, voorzitter van de Geheime Raad en de Raad van State, aan om de
indruk te wekken dat de koning grootse plannen met hem had. Viglius zou in de
Nederlanden opgevolgd worden door Charles de Tisnacq en Renard zou, naar
eigen zeggen, Tisnacqs positie aan het hof overnemen.641 Zijn verwanten in
Bourgondië, wier praatjes Granvelle opving, spraken zelfs over het ambt van
grootkanselier.642 Het was echter onwaarschijnlijk dat Filips Renard op deze
manier zou toestaan een spilfunctie in de correspondentie tussen Madrid en
Brussel uit te oefenen. Granvelles correspondenten haalden na Renards vertrek
dan ook vooral opgelucht adem. Nu Renard van het toneel verdwenen was, hadden
zij het idee dat de postroute met Granvelle aanmerkelijk veiliger geworden was.643

In Madrid bleek de werkelijkheid anders dan Renards optimisme had doen
vermoeden; zijn halsstarrige weigering naar Bourgondië te gaan, had Filips zeer
tegen hem ingenomen. Toen hij uiteindelijk op 22 november 1564 na een zware
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reis in Madrid arriveerde,644 volgden geen prestigieuze benoemingen, maar een
koele ontvangst. Filips wilde hem niet eens ontvangen – zo had men nog nooit een
raadsheer behandeld, klaagde Renard.645 Daarna volgde een eindeloos wachten
op het oordeel van de drie rechters die Filips had aangesteld om zijn medeplich-
tigheid aan het verraad van Quiclet te onderzoeken. Het uitblijven van een ver-
oordeling ergerde zelfs Granvelle,646 maar was begrijpelijk, omdat de bewijslast
tegen Renard erg zwak was. Zelfs Viglius geloofde niet werkelijk dat hij deel had
gehad aan Quiclets misdaden. Een ‘schuldig’ werd daarom nooit uitgesproken,
zelfs niet door de Raad van Beroerten die zijn gedrag met betrekking tot Quiclet
en de Nederlandse edelen eveneens zou onderzoeken.647 Maar evenmin werd
Renard vrijgesproken of gerehabiliteerd. Immers, de affaire Quiclet was waarschijnlijk
nooit de werkelijke reden van Granvelles vijandschap en zijn vertrek uit 
de Nederlanden. Renard stierf in een dorpje buiten Madrid in 1573, onder 
omstandigheden die zelfmoord niet uitsluiten.648

In de kwestie-Renard was Guzmán de Silva duidelijk op de hand van de
heren. In de geest van de factiestrijd zoals die elders in de Habsburgse monarchie
woedde, schoof Guzmán Renard als opvolger van Granvelle naar voren. Daarmee
kreeg de steun van de ebolistas aan de Nederlandse edelen concrete invulling. 
Het biedt ook een blik op het machtsblok dat de heren in de Raad van State 
probeerden te vormen. Zij wisten de expertise van een bureaucraat als Renard, die
wat achtergrond en opleiding betreft sterk op Granvelle leek, zeker te waarderen
en beschouwden hem als een nuttige aanvulling op hun factie. Een pure adelsfactie
was kennelijk niet hun streven. Maar de steun aan uitgerekend Renard was een
misrekening. De campagne van Granvelle tegen Renard was er altijd op gericht
geweest zijn vijand definitief uit het Habsburgse bestuur te stoten. De gekozen
strategie bestond uit verdachtmakingen over zijn loyaliteit aan de dynastie: was
Renard deelgenoot geweest van het verraad van Quiclet of niet? Quiclet had zijn
misstappen met de dood moeten bekopen. Dat lot had Granvelle voor Renard niet
in gedachten, maar de aantijgingen waren funest voor diens kansen op rehabilitatie
en maakten hem ongeschikt als vervanger van de kardinaal. Bovendien had
Renard zich onmogelijk gemaakt bij Filips en Margaretha, zodat de pogingen 
van Guzmán de Silva en de heren hem in ere te herstellen op niets uitliepen.

Guzmán de Silva’s steun aan Renard betekende echter niet dat hij ook het 
verzet van de heren tegen het vorstelijk beleid stimuleerde. De ambassadeur 
was het bijvoorbeeld niet eens met de adellijke obstructiecampagne tegen de 
godsdienstwetgeving. Volgens Armenteros, die daarover ruim een jaar later aan
Gonzalo Pérez schreef, aarzelde de ambassadeur niet de edelen streng de waarheid
te vertellen over hun lauwe houding op zo’n belangrijk terrein. De heren leken de
kritiek gelaten over zich heen te laten komen; zij verweerden zich nauwelijks.649

Armenteros geloofde dat de heren zo mat reageerden, omdat ze meenden dat
Guzmáns woorden ingegeven werden door zijn ijver en goede inborst. Wellicht
dachten zij juist dat ze met Guzmáns steun aan Renard het maximale uit zijn
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bezoek hadden gehaald en tolereerden ze daarom dat de ambassadeur de bekende
voorwaarden aan die steun stelde. Guzmán herhaalde immers wat de heren eerder
al van Eraso hadden begrepen; de aanvallen konden op de man gespeeld worden
en de belangen van personen mochten behartigd worden, maar van het afwijken
van de algemene beleidslijnen die in Spanje uitgestippeld werden, kon geen
sprake zijn. 

Guzmán de Silva bleef ruim een maand in de Nederlanden als koninklijk
informant. Rond 10 juni 1564 reisde hij door naar zijn nieuwe standplaats Londen,
waar hij acht dagen later aankwam.650 Direct bombardeerde hij het hof met zijn
berichtgeving: ‘Ik heb eindeloos veel brieven van Diego de Guzmán gekregen,
waarvan twintig vellen in geheimschrift,’ kon Gonzalo Pérez de koning melden.651

Dat kon echter niet verhullen dat hij weinig had bereikt. Hij had Filips niet kunnen
melden dat Granvelle veilig kon terugkeren naar Brussel; evenmin had hij de edelen
van dienst kunnen zijn met zijn steun aan Renard. Zijn pogingen de oud-ambassa-
deur in ere te herstellen, strandden al direct op de onwil van Margaretha en het
succes van Granvelles campagne om hem in diskrediet te brengen. Of hij de heren tot
meer inschikkelijkheid had weten te brengen, zou de toekomst uitwijzen.

Egmonts reis naar Madrid

De koning was niet de enige die, door middel van Guzmán de Silva’s zending, 
initiatieven nam om de banden tussen Madrid en Brussel te versterken. De graaf
van Egmont zette op dit gebied ook een belangrijke stap. Zijn langgekoesterde
ambitie naar het hof te reizen, werd in december 1564 werkelijkheid. De graaf was
al in 1563 bereid geweest ter toelichting op de tweede protestbrief naar het hof te
reizen, maar door de standvastigheid van Oranje en Horn, die niets in een dergelijke
onderneming zagen, had Egmont van de reis moeten afzien.652 Eind 1564 dwong
de graaf echter een nieuwe kans af door in de Raad van State opnieuw een 
gezantschap naar Spanje ter sprake te brengen.653 Hij betoogde dat de financiële
en religieuze situatie in de Nederlanden duidelijke instructies van Filips vereiste
en zag zichzelf als de ideale persoon om deze uit de mond van de vorst te vernemen.
Egmont was immers op de hoogte van de speciale aandacht voor zijn persoon; in
1563 was het duidelijk dat Filips hém op het oog had toen hij één van de ontevreden
briefschrijvers uitnodigde in Spanje.654 Ook zou het hem, eenmaal teruggekeerd in
de Nederlanden, de uitvoerder van Filips’ wensen maken. Zowel de stabiliteit in
de Nederlanden, als Egmonts persoonlijke prestige had veel te winnen bij een
bezoek aan Spanje.

Het idee van een reis naar het hof wekte in Brussel echter weinig enthousiasme.
De landvoogdes voelde er weinig voor. Egmont en Montigny probeerden
Armenteros onder druk te zetten, in de hoop dat de secretaris Margaretha zou
overtuigen van het nut van de reis. Armenteros temperde het enthousiasme van
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de twee heren echter door terughoudend te reageren.655 Ook Viglius zag geen heil
in een ambassade. De president meende dat de problemen die Egmont ter sprake
wilde brengen, opgelost zouden worden als de heren het vorstelijke beleid maar
zouden uitvoeren.656 Oranje, die zelf nooit naar Spanje zou reizen, was evenmin
positief, maar niet om dezelfde redenen als Viglius. In 1563 was de prins al fel
tegenstander van een afvaardiging naar Madrid geweest. Wellicht had hij weinig
vertrouwen in de diplomatieke kwaliteiten van Egmont of zijn vermogen weerstand
te bieden aan Filips’ vorstelijke patronage. Toen het duidelijk werd dat Egmont
toch zou vertrekken, was er zelfs sprake van dat de onstuimige graaf van
Culemborg hem zou vergezellen om er zeker van te zijn dat in Spanje wel over de
juiste zaken werd gesproken.657 Culemborg zou er ongetwijfeld ook op toe moeten
zien dat Egmont de belangen van zijn adellijke factiegenoten niet zou verkwanselen
in ruil voor een Italiaans onderkoningschap – zijn gekende ambitie. In ieder geval
dwong Oranje Egmont de belofte af dat hij zo snel mogelijk zou terugkeren.658

Hoewel de ambassade Egmonts eigen initiatief was, hield hij zich aanvankelijk
op de vlakte en stond toe dat Margaretha eerst Horn, Montigny en Bergen polste
over de missie. Pas als vierde keus accepteerde Egmont.659 Hoewel Rachfahl
meent dat dit een komedie was die de graaf zelf in scène had gezet, lijkt de keus
van de eerste drie kandidaten serieus te zijn geweest. Alledrie hadden ze goede
papieren om in aanmerking te komen voor het gezantschap naar Spanje. Horn 
en Montigny hadden beiden al enige tijd aan het hof doorgebracht sinds Filips 
teruggekeerd was naar Spanje. Bergen had voor die tijd langere perioden aan 
het hof van Filips geresideerd, mogelijk zelfs vanaf diens kennismakingsreis in 
1549-1550.660 Horn en Bergen beheersten bovendien beiden het Castiliaans; zij
hadden de vertaaldiensten van Castellanos niet nodig om met de koning of diens
hovelingen te corresponderen en zouden dus in Madrid direct met hem kunnen
spreken. 

Egmont bezat geen van deze eigenschappen. Zijn enige hofdienst had hij aan
het hof van Karel V vervuld, waar hij altijd uit de voeten had gekund met zijn
Frans. Het was als hoveling van Karel dat hij in 1554 was uitverkoren om in te
staan voor Filips tijdens de huwelijkssluiting met Maria Tudor, aangezien dat
huwelijk in zijn geheel op het conto van de keizer moet worden geschreven. Uit
puur communicatief perspectief was Egmont dus geenszins de geknipte kandidaat,
maar hij bezat andere goede eigenschappen. Hij meende te kunnen rekenen op
een warm onthaal aan het hof.661 Van alle heren zagen Filips en Granvelle hem
zowel als de loyaalste, als de meest beïnvloedbare. Zijn op het oog hechte relatie
met Eraso bood goede perspectieven. Die zou kunnen worden aangewend om een
breuk in de adellijke gelederen te bewerkstelligen. Egmont had weinig problemen
gemaakt over het invoeren van de nieuwe bisdommen in zijn stadhouderschap.
Bovendien wilde hij zelf graag gaan. De bereidheid van de Nederlandse heren om
hun plaatselijke belangen achter te laten en hun vorst te volgen, had na 1559 veel
te wensen overgelaten en was 1562 geheel ingestort.662 Zij waren nauwelijks 
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vertegenwoordigd in de Spaanse hofkringen en wanneer zij toch aan het hof 
verbleven, zoals Montigny in 1562, spanden ze zich in zo snel mogelijk terug te
keren naar de Nederlanden.663 Egmont was een uitzondering. In 1553 had hij zich
al aangeboden als bevelhebber in Italië en Granvelle meende dat hij daartoe in
1563 nog steeds bereid zou zijn.664 Waarschijnlijk wilde hij zijn goede naam bij de
koning verzilveren door zich op te stellen als woordvoerder van Margaretha in
Spanje, en, na terugkomst, van Filips in Brussel.

Nadat was besloten dat Egmont zou afreizen, werd de inhoud van zijn missie
inzet van discussie in de Raad van State. Alleen over de voornaamste problemen
bestond consensus: het toenemende protestantisme en de wijdverbreide corruptie
in het centrale en gewestelijke bestuur. De heren wilden de ketterij bedwingen
door de wetgeving te versoepelen. Ze meenden dat het creëren van protestantse
martelaren hun schadelijke gedachtegoed alleen maar een impuls zou geven. 
Het was beter de ogen te sluiten voor wat in huiselijk kring gebeurde en alleen
openbaar wangedrag te bestraffen. De nadruk van de heren lag duidelijk op de
traditionele vorstelijke plicht de publieke orde te bewaren, in plaats van het 
garanderen van religieuze uniformiteit. Oranje stak daarbij zijn bekende pleidooi
voor gewetensvrijheid af.665 Als oplossing voor de corruptie en het wanbeleid op
het terrein van de justitie en financiën, stelden de heren voor de Raad van State
boven de andere Raden te stellen, zodat de staatsraden toezicht konden houden
op hun collega’s.666 Op beide punten ondervonden de heren aanzienlijke tegenstand.
Viglius meende juist dat het protestantisme alleen effectief bestreden kon worden
door de huidige wetgeving naar de letter uit te voeren. Hij was bovendien van
mening dat als de edelen zich juist mínder zouden bemoeien met het functioneren
van de Raad van Financiën en Geheime Raad, zou blijken dat de problemen daar
meevielen. Viglius vond dat de ambassadeur niets anders hoefde doen dan de
koning op de hoogte stellen van de problemen zonder oplossingen aan te dragen,
en hem te vragen zelf naar de Nederlanden te komen.667

Hoe de instructie er uiteindelijk uit zou zien, hing af van de persoon die haar
zou opstellen. Dat was in principe Viglius’ taak, maar na de heftige discussies 
in de Raad en Oranjes betoog voor gewetensvrijheid, beleefde de voorzitter een 
slapeloze nacht, kreeg een beroerte en was voorlopig uitgeschakeld. Dat bood de
heren de mogelijkheid de instructie te laten opstellen volgens hun eigen inzichten.
Niet voor niets meldde Morillon aan Granvelle dat de heren de redactie van de
tekst graag aan Renard zouden hebben overgelaten.668 Toch was het Hopperus die
zich erover ontfermde.669 Het beeld bestaat dat Hopperus de instructie zó scherp
volgens de inzichten van de heren formuleerde dat die Filips onvermijdelijk tot
een houding van onverzettelijkheid bracht.670 Dat is onjuist. Het pleidooi van
Oranje was in de instructie niet terug te lezen; de Brusselse regering vroeg daarin
niet om gewetensvrijheid en zelfs niet om een verzachting van de ketterplakkaten.
Juist de partij van Viglius won: de instructie bestond slechts uit enkele punten 
die wel de problemen in de Nederlanden schetsten, maar geen (controversiële) 

130



oplossingen behelsden. De gezant moest vooral aandringen op de spoedige komst
van de koning.671

Nu ook de instructie tot stand was gekomen, kon Egmont zich klaarmaken
voor zijn vertrek. Filips probeerde zijn komst echter te verhinderen. In tegenstelling
tot wat zijn uitdrukkelijke uitnodiging aan Egmont in 1563 deed vermoeden, was
de koning ditmaal niet ingenomen met de komst van de graaf. De reden voor
Filips’ twijfel over de reis lag deels in de timing. Nog niet zo lang geleden had
Simon Renard zich eindelijk in Spanje gemeld. Hij was teruggeroepen om te voor -
komen dat hij nog langer complotten zou smeden met de Nederlandse edelen. Dat
één van de edelen Renard zou nareizen om opnieuw samen te werken in het hart
van de Spaans-Habsburgse monarchie, stond de vorst bepaald niet aan.672

Armenteros had namens Margaretha met Egmont gesproken om hem ervan te
overtuigen dat het beter was te wachten tot Renard was teruggekeerd, zodat de
graaf niet de indruk wekte als Renards pleitbezorger naar het hof te reizen.673

Granvelles verdachtmakingen over de contacten tussen Renard en de edelen hadden
in Madrid duidelijk enige twijfel gezaaid. Een en ander belette Egmont overigens
niet zijn reis af te blazen. Het vertrouwen in zijn zending werd echter nog meer
ondermijnd door het nieuws over enkele incidenten waarbij Hendrik van Brederode
betrokken was. Brederode reisde tot de Franse grens met Egmont mee en wekte
onderweg enige beroering. Toen het gezelschap in Kamerijk neerstreek, schoffeerde
Brederode de commandant van het naburige Philippeville, Blondel, met zijn 
openlijke verachting van de katholieke kerk en enige dagen later ook de plaatselijke
aartsbisschop. Het nieuws daarover bereikte Brussel natuurlijk razendsnel en
raakte ook bekend in Spanje.674 Daar werden ongetwijfeld de wenkbrouwen
gefronst over dit anti-katholieke vertoon in Egmonts gevolg, maar Filips kon de
graaf er niet van weerhouden zijn reis voort te zetten.

Vanaf het moment dat Egmont op reis ging, hield Armenteros Gonzalo Pérez
regelmatig op de hoogte van de situatie in de Nederlanden.675 Armenteros
stuurde ook een karakterbeschrijving naar het hof: de graaf was een goedgelovig
en trotse man met goede bedoelingen, die zich gemakkelijk liet beïnvloeden 
door personen die hij vertrouwde, terwijl hij terughoudend was tegen anderen 
– eigenschappen waar men aan het hof gebruik van kon maken. Eboli, die Egmont
vertrouwde en bij wie hij wilde overnachten, zou hem ‘gemakkelijk op de juiste
weg kunnen brengen van wat hem het best voor de dienst van de koning lijkt,’
meende Armenteros.676

Om het vertrouwen van de graaf te winnen, werd hij bij zijn aankomst in
Madrid op 29 februari 1565 met groot vertoon ontvangen.677 Zijn intocht was niet
te onderscheiden van die van een ambassadeur. Een dergelijke functionaris
behoorde iets buiten het hof door een belangrijk personage tegemoet te worden
gereden en geëscorteerd te worden naar de vorst.678 Precies zo’n ontvangst viel
Egmont ten deel: de hertog van Alva reed hem met een gevolg van hoge edelen
tegemoet, waarna de vorst hem warm verwelkomde.679 Het was nog nooit vertoond,
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meende Hopperus, dat een ‘seigneur particulier et vassal (que grand qu’il fust)’
zo’n prachtig onthaal kreeg.680 Deze schitterende ontvangst leidde echter niet tot
de vlotte behandeling van zijn instructie waarop Egmont hoopte. De eerste zes
weken van zijn verblijf werd zelfs in het geheel niet gesproken over politieke zaken. 

Aangezien in de instructie geen oplossingen voor de geschetste problemen
werden genoemd, gaf Filips Egmont opdracht deze zelf aan te dragen, wat de
graaf graag deed.681 Gonzalo Pérez had voorgesteld dat Egmont zijn ideeën op
papier zou zetten, deels om de graaf te dwingen de koning het achterste van zijn
tong te laten zien.682 In het document dat Egmont naar aanleiding van het verzoek
schreef, presenteerde hij in feite het adellijke programma dat niet in de instructie
terecht was gekomen, en dat de koning bijzonder radicaal in de oren zou klinken.683

Egmont bepleitte de uitbreiding van de Raad van State met vier edelen – Montigny,
Bergen, Megen en Noircarmes die allen gerekend werden tot de adellijke factie –
en het plaatsen van de Raad van State boven de andere twee raden; een onderzoek
naar de misstanden in de gewestelijke en centrale raden en bij de stadhouders (‘en
bij mij als eerste,’ schreef Egmont, ‘zodat wanneer er misstanden zijn, die rechtge-
zet worden’684); het verdelen van de voorzitterschappen van de Geheime Raad en
Raad van State, die Viglius beide bekleedde, over twee personen; en als laatste het
punt over de religie, dat Egmont niet durfde opschrijven. Hij volstond met een
verwijzing naar het gesprek dat hij daags tevoren met Filips had gevoerd, waarin
hij vermoedelijk had gepleit voor een verzachting van de plakkaten. Wat het 
voorstel precies ook was, Egmont durfde de koning wel te garanderen dat het
plan voor twee jaar rust in de Nederlanden zou zorgen en het religieprobleem
wellicht zelfs geheel zou kunnen oplossen.685

Een belangrijke suggestie die Egmont deed, was het aandringen op een
onderzoek naar misstanden in de gewestelijke en centrale raden én naar de 
stadhouders. Dat klinkt als een afwijkend geluid in de kakofonie van berichten
dat de heren zelf bij de ergste corruptie betrokken waren. Door middel van zo’n
onderzoek zouden dan immers hun eigen misdragingen aan het licht komen.
Maar misschien had hij daarmee eerder Armenteros op het oog, aangezien
Margaretha’s secretaris de spin was in het web van de ambtenverkoop. De liefde
tussen de heren en Armenteros was in de loop van 1564-1565 bekoeld. Ten tijde
van Egmonts reis naar Spanje wist Morillon te melden dat de heren wel genoeg
hadden van Armenteros’ macht en dat ook Oranje uitgeroepen zou hebben:
‘Serons-nous doncques gouvernez par Armenteros?’686 Castellanos was in een
brief aan Eraso nog explicieter in zijn kritiek. Gaspar Schetz, die hij kende als een
man die zijn eigen belang vóór het algemeen belang liet komen, en Armenteros
bestierden gezamenlijk de Nederlandse financiën en wat er aan het pauselijke 
hof gefluisterd werd – dat alles te koop was – was waar. Als de koning een paar
onderzoeksrechters zou sturen, zouden die schandalige dingen ontdekken.687

Op een dergelijk onderzoek leek Egmont nu aan te dringen. Was het zijn bedoeling
met dit onderzoek Armenteros ten val te brengen?
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Maar vooral de constitutionele agenda van de edelen – betreffende de uitbrei-
ding en promotie van de Raad van State – zal bij Filips slecht gevallen zijn. In 1562,
toen de heren Margaretha dwongen een plenaire raadsvergadering bijeen te roepen,
hadden ze al gepleit voor een versteviging van hun gezag. Destijds wilden de heren
nog graag meer patronagemogelijkheden krijgen ten opzichte van de lage adel en
de steden, wat Margaretha de opmerking had ontlokt dat wel te voorzien was wat
dat zou betekenen voor haar gezag en dat van de koning.688 Door de uitbreiding
van de Raad met maar liefst vier ‘orangistische’ edelen en de onderschikking van
de andere raden probeerden de heren hetzelfde te bereiken, nu niet via de informele
route van het patronagesysteem, maar in het hart van de bureaucratie. In dat college
zou tegenover de zieke Viglius, Filibert van Brussel en de loyale, maar in deze
periode afwezige Berlaymont – de zwakke restanten van Granvelles factie – een
blok van zeven man komen te staan.689 Berlaymont, die ook hoofd van Financiën
was, protesteerde dan ook bij de koning.690 Daarbij zou de opvolger van Viglius in
de Raad van State aanzienlijk minder invloed hebben, omdat hij niet langer ook
voorzitter van de Geheime Raad was en dus niet de gehele bureaucratie beheerste.

Egmonts suggesties werden voorgelegd aan de Spaanse Raad van State.
Hoewel deze snel van mening was dat van wijzigingen van het radensysteem of
de ketterijwetgeving geen sprake kon zijn, was Filips’ reactie in eerste instantie
ontwijkend.691 De koning weigerde zich uit te spreken over Egmonts suggesties
en leek niet bereid grote veranderingen in de Nederlanden toe te staan. Filips
wilde in principe iedere vorm van matiging van de kettervervolging weigeren.
Dat wilde hij de graaf echter niet in zijn gezicht zeggen, want, zo vreesde de vorst,
dan zou die ongetwijfeld aan het hof blijven om de koning te bewerken.692

Daarom stelde Filips zijn antwoord aan Egmont zo op dat hij niet tot een beslissing
gedwongen werd, maar ook geen definitieve weigering uitsprak, opdat Egmont
met goede hoop naar huis zou gaan. 

Deze tactiek werd mogelijk gemaakt door het verschil tussen de matte
instructie en de oplossingen van Egmont. De eerste was opgesteld door de
Brusselse Raad van State en de landvoogdes en kon dus gelden als het officiële
Brusselse standpunt. Egmonts oplossingen vertegenwoordigden volgens Filips
daarentegen zijn persoonlijke mening, ook al had Margaretha in haar begeleidend
schrijven gezegd dat Filips al Egmonts woorden moest opvatten als de hare.693

Waar de vorst zich, handelend naar de diplomatieke conventies, gedwongen zag
te reageren op de punten die hem in de instructie werden aangereikt, voelde hij
geen enkele verplichting Egmonts suggesties als Brusselse regeringsstandpunten
te aanvaarden. De eenvoudige route uit het labyrint van raadsuitbreiding en 
plakkaatverzachting was de mening van de landvoogdes over deze kwesties
afwachten, wat Filips ook aankondigde te zullen doen.694

De koning wilde Egmont op deze manier afschepen, omdat hij vreesde anders
niet van de gezant af te komen. Het is echter de vraag of zijn beoordeling van
Egmonts slagvaardigheid juist was. Volgens een bericht dat de secretaris Bave uit
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Spanje had ontvangen, vonden alle ambassadeurs en vertegenwoordigers die daar
zaken deden dat Egmont een slechte onderhandelaar was. Hij was meer bezig 
verlof te krijgen voor zijn terugreis dan met het afhandelen van zijn zaken!695

Daartoe was hij immers min of meer gedwongen door Oranje en Horn, die wilden
dat de graaf zo snel mogelijk terugkeerde naar Brussel. De dreiging net zo lang 
te blijven tot de onderhandelingen naar tevredenheid waren afgesloten werd 
normalerwijs door de diplomatieke gemeenschap in Madrid gebruikt om Filips 
tot concessies te dwingen, maar men verwachtte niet dat Egmont die tactiek zou
toepassen. In zijn behandeling van Egmonts instructie handelde Filips echter alsof
hij door de graaf op dezelfde manier onder druk gezet werd, wat een definitieve
afhandeling van zaken in de weg stond. Inhoudelijk zou de missie van Egmont
dus op een teleurstelling uitdraaien.

Ruim een maand na Egmonts aankomst in Madrid, ondertekende Filips zijn
eigen instructie aan de graaf om mee terug te nemen naar Brussel. Daarin herhaalde
Filips kort de inhoud van de instructie die Egmont van Margaretha had gekregen
en gaf enkele opdrachten om de genoemde problemen te lijf te gaan. Als reactie op
het probleem van de ketterij en de effectiviteit van de plakkaten, stelde de koning
voor een commissie van bisschoppen, theologen en raadsheren samen te stellen,
die moest spreken over het verbeteren van het onderwijs en het eventueel wijzigen
van de manier van straffen. Daardoor zouden de katholieken gesterkt moeten
worden en de protestanten ontmoedigd. Over de falende justitie maakte Filips
zich ook zorgen. Hij droeg de landvoogdes op in het geheim een onderzoek in te
stellen naar de integriteit van de collaterale en gewestelijke raadsheren, en naar
het functioneren van de stadhouders. Het was aan Margaretha om aan te geven of
er dan nog nader onderzoek vereist was. Ook mocht ze onderzoeken of het wenselijk
was de hiërarchie van de collaterale raden aan te passen en aparte voorzitters voor
de Geheime Raad en Raad van State aan te stellen. Op financieel gebied kon de
koning zijn landvoogdes niet zover tegemoet komen als hij wenste, vanwege de
slechte staat van de Castiliaanse financiën. De enige oplossing die Margaretha
steeds had aanbevolen was de snelle komst van Filips naar de Nederlanden, maar
ook dat kon de koning voorlopig niet toezeggen. Als compensatie moest Egmont
haar en de andere heren van de Raad van State op het hart drukken dat de koning
alle vertrouwen had dat zij de juiste koers zouden volgen om de religie en de
Nederlanden te behouden.696 Met deze instructie hakte de vorst bepaald geen
knopen door, maar vroeg, zoals hij had aangegeven, vooral de mening van de
landvoogdes.

Om de heren voor zijn politiek te winnen, betoonde Filips zich vrijgevig, in 
de eerste plaats jegens Egmont. Terwijl Gonzalo Pérez werd afgevaardigd om de
zaken van publiek belang te bespreken, kreeg de prins van Eboli opdracht om met
de graaf over zijn persoonlijke zaken te spreken.697 Drie van de vier persoonlijke
verzoeken die Egmont had geformuleerd, werden gehonoreerd. Egmont kreeg
toestemming giften van de Staten van Vlaanderen te accepteren, hij kreeg de 
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heerlijkheid Ninove in bezit en toestemming het tegen Edingen te ruilen.698

Zijn vierde eis was het opperbevel over de Nederlandse strijdkrachten, een ambt
dat Filips in vredestijd liever onbezet liet. Een antwoord op dat punt op het lijstje
werd bovendien onnodig geacht, omdat Egmont er zelf nauwelijks op aan-
drong.699 De achterblijvers werden evenmin vergeten. Oranje kreeg voor zijn jongste
broer Hendrik, die hij had genomineerd voor de proosdij van St. Salvator in
Utrecht, een jaargeld uit de inkomsten van die proosdij.700 In oktober trad
Montigny in het huwelijk met een verwante van de hertog van Aarschot, Hélène
van Melun. Zij was de dochter van de overleden Hugo van Melun, hertog van
Épinoy, en haar tante was gehuwd geweest met Adriaan van Croÿ, graaf van
Roeulx.701 Kennelijk hadden de edelen een verzoening met Aarschot nog niet
opgegeven, ondanks de nominatie van Megen, Montigny, Bergen en Noircarmes
voor de Raad van State. Aarschot was prominent aanwezig op het huwelijk als
verwant van de bruid.702 Afgezien van een poging het geslacht Montmorency-
Nivelle in mannelijke lijn voort te zetten (Horns huwelijk was nog altijd kinderloos
en zijn vrouw had een zwakke gezondheid), was dit huwelijk een stap op weg om
Aarschot meer te betrekken bij de Liga. Hun pogingen om Aarschot tijdens de
feestelijkheden zijn loyaliteit aan Granvelle op te laten geven, strandden echter op
de onwil van de hertog, die het feestgedruis ontvluchtte.703 Belangrijker was dat
de edelen dit huwelijk opvatten als een gunstbewijs van de vorst, samen met de
zwaarbevochten commanderij van Courrières die Montigny nu eindelijk ontving.704

Na zijn terugkeer in Brussel wierp de graaf zich op als de nieuwe centrale
figuur in de Brusselse regering, gesterkt door de gunstbewijzen van Filips die hem
een aureool van koninklijke goedkeuring boden. Hij distantieerde zich zelfs van
de Liga door zijn huishouden niet langer in het opruiende livrei te steken.705

Hij werd doorlopend geraadpleegd door Margaretha (evenals zijn secretaris
Backerzeele), was steeds het middelpunt van besprekingen en sprak alsof hij de
koning zelf was.706 De vergeving van gunsten had zo op het oog het gewenste
resultaat gehad. Egmont gedroeg zich als een makelaar tussen de koning en zijn
vazallen. De resultaten die hij had geboekt, leken inderdaad klinkend, vooral met
betrekking tot de hervorming van het bestuur.707 Hoewel Filips in feite nog geen
knopen had doorgehakt, liet Egmont zijn collega’s weten dat er op het terrein van
de geloofsvervolging grote veranderingen te verwachten waren. Ook meldde 
de graaf dat hij goede zaken had gedaan voor de Duitse pensionarissen, wier 
jaargelden verlengd zouden worden.708 Niet alleen de Nederlandse heren, maar
ook hun Duitse vrienden en verwanten leken door Filips weer begunstigd te 
worden. Egmonts missie leek uiterst succesvol te zijn geweest.

Het is onbekend wat Oranje van dit vertoon dacht. De verstandhouding van
de twee heren kwam in ieder geval snel onder spanning te staan toen op 10 juni
brieven van de koning aankwamen, waarin deze nogmaals uitlegde welke 
maatregelen hij in de Nederlanden wilde nemen. De vorst leek, in tegenstelling tot
wat Egmont had geïnsinueerd, weinig besluiten te nemen die de positie van de
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adel in de Raad van State verbeterden, noch enige andere concessies te doen. 
De graaf leek de belangen van zijn factiegenoten te hebben verwaarloosd in ruil
voor Filips’ gunst – precies zoals Oranje gevreesd had. Er vielen harde woorden
tussen beide heren en de markies van Bergen moest zich inspannen om hen weer
tot elkaar te brengen.709

Vrijwel direct na de aankomst van Filips’ brieven ontstond beroering over de
vermeende tegenspraak tussen wat Filips Egmont mondeling zou hebben toegezegd
en de inhoud van de brieven. Het misverstand besloeg volgens Margaretha vier
terreinen: de Inquisitie, een conflict tussen de Bruggenaren en de Vlaamse
Inquisiteur Titelmans, de straffen voor berouwvolle wederdopers en het in dienst
houden van de Duitse pensionarissen.710 Egmont had kennelijk begrepen dat de
Inquisitie gematigd zou worden, Titelmans in Vlaanderen de wacht aangezegd
zou worden, berouwvolle wederdopers kans op gratie zouden hebben en de
Duitse pensionarissen in dienst zouden blijven, maar op alle terreinen meende
Egmont dat de koning zijn zijn brieven een heel ander geluid liet horen. Dat was
niet helemaal waar. Inderdaad zou in de Brugse kwestie de plaatselijke bisschop
uiteindelijk mogen oordelen in de controverse die was ontstaan over het begraven
van Engelse protestanten in de stad,711 maar over de Inquisitie deed Filips geen
algemene uitspraken in zijn brieven. Hij verleende echter wel twee wederdopers
pardon en was terughoudend over de Duitse pensionarissen. Sommigen bij naam
genoemde Duitsers zouden zeker in zijn dienst blijven, terwijl anderen afgedankt
konden worden als er geen geld was voor hun gages.712

Hoewel deze beslissingen heel wat terughoudender waren dan de grote 
hervormingen die Egmont zijn Brusselse collega’s had voorgespiegeld, was het in
Madrid was niet meteen duidelijk in welk opzicht de mondelinge toezeggingen 
en de brieven die Egmont nagestuurd waren, verondersteld werden van elkaar te
verschillen. Waarschijnlijk had Egmont, als onderhandelaar door het Madrileense
corps diplomatique niet erg hoog aangeslagen, de gesprekken met Filips en Gonzalo
Pérez veel te positief geïnterpreteerd.713 Wat Filips had bedoeld als individuele
toezeggingen betreffende bepaalde wederdopers en sommige Duitsers, had
Egmont geïnterpreteerd als algemene beleidsveranderingen. Aan het Spaanse hof
werd de verklaring echter gezocht in de verwarrende communicatieve situatie die
was ontstaan na Granvelles vertrek. Filips correspondeerde feitelijk via Gonzalo
Pérez en Armenteros met Brussel, maar om de bestuurlijke protocollen te volgen,
deed hij ook steeds een beroep op Tisnacq en Courtewille.714 Pérez en Tisnacq
werkten echter nooit samen – beiden handelden hun deel van de correspondentie
af in direct contact met de koning – en kenden dientengevolge de inhoud van
elkaars correspondentie niet. Gonzalo Pérez was verantwoordelijk voor Egmonts
instructie (die in het Spaans gesteld was),715 terwijl Tisnacq de brieven opstelde
die Filips op 13 mei ondertekende. ‘Van de instructie van Egmont wisten Tisnacq
en Courtewille niets,’ schreef Pérez aan Armenteros, ‘noch wisten Eboli of ik wat
zij vanuit Valladolid geschreven hebben.’716 Doordat de instructie en de brieven
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niet goed op elkaar waren afgestemd was het in ieder geval Egmont niet duidelijk
geworden welke positie de koning precies innam.
Egmonts missie had zodoende geen helderheid in de Brusselse politiek kunnen
brengen. De tegenspraak tussen zijn matte instructie en de radicalere opvattingen
die hij zelf presenteerde, getuigde van het gebrek aan eendracht in de Nederlanden
waar de restanten van Granvelles factie nog effectief tegenwicht konden bieden
aan de heren. Filips kreeg daardoor de ruimte een afwachtend antwoord te geven.
Het was de heren daardoor niet gelukt de koning voor een fait accompli te plaatsen.
De schijnbare tegenspraak tussen Egmonts mondelinge verslag en Filips’ brieven
van mei 1565 ondermijnde direct het nieuwe gezag van de graaf die zich graag 
als makelaar van Filips had geafficheerd. Pogingen om Filips’ besluiten door de 
optimistische weergave van Egmont acceptabel te maken voor de Brusselse heren
was mislukt. De onvrede in Brussel was juist toegenomen. Een van de redenen
hiervoor was de onduidelijke communicatieve praktijk tussen Brussel en Madrid,
waarin verschillende kanalen naast elkaar werden gebruikt. Duidelijkheid zou
wellicht in het najaar van 1565 verschaft kunnen worden, toen Guzmán de Silva
voor de tweede maal Brussel aandeed om voor de tweede keer te proberen de
situatie weer onder controle te krijgen.

De terugkeer van Diego Guzmán de Silva

Op weg terug naar de Nederlanden reisde Egmont in het gezelschap van
Margaretha’s zoon Alexander Farnese, die naar de Nederlanden kwam voor zijn
huwelijk met Maria van Portugal. Als dochter van de Portugese prins Duarte was
Maria een volle nicht van Filips’ eerste echtgenote Maria Manuela van Portugal en
van de jonge Portugese koning Sebastiaan.717 Met dit huwelijk, dat paste in een
lange Iberische traditie van Castiliaans-Portugese huwelijken, benadrukte Filips
Alexanders positie als lid van de Habsburgse familie. Alexander was immers een
kleinzoon van Karel V. De huwelijkssluiting zou plaatshebben in Brussel, waar
Alexander bijna een jaar lang zou verblijven.718 Zijn verblijf werd aangegrepen 
om de schittering en luister van het Bourgondische hofleven in de Nederlanden
nieuw leven in te blazen. In zijn Narratione particolare deed Margaretha’s hoveling
Francesco de Marchi ooggetuigenverslag van de eindeloze festiviteiten.719

Hij schetste een beeld van een schitterende hofcultuur waar de welvaart van 
het land en de loyaliteit aan de dynastie boven iedere twijfel verheven waren. 
De feestelijkheden waren echter wel zo duur dat hertog Ottavio woedend was
over de kosten die zijn echtgenote had gemaakt.720

Margaretha had verzocht om een officiële vertegenwoordiger van haar broer
bij het huwelijk van haar zoon. Daarvoor had ze zowel de prins van Eboli als
Gonzalo Pérez aangeschreven en ook Armenteros opdracht gegeven te schrijven.
Armenteros betoogde dat Filips de kans kreeg door zijn keuze zijn hoogachting
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voor Margaretha kenbaar te maken en zo haar gezag te verstevigen721 – geen 
overbodige luxe temidden van het gekrakeel van haar raadsheren. Ook al schreef
Armenteros hierover aan de albista Gonzalo Pérez, hij durfde toch openlijk te 
zeggen dat het beter was niemand uit de ‘school van Alva’ te sturen. Vanaf het
begin zetten Armenteros en Margaretha in op een buitenstaander. Vanwege de
tijdsdruk zou dat beter iemand uit de omgeving kunnen zijn, dan dat Filips
iemand uit Spanje zou sturen. Diego Guzmán de Silva, ambassadeur in het nabije
Londen, was een goede kandidaat. Zowel Margaretha als de heren zouden tevreden
met hem zijn en Filips koos hem dan ook uit om op het huwelijk aanwezig te zijn.722

De uitverkiezing van een Spaanse diplomaat als gezant van Filips op een
adellijk huwelijk betekende een trendbreuk. Het was gebruikelijk een Vliesridder,
op wie het koninklijk prestige afstraalde, te belasten met zulke missies. Dat was
bijvoorbeeld het geval geweest bij het huwelijk van Oranje met Anna van Saksen
(1561), waar Montigny de koninklijke gelukwensen overbracht, en ook bij het
huwelijk van Mansfelt met Maria van Montmorency (1562), waar de graaf van
Megen namens de vorst verscheen. Ook huwelijken van buitenlandse prinsen
werden opgeluisterd door hoogadellijke vertegenwoordigers van de koning, zoals
het huwelijk van Adolf van Holstein-Gottorp, oom van koning Frederik II van
Denemarken, met Christine van Hessen, dochter van landgraaf Filips (1564), waar
de graaf van Hoogstraten acte de présence gaf, ondanks de pijnlijke herinneringen
die Filips moest hebben aan de Deense verbintenissen met lutherse vorsten.723

Voor het Holsteinse huwelijk was Oranje zelfs nog overwogen.724 Zo’n keus had
Filips ook nu weer kunnen maken zonder zich in het wespennest van Nederlandse
adellijke rivaliteit te begeven door bijvoorbeeld de Duitse hertog Erik van
Brunswijk-Lüneburg, één van Filips’ meest prominente pensionarissen en 
veldheren,725 te kiezen. 

De keuze voor Guzmán de Silva is opmerkelijk, maar eenvoudig te verklaren.
Hoewel dergelijke gezantschappen grotendeels protocollair waren en vooral
bestonden dan het overhandigen van een sieraad van een bepaalde waarde, 
werden deze ook steeds aangegrepen om diplomatieke kwesties te bespreken. 
De gezantschappen van Egmont en Oranje in 1560 naar familiehuwelijken in het
Heilige Roomse Rijk hadden immers ook een deels diplomatiek karakter. Het
gezantschap van Guzmán de Silva vormde daarop geen uitzondering. Ook zijn
missie bestond uit een protocollair en een diplomatiek deel. De Brusselse regering
was immers nog altijd in onderhandeling met een Engels gezantschap over 
handelsbepalingen, waarbij Guzmán de Silva’s recente ervaringen aan het Engelse
hof goed gebruikt konden worden.726 Daarnaast had Guzmán de Silva nogmaals
de opdracht gekregen om de Nederlandse situatie te onderzoeken en voor die
missie was alleen een ebolista geschikt. 

Deze opdracht is wel geïnterpreteerd als het inventariseren van de grieven
van de heren.727 Guzmán zou daarvoor een geschikte persoon zijn omdat hij deel
uitmaakte van de Eboli-factie en uit dien hoofde een goede relatie met de adel
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onderhield.728 Daarvan was echter geen sprake. Uit de aantekening die Filips in
de marge van een brief van Gonzalo Pérez maakte, blijkt wat de opdracht aan de
ambassadeur was: ‘Bekijk of het goed zou zijn dat u of Ruy Gómez [Eboli], wat
denk ik beter zou zijn, hem [Guzmán de Silva] een woord schrijft, opdat hij in de
Nederlanden in het geheim onderzoekt hoe de zaken daar gaan, zowel wat de
godsdienst betreft, als de justitie en bestuur en omkoperijen en dergelijke zaken,
en dat hij daarover rapporteert.’729 Guzmán de Silva werd dus niet alleen
gestuurd om de Nederlandse heren een hart onder de riem te steken, maar ook
om het bestuur in de Nederlanden na de terugkeer van Egmont aan een onder-
zoek te onderwerpen en te zien hoe Filips’ instructies werden uitgevoerd.

Guzmáns reis had ongetwijfeld ook te maken met de onrust die in Brussel was
ontstaan door de tegenspraak tussen Egmonts verslag van zijn reis en de brieven
die Filips in mei stuurde. De heren stelden zich daardoor zo onverzoenlijk op 
dat Margaretha haar gezag in Brussel geheel dreigde te verliezen. Guzmáns 
onderzoeksmissie was ook een reactie op de vele kwalijke rapporten over het
Brusselse bestuur die de koning bereikten. Alonso del Canto en Lorenzo de
Villavicencio lieten zich niet onbetuigd en ook Granvelle liet vanuit zijn ballingsoord
menige kritische noot horen.730 Zelfs Egmont had in Madrid de indruk versterkt
dat er iets mis was; de missie van Guzmán de Silva lijkt immers ook een antwoord
op de oplossingen die Egmont tijdens zijn reis naar het hof had aangedragen om
het bestuur van de Nederlanden slagvaardiger te maken. De graaf had destijds
gepleit voor een onderzoek naar de misstanden in de gewestelijke en centrale raden
en stadhouders.731

Guzmán betoonde zich vereerd met de opdracht en haastte zich naar Antwerpen,
waar hij op 30 oktober aankwam, om daar rustig een sieraad te kunnen
uitzoeken.732 Hij sprak er met Margaretha en Ottavio Farnese, die mede namens
zijn broers de kardinalen de loyaliteit van hun familie aan het Habsburgse Huis
overbracht.733 Ook de belangrijkste dames in de Nederlanden, de prinses van
Oranje Anna van Saksen en de gravin van Egmont Sabine van Beieren, werden
door de ambassadeur vereerd met een bezoek.734

Het onderzoek naar corruptie kwam nog niet direct van de grond, vooral
omdat de koning geheimhouding bevolen had en Guzmán voorzichtig te werk
moest gaan. Zijn speurwerk had daarom eerder een oriënterend karakter. 
Hij sprak met diverse personen van wie hij vermoedde dat die een idee zouden
hebben van de omvang en aard van de misstanden. Dat waren voor een deel 
personen die aan Granvelle gelieerd waren, zoals Maximilien Morillon, Granvelles
vicaris in het aartsbisdom Mechelen, en Alonso del Canto, die al eerder alarmerende
berichten over corruptie naar het hof had gezonden. Ook Esteban Pratz, secretaris
van de Geheime Raad, werd gehoord.735 Deze personen vertegenwoordigden 
duidelijk Granvelles zienswijze, aangezien de kardinaal met allen een regelmatige
correspondentie onderhield.736 Andere belangrijke getuigen waren de land -
voogdes en Egmont zelf, die in Spanje had voorgesteld hemzelf als eerste te 
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bezoeken. Een rondgang langs de provinciale raden en stadhouders bleef echter
vooralsnog uit.

Guzmáns aanwezigheid in de Nederlanden viel samen met de ontvangst van 
de brieven uit ‘het Bos van Segovia’, die in november in de Nederlanden 
aankwamen.737 Met deze brieven wilde Filips definitief duidelijkheid scheppen
over het beleid dat hij in de Nederlanden wilde volgen. Per brief werd één van de
problemen in de Nederlanden besproken. Zo werd een grote som geld gestuurd
om de Duitse pensionarissen te betalen en ook de persoonlijke toezeggingen aan
Egmont te financieren.738 Verder werd de opvolging van Viglius geregeld. In de
Raad van State zou Tisnacq hem opvolgen, die op zijn beurt als zegelbewaarder
aan het hof opgevolgd zou worden door Hopperus; wat het voorzitterschap van
de Geheime Raad betreft, hield Filips nog een slag om de arm.739 Filips stuurde
verder in drie afzonderlijke brieven de laatste berichten over de bisdombullen die
in Rome vervaardigd moesten worden, de benoeming die hij in de proosdij van
Sint Salvator in Utrecht had gedaan en de voortgang van de vloot die Margaretha’s
toekomstige schoondochter Maria van Portugal naar de Nederlanden bracht.740

De belangrijkste beslissingen betroffen echter de voornaamste pijnpunten 
van de Brusselse regering, namelijk de positie van de Raad van State en de 
ketterijwetgeving. Geen van de constitutionele wensen van de heren werd 
ingewilligd. Over de suprematie van de Raad van State had Filips nog altijd geen
beslissing genomen, maar wel benoemde hij de hertog van Aarschot als nieuw lid
van de raad om het tekort aan raadsheren compenseren. De hertog stond bekend
als ‘kardinalist’ en had de toenaderingspogingen van de heren tijdens de huwe-
lijksfeestelijkheden van Montigny resoluut afgewezen. Het was duidelijk dat zijn
benoeming bedoeld was de positie van de heren in de Raad te ondermijnen. 
Ook de brief over de ketterijwetgeving was een teleurstelling. Daarin zette Filips 
uiteen dat de inquisiteurs in de Nederlanden onvoorwaardelijk gesteund moesten 
worden. Deze steunbetuiging werd zo duidelijk verwoord omdat juist over dit 
onderwerp Egmont de bedoeling van de koning niet goed begrepen had.741

De Segoviabrieven betekenden een grote desillusie voor de heren en de landvoogdes,
die bang was hun steun te verliezen, terwijl zij de gewestelijke besturen, grensver-
dediging en belangrijkste vestingen in handen hadden.742

De brieven wekten grote beroering. Guzmán raakte onvermijdelijk betrokken
bij het verwerken van de onaangename koninklijke boodschap. Hij had echter op
25 september, een kleine maand voor Filips de Segoviabrieven opstelde, opdracht
gekregen bij het huwelijk aanwezig te zijn, waarbij niet gerept werd over de brieven.
Een direct verband is daardoor niet te veronderstellen.743 Zelf probeerde hij iedere
schijn te vermijden dat hij enige opdracht had in verband met de brieven.744

Guzmán de Silva beperkte zich onder deze omstandigheden echter niet tot zijn
instructie, maar gaf Margaretha, Egmont en de andere edelen de ruimte hun 
frustraties te uiten.745 Zo herhaalde Egmont zijn woede over de schijnbare 
tegenstelling tussen wat de koning hem had beloofd en wat hij uiteindelijk had
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bevolen – iets waar Granvelle volgens hem achter zat. Egmont voelde zich daardoor
zo aangetast in zijn persoonlijk gezag, dat kort na zijn terugkeer uit Spanje een
hoogtepunt had bereikt, dat hij de Brusselse regering het liefst verliet. Ook
Margaretha was ontevreden omdat Filips’ bevelen tegen de wensen van de 
edelen ingingen. Die dachten nu dat Granvelle, Viglius en Berlaymont opzettelijk 
onuitvoerbare maatregelen adviseerden om de regering van de Nederlanden nog
verder in de problemen te brengen en de heren daarvan de schuld te kunnen geven. 

Het was niet Guzmáns bedoeling inhoudelijk in te gaan op de grieven van
Egmont en Margaretha. Hij ging iedere vorm van discussie uit de weg door zich 
te beroepen op zijn onwetendheid van Nederlandse zaken, maar wel verzekerde
hij hen van Filips’ vertrouwen. Margaretha raadde hij aan de edelen tevreden te
houden tot de zaken wat bekoeld zouden zijn en hen te wijzen op de mogelijkheid
met de koning te corresponderen als ze zich miskend voelden.746 Daarentegen
bestreed hij het verzachten van de plakkaten; daardoor zouden de verdrukte
katholieken in het Heilige Roomse Rijk, Engeland en Schotland ontmoedigd
raken.747 Over de plannen van de edelen om de Raad van Financiën en Geheime
Raad ondergeschikt te maken aan de Raad van State waarschuwde de ambassadeur
Margaretha dat zij dan al haar gezag zou verspelen. Daarvan liet Margaretha zich
echter niet overtuigen en ze vroeg Guzmán haar twijfels over te brengen aan de
koning. De benoeming van Aarschot in de Raad in plaats van de vier kandidaten
van de heren verklaarde Guzmán door te zeggen dat door een klein raadscollege
meer geheimhouding kon worden gegarandeerd.748 Zo steunde Guzmán de Silva
de beslissingen van de koning. Het enige waarover Guzmán en Margaretha het
eens konden worden, was de volmaakte loyaliteit die de edelen nog steeds leken
te voelen ten opzichte van de koning.749 Daartoe riep de gezant ook Egmont op;
hij drukte hem op het hart loyaal te blijven. Alle ogen waren op hem gericht, dus
hij moest het toonbeeld van een loyale dienaar en vazal zijn die het vertrouwen
van zijn vorst verdient.750

Ook sprak Guzmán met Montigny. Ondanks Guzmáns eerdere gesprekken
met een aantal correspondenten van Granvelle presenteerde hij zich als een ver-
trouweling van de heren: ‘como aficionado y obligado a todos,’ die ervoor wilde
zorgen dat de heren niet verloren wat zij van de koning hadden gekregen.751

Montigny beaamde dat er veel onvrede was en dat vooral Egmont zich had 
opgewonden over de Segoviabrieven, maar dat hij als katholiek en Vliesridder
– op dit moment liet Montingy volgens Guzmán zijn orde-insigne zien – de koning
altijd zou gehoorzamen, vooral in godsdienstige zaken. Het waren echter de 
geestelijken die onvoldoende meewerkten met de stadhouders en hun taken 
verwaarloosden. Montigny was het verder roerend eens met alles wat Guzmán
tegen Egmont had gezegd en dat iedereen die gedragslijn moest volgen. ‘In de
drie uur dat ons gesprek duurde,’ schreef Guzmán aan de koning, ‘hoorde ik geen
enkele beweegreden of woord waaruit ik ook maar de geringste verdenking kon
afleiden.’752
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Ondanks zijn aanhankelijkheidsbetuiging aan Montigny probeerde Guzmán
de Silva in de korte tijd dat hij in Brussel verbleef ook zo veel mogelijk informatie
in te winnen over de concrete dreiging die van de edelen uitging. Op dat terrein
werd hij enigszins gerustgesteld. Hij sprak met Mondragón, de Spaanse gouver-
neur van Antwerpen, goed ingevoerd in Nederlandse zaken en in 1567 aangepre-
zen door Granvelle,753 en Viglius om erachter te komen of er werkelijk reden was
te vrezen voor de stabiliteit in de Nederlanden. Beiden leek de vriendschap van de
heren inderdaad gevaarlijk – als zij iets wilden ondernemen, konden ze veel
schade aanrichten – maar voorlopig geloofde Mondragón niet dat ze dat ook
daadwerkelijk zouden doen.754

Naast de hier weergegeven gesprekken nam Guzmán de Silva in zijn uitge-
breide brief aan Filips ook verslagen van gesprekken met leden van beide facties
op, namelijk Bergen, Aarschot, Viglius, Berlaymont, Aremberg en de aartsbisschop
van Kamerijk, Robert van Croÿ.755 Alleen Oranje leek te ontbreken. In een andere
brief schreef Guzmán met betrekking tot het dreigement van de heren om naar
hun landgoederen te vertrekken en Margaretha alleen in Brussel achter te laten,
dat Egmont hem hierover als eerste had aangesproken, daarna Horn en de rest,
onder wie Mansfelt en Megen. De enige die zich op de vlakte had gehouden was
wederom Oranje.756 Zijn desinteresse is opmerkelijk en doet denken aan Oranjes
geringe enthousiasme voor de persoonlijke boodschappen die Armenteros in 
1563 namens de heren had willen overbrengen aan Filips. Ook toen had de prins
zich er met een gemeenplaats vanaf gemaakt. Guzmán weet het aan de grotere
zorgvuldigheid waarmee Oranje zijn woorden koos of verkoos te zwijgen.757

Guzmán deed echter niet van al zijn gesprekken verslag en juist bij één van
die gesprekken was Oranje wel betrokken. Tijdens een pauze in het feestpro-
gramma – tussen 19 en 29 november werd er niets georganiseerd758 – had Egmont
de ambassadeur bij hem thuis genodigd voor het avondmaal, waarbij ook Oranje
aanwezig zou zijn. Oranje sprak enige tijd alleen met Guzmán de Silva tot Egmont
zich bij hen voegde; daarna nam Egmont de ambassadeur apart. Dat gesprek
duurde ruim een uur, zo lang dat een getergde prins van Oranje in stilte de aftocht
blies, ‘sans torches ny lumières.’ Pas toen Egmont en Guzmán de Silva weer
tevoorschijn kwamen en het gezelschap gereed was aan tafel te gaan, werd de
afwezigheid van de prins opgemerkt.759 Hier leek de relatie tussen Oranje en
Guzmán de Silva wel een barstje op te lopen, terwijl het stille vertrek van de prins
ook duidt op spanningen tussen hem en Egmont. De inhoud van de gesprekken
met Oranje is moeilijk te achterhalen, maar Morillon vulde de leemten die
Guzmáns rapportage vertoont. Volgens hem had Oranje bij de ambassadeur
geklaagd over kwaadsprekers aan het hof, waarop Guzmán diplomatiek gereageerd
had door te zeggen dat wanneer Oranje deed wat de koning hem opdroeg, niemand
aanleiding had om hem in een kwaad daglicht te zetten, ‘mais si vous luy voullez
faire entendre que c’est son service de faire le contraire de ce qu’il commande, il
ne sera content de vous.’760
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Ook de graaf van Horn kreeg de kans zich bij de ambassadeur te beklagen. 
Hij vond dat zijn diensten zo slecht beloond werden dat hij overwoog zich definitief
terug te trekken. Daar zou de koning niet rouwig om zijn, meende de graaf, omdat
hij gehoord had dat Filips hem eigenlijk uit de Raad van State wilde zetten.761

Horns onvrede was al bekend aan het hof, omdat Castellanos daarover in maart al
aan Eraso had geschreven. Castellanos meende dat Horn zich daadwerkelijk zou
terugtrekken als Filips hem zijn jaargeld niet zou doorbetalen.762 Daarnaast had
de graaf zich tot Guzmán de Silva gewend om te klagen over de regelingen die
Filips wilde treffen in de Nederlanden die hij onvoldoende vond. Guzmán de
Silva repte ook over dit gesprek niet in zijn rapportage aan Eboli en de koning.
Horns persoonlijke grieven vielen kennelijk niet onder de zaken waarover
Guzmán de Silva volgens zijn instructie moest rapporteren. Wel schreef hij een
aparte brief aan Eboli, gewijd aan Horns klachten. Eboli reageerde door Horn voor
te houden dat er geen vazal bestond ‘in wie de koning meer vertrouwen stelt of
met wie hij meer rekening houdt inzake de Nederlandse politiek.’763 Weer werd
de armlastige vazal met mooie woorden en beloften afgescheept, terwijl er geen
geld werd vrijgemaakt om hem daadwerkelijk te compenseren.

Eraso en Castellanos hadden in hun contacten met de heren al verschillende
keren aangegeven dat de steun van de Eboli-factie voor hun aanspraken voor-
waardelijk was. Guzmán de Silva wond er wat dat betreft in een gesprek met de
graaf en gravin van Egmont evenmin doekjes om. Toen Egmont enkele jaren later
gearresteerd was, schreef de ambassadeur aan de secretaris van Alva: ‘Ik ben er
zeker van dat de gravin van Egmont vaak aan mij denkt, want toen ik in naam
van de koning op het huwelijk van de prins van Parma was, voorspelde ik haar
man en haar wat er zou gebeuren, en als iedereen me had geloofd, zou de schade
minder zijn, maar het is al gebeurd.’764 Bedoelde hij dat hij Egmont al in 1565 had
gewaarschuwd dat zijn handelen tot een arrestatie wegens majesteitsschennis kon
leiden? Tegen Montingy had hij in ieder geval gezegd dat het belangrijk was dat
de heren op het goede pad bleven ‘zodat diegenen die zij als hun vijanden zien
niet het genoegen zouden hebben dat zij een misstap begingen’ en zij ‘het krediet
dat zij bij de koning opgebouwd hadden weer verloren’765 en ook Oranje had 
hij gewaarschuwd het geduld van de vorst niet op de proef te stellen. In zijn 
gesprekken met Egmont en Margaretha drong hij zachtjes aan op het accepteren
van Filips’ beleid met betrekking tot de plakkaten en de Raad van State. De uitin-
gen van goede wil en loyaliteit aan de heren ten spijt, was de toon van Guzmán de
Silva in november 1565 aanzienlijk somberder dan in juni 1564. De ambassadeur
waarschuwde de heren expliciet voor de gevolgen van hun oncoöperatieve houding,
maar tot een wijziging van de strategie van de heren zou dat voorlopig niet leiden.
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Conclusie

De afwezigheid van Granvelle werd door alle gelederen van de Brusselse en
Madrileense politiek gevoeld. De Nederlandse heren profiteerden door in de Raad
van State de macht te grijpen. Filips leek slechts te verliezen. De lijn vanuit Brussel
naar Tisnacq in Spanje functioneerde zonder Granvelles bescherming nauwelijks
meer. Armenteros kon de kardinaal echter noch als raadsheer, noch als beschermheer
van de correspondentie vervangen. De koning verloor het overzicht. Dat leidde
tot de gezantschappen van Diego Guzmán de Silva. Tweemaal verscheen deze
ambassadeur, wiens banden met Eboli in Brussel bekend waren, namens de 
vorst in Brussel, waar hij gesprekken voerde met de heren. Hij predikte op beide 
gelegenheden een bekende boodschap: loyaliteit aan de vorst en bereidheid zijn
beleid uit te voeren, moesten op de eerste plaats komen, dan zouden de ebolistas
hun plannen steunen. Tegenover dit conformistisch advies stond in 1564 de 
concrete steun van de ambassadeur voor de rehabilitatie van Simon Renard. 
Het opnieuw opnemen van Renard in de Brusselse Raad van State was een 
agendapunt van de heren dat nauw samenhing met hun greep naar de macht. 
Het vacuüm dat Granvelles vertrek had gecreëerd, wilden zij in de eerste plaats
vullen door hun adellijke bondgenoten en verwanten in de Raad van State te
benoemen, maar ook door gebruik te maken van de ervaring van de oud-ambassadeur.
Guzmán de Silva liet zich overtuigen door het vurige pleidooi van de heren en
behandelde het herstel van Renards positie als een logisch vervolg van het 
factionele quid pro quo. Op dit terrein leken de heren een overwinning te behalen
die de herinnering aan Granvelles macht in Brussel zou uitwissen. Maar de factie
van de heren was in de ogen van Margaretha en Filips al voldoende verstevigd
door de verwijdering van Granvelle, en Guzmán had zich bovendien verkeken op
de ernst van de verdenking tegen Renard.

Het belangrijkste initiatief dat in Brussel genomen werd, was Egmonts reis
naar het hof in 1565. De scepsis over de effectiviteit van zo’n reis was zowel in
Brussel als in Madrid groot. Het nut ervan werd nog verder ondermijnd doordat
de gematigde factie van de Raad van State de inhoud van de instructie wist te
bepalen, wat de koning de gelegenheid bood de mogelijke oplossingen die
Egmont namens de radicalere factie opperde, terzijde te schuiven. Maar Egmont
had vertrouwen in het persoonlijk contact met de vorst om zijn overwicht in
Brussel te sanctioneren (misschien wel het belangrijkste doel van zijn reis) en
meende zich zo te kunnen onttrekken aan de discipline van de Liga, waarvan hij
zich voorzichtig losmaakte. Hij hintte daarbij op zijn inzetbaarheid in de zuidelijke
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territoria van de Spaans-Habsburgse monarchie. De graaf maakte gebruik van 
de vermeende steun van de koning om zich na zijn terugkeer op te stellen 
als voornaamste speler in de regentschapsregering, als de opvolger van 
Granvelle. Hierdoor kwam hij in conflict met Oranje, die zelf niet geneigd leek 
zijn machtspositie in Brussel van Filips’ instemming te laten afhangen. De conflicten
die na Egmonts thuiskomst rezen tussen hem en Oranje hadden zodoende niet
alleen te maken met de teleurstellende resultaten die de graaf had geboekt, maar
ook met Egmonts eigen machtsambities in Italië die dreigden te botsen met
Oranjes streven naar meer zelfstandigheid voor de Brusselse regentschapsregering. 

In het najaar van 1565 keerde Guzmán de Silva terug in Brussel. Ditmaal was
zijn boodschap erop gericht de edelen te herinneren aan hun plicht. De toon van
de ambassadeur was waarschuwend geworden. In ruil voor de gunsten die de
heren kregen, verwachtten de ebolistas dat de edelen zich definitief zouden neer-
leggen bij de wensen die Filips in de Segoviabrieven van 1565 uitte. Hun oncoöpe-
ratieve houding begon de ebolistas en de koning zorgen te baren. Echter, niet alleen
de inmiddels verbannen Granvelle, maar ook Armenteros, die zich in het centrum
van de Brusselse ontwikkelingen bevond, en Filips zelf meenden dat de heren zich
nog zouden laten gezeggen door Eboli, Eraso of Guzmán de Silva. Na de overwin-
ning op Granvelle leek het tijd dat de heren hun beleden loyaliteit omzetten in
daden. Tot en met eind 1565 bleven de banden met de Eboli-factie in Spaanse ogen
het meest voor de hand liggende instrument om vanuit Madrid greep te krijgen
op de Brusselse politiek. Het top-down aspect van de wederkerige patronageband
werd ingezet om het gedrag van de perifere edelen te sturen. Maar zolang de 
ebolistas niet konden zeggen wat de edelen graag wilden horen, lieten de heren
zich niet door hen bevoogden.
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