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Il fault que le Roy se fie en son peuple, et le peuple en luy.766

– graaf van Horn

In de jaren na 1561 was de vertrouwensband tussen Filips en zijn Nederlandse
vazallen steeds meer onder druk komen te staan. Dat had te maken met verschil
van inzicht wat betreft politieke en religieuze kwesties, maar ook met het feit dat
de gebruikelijke Habsburgse methode om greep te houden op perifere elites – het
vanuit Madrid gecoördineerde factiesysteem – had gefaald. De Nederlandse heren
lieten zich de grenzen van hun speelruimte niet voorschrijven door de Spaanse
Eboli-factie, omdat zij zich niet tot de Spaans-Habsburgse monarchie wilde 
beperken in het ontplooien van hun macht. Hierdoor werd het lastig de verschil-
len tussen het vorstelijke beleid en de inzichten van de heren te overbruggen. 
De steun die de ebolistas de heren hadden betuigd, was in de loop van 1565 steeds
verder afgebrokkeld en verworden tot waarschuwingen en onheilsprofetieën. 
De rol die de Eboli-factie kon spelen als intermediair tussen vorst en vazallen was
minder groot geworden. Filips verloor het middel bij uitstek om ondanks de grote
afstand het handelen van de edelen te beïnvloeden en greep te houden op de
Nederlandse regentschapsregering. 

Hoewel de heren vaak hadden gerefereerd aan de onvrede van het volk over
Granvelle of de strenge ketterwetgeving, had het volk zelf geen actieve rol
gespeeld in het bepalen van de verhouding tussen vorst en vazallen. De machtselites
hadden in Brussel steeds het monopolie op politiek handelen gehad. Die situatie
veranderde eind 1565, toen een groeiende groep lagere edelen zich verenigde in
het Verbond der Edelen en zich in het politieke debat stortte. Door het uitbreken
van de Beeldenstorm raakten nog bredere lagen van de bevolking betrokken bij de
zich ontspinnende opstand. De loyaliteit van de hoge adel werd steeds crucialer
om de rust in de Nederlanden te herstellen. Voortaan zou die worden afgemeten
aan hun bereidheid de ontwikkelingen volgens de inzichten van de koning een
halt toe te roepen, terwijl hun betrouwbaarheid werd afgemeten aan de mate
waarin zij betrokken waren bij het Verbond en de Beeldenstorm.

De arena waarin de strijd om het vertrouwen werd uitgevochten was niet
alleen Brussel, waar de heren meer dan ooit Margaretha genadeloos onder druk
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zetten om hun initiatieven te steunen. Vanaf 1566 bestond er tegelijkertijd een
betekenisvolle ‘Nederlandse’ aanwezigheid aan het hof in Madrid. De Nederlanders
probeerden de besluitvorming op een voor de adel gunstige manier te beïnvloeden,
maar zij werden tegengewerkt door personen die negatief over de heren 
rapporteerden. Tegelijkertijd hielden de Nederlandse rapporteurs de heren in
Brussel nauwgezet op de hoogte van de sfeer in Madrid. In dit hoofdstuk zullen
deze contacten aan de orde komen en worden geplaatst tegen de achtergrond van
de verwikkelingen in de Nederlanden.

Het gezantschap van Bergen en Montigny:
Smeekschrift en wantrouwen

De achtergrond waartegen Filips en de hoge adel hun houding tegenover elkaar
zouden bepalen, werd gevormd door de acties van de lagere adel. Die zette met
het vormen van het Compromis der Edelen en de aanbieding van het Smeekschrift
de verhoudingen in Brussel op scherp en dwong zo iedereen tot een duidelijke
keuze. De eerste bewegingen van de lagere adel vonden al plaats tijdens de 
huwelijksfeestelijkheden van Alexander Farnese. Hoewel de Spaanse ambassadeur
Guzmán de Silva er niets van merkte, circuleerde de constituerende tekst van het
adelsverbond al in het najaar van 1565 aan het Brusselse hof.767 Begin december
mondden deze activiteiten uit in de oprichting van het Compromis of Verbond der
Edelen, in het paleis van de calvinistische graaf van Culemborg in Brussel – dat
Alva later met de grond gelijk zou maken. De groep stelde zich ten doel de
strenge ketterwetgeving die Filips recentelijk met zijn Segoviabrieven had beves-
tigd, te matigen door de plakkaten te verzachten en de Inquisitie af te schaffen.768

Voor hun aanspraken probeerden de leiders van het Verbond de steun van de
hoge adel te krijgen, maar die hield zich, althans op het oog, afzijdig. Horn zocht
het minst contact met het Verbond. Hij had zich tijdens de eerste maanden van
1566 niet laten zien in Brussel en kon slechts met veel moeite overgehaald worden
terug te keren om de reactie op het Smeekschrift te bespreken.769 Egmont en
Oranje betoonden zich ambivalenter. Beiden weigerden openlijk de leiding over
de groep rekwestranten te nemen, maar Oranjes broer Lodewijk van Nassau was
wel nauw betrokken. Ook Egmonts secretaris Backerzeele behoorde tot de eerste
ondertekenaars van het Smeekschrift. Toch stonden de raadsedelen opgesteld aan
de zijde van de landvoogdes toen Hendrik van Brederode haar op 5 april 1566 het
Smeekschrift aanbood. 

Margaretha had al geanticipeerd op het Smeekschrift door de Geheime Raad
een voorstel tot het matigen van de plakkaten te laten opstellen,770 maar toch
werd nu van de landvoogdes en de verzamelde Vliesridders – die Margaretha 
had opgeroepen om de crisis het hoofd te bieden – een concrete reactie verwacht.



De meeste heren in de plenaire Raad van State steunden de eisen van de Ver -
bonds adel, maar bindende toezeggingen kon Margaretha zonder toestemming
van de koning niet doen. De Raad besloot daarom zo snel mogelijk een ambassade
bestaande uit de markies van Bergen en de heer van Montigny naar Spanje te sturen
om het Smeekschrift met de koning te bespreken en hem het verzachten van de
plakkaten, de Moderatie, te laten fiatteren. 

De heren grepen dit gezantschap aan om Filips’ gebrek aan vertrouwen in zijn
raadsheren en stadhouders als onderliggend probleem te agenderen. Het vertrouwen
van de koning speelde al ten tijde van de aanbieding van het Smeekschrift een
belangrijke rol. Hendrik van Brederode, die namens de geconfedereerden sprak,
verzocht Margaretha de namen te noemen van de personen die het Adelsverbond
verdacht hadden gemaakt bij de koning, zodat hij zich kon verdedigen tegen aan-
tijgingen als zou er een opstand in de maak zijn.771 Vier dagen na de aanbieding
brachten Oranje en Egmont hetzelfde onderwerp ter sprake in de Raad van State.
Het gebrek aan vertrouwen was door de Brusselse Raad van State al vanaf het
voorjaar van 1566 pijnlijk gevoeld. Een belangrijk onderdeel van de instructie voor
de aanstaande gezant moest zijn de koning een verklaring van vertrouwen te ont-
lokken. De Vliesridders dachten vooral aan Oranje. Kennelijk maakte de prins
zich zorgen om zijn broer Lodewijk en de andere leden van het Adelsverbond,
want het afkondigen van een generaal pardon voor de smekelingen werd van 
speciaal belang geacht om iedere vrees voor koninklijke verontwaardiging bij 
hem weg te nemen.772

Oranje, Egmont, Horn en Bergen weten evenals Brederode het koninklijke
wantrouwen aan lasteraars die in Spanje praatjes over hen rondstrooiden en
dreigden uit de Raad te stappen als Margaretha haar vertrouwen in hen niet 
uitsprak.773 Immers, de heren zouden de koning niet toestaan de Nederlanden te
regeren zonder hun inspraak, zoals hij in Milaan, Napels en Sicilië deed.774

Viglius deelde in zekere zin hun visie op de kwaadsprekerij van de Spanjaarden 
– hij was immers zelf het slachtoffer van Villavicencio’s en Del Canto’s kwaad-
sprekerijen – maar had daar nog iets interessants aan toe te voegen. Hij stelde de
heren namelijk zelf verantwoordelijk voor de laster, aangezien de negatieve praatjes
vooral verspreid werden door in de Nederlanden verblijvende Spanjaarden, die
de Brusselse elite zélf onderhield, ‘les tenant et caressant en leurs maisons.’
(Misschien verwarde Viglius de lasteraar Alonso del Canto met de door de edelen
begunstigde Cristóbal de Castellanos, aangezien die vaak als tweetal optraden in
financiële zaken.) Maar, zo voegde Viglius toe, dit konden Bergen en Montigny
natuurlijk niet onomwonden zeggen, omdat Filips de adviezen van de Spaanse
informanten juist waardeerde. Filips stimuleerde immers het bekritiseren van zijn
dienaren in de periferie om zo zijn controle over hen te behouden. Deze mogelijkheid
hadden de heren zelf ook aangegrepen om Granvelles positie te ondermijnen.
Liever dan Filips te confronteren met zijn wantrouwen, aldus Viglius, zouden de
heren zich loyaal moeten opstellen om zo zijn vertrouwen weer te verdienen.775
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Oranje en Horn waren echter van plan hoog spel te spelen. Zij gaven tijdens de
raadsvergadering duidelijker dan de anderen aan dat het wantrouwen van de
koning voor hen een onoverkomelijk probleem was. Beiden gaven aan zich liever
uit Brussel terug te trekken dan er te blijven zonder Filips’ uitgesproken steun.776

Horn, die in Filips’ laatste bui van vrijgevigheid tot zijn goeiende frustratie was
overgeslagen, noemde de slechte beloning voor zijn diensten en het uitblijven van
antwoorden op de brieven die hij de koning stuurde, als reden voor zijn onvrede.
Horns nieuwste steen des aanstoots was de behandeling die zijn secretaris Laloo
in Spanje kreeg. Die was naar Spanje gestuurd om Horns financiële nood onder de
aandacht van de koning te brengen, maar na drie maanden had hij nog geen enkel
resultaat geboekt.777 Voor Oranje leek het belangrijkste probleem dat zijn autonomie
als stadhouder stelselmatig was ondermijnd door de mate waarin Filips Granvelle
zelfs bij het interne Hollandse bestuur had betrokken. Daaruit sprak voldoende
koninklijk wantrouwen in zijn bestuurlijke vaardigheden. Zonder zelf grieven te
presenteren, stelde Egmont zich solidair op. Indien de beide andere heren zouden
besluiten Brussel te verlaten, zou hij ook niet blijven.778

Om deze brand te blussen, schreef Margaretha bijna direct aan Filips dat het
een goed idee zou zijn Horns secretaris met een goede beschikking terug te sturen
naar de Nederlanden. Als de graaf een flinke som geld tegemoet zou kunnen zien
en als zo zijn gekwetste eergevoel bevredigd kon worden, zouden van hem weinig
problemen meer te verwachten zijn.779 De markies van Bergen opperde een 
oplossing voor Oranjes onvrede. De prins zou invloedrijke posities moeten krijgen
in de centrale bestuurslaag van de monarchie: lidmaatschap van de Spaanse Raad
van State in combinatie met een fraai hofambt. Mocht Oranje daartoe niet bereid
zijn, dan zouden zijn vrienden hem wel weten over te halen. Margaretha was daar
sceptisch over en kreeg gelijk; Oranje gaf aan liever thuis te blijven.780 Dergelijke
oplossingen overstegen echter niet het niveau van symptoombestrijding. De heren
zouden zich alleen tevreden stellen met een bevestiging van hun gezag in de
Nederlanden.

De markies van Bergen en de baron van Montigny werden bereid gevonden
de tocht naar het hof te ondernemen. Bergen was aanvankelijk niet enthousiast
over de nieuwe missie, maar zijn tegenzin werd iets verlicht doordat Montigny
hem zou vergezellen. Dat beide heren gouverneurs waren over twee van de 
roerigste steden in de Nederlanden, Valenciennes en Doornik, was geen beletsel
om hen te laten gaan. Misschien was het juist een belangrijke reden. Van Alonso
del Canto hoorde de koning immers dat de beide heren nauwelijks serieus werk
maakten van de bestrijding van het protestantisme in de twee steden en dat zij,
althans volgens de normen van Del Canto, meer kwaad dan goed deden. Net als
enige jaren eerder voor Renard, gold voor Bergen en Montingy dat zij overal beter
op hun plek waren dan in de Nederlanden.781

De instructie voor de twee gezanten bestond uit een uitgebreid verslag van de
gebeurtenissen in de Nederlanden sinds de aanbieding van het Smeekschrift, in
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het bijzonder de afkondiging van de Moderatie. In afwachting van Filips’ 
goedkeuring waren de nieuwe maatregelen nog niet aan de Staten-Generaal 
voorgelegd, maar in stilte aan de afzonderlijke gewestelijke raden en staten 
overgebracht. Bergen en Montigny moesten op de eerste plaats goedkeuring vragen
voor de Moderatie en voor het afkondigen van een generaal pardon voor de
rekwestranten. Natuurlijk moesten de beide heren het ook hebben over de 
vertrouwenscrisis tussen Filips en de edelen. Zijn ondubbelzinnig uitgesproken
steun voor Oranje, Egmont en Horn was onontbeerlijk. Als enige algemene 
oplossing voor de problemen in de Nederlanden werd echter de komst van de
koning voorgesteld.782

Half juni arriveerde Montigny alleen aan het hof. Vlak voor het beoogde 
vertrek was Bergen gewond geraakt aan zijn been, zodat hij niet kon reizen.
Montigny had het herstel van de markies aanvankelijk afgewacht, maar was eind
mei 1566 toch vertrokken. Al op 18 juni, daags na zijn aankomst in Madrid, kreeg
hij de kans zijn instructie te bespreken met Filips. Evenals tijdens Egmonts missie
was de ontvangst hartelijk. De koning sloeg zelfs een op het oog nieuwe weg in
om met de Nederlandse problemen om te gaan. Hij liet de instructie bespreken
door Tisnacq, Courtewille, de recent gearriveerde Hopperus en Montigny zonder
de Spaanse Raad van State erbij te betrekken, hoewel hij zich daarnaast ook steeds
door Alva liet adviseren.783 Ook bracht de koning de vier reguliere leden van de
Spaanse Raad van State – Eboli, Alva, don Antonio de Toledo en Juan Manrique
de Lara784 – samen met het Nederlandse contingent bestaande uit Tisnacq, Courte -
wille en Hopperus. Montigny werd ondanks aandringen van Tisnacq en Hopperus
uitgesloten van deze besprekingen.785 Wel zat de koning enkele van deze bijeen-
komsten persoonlijk voor; een duidelijke afwijking van de normale patronen van
besluitvorming aan het hof.786 De Nederlandse stem leek gehoord te worden.

Zoals de uitsluiting van Montigny echter al doet vermoeden, betekende deze
nieuwe aanpak niet dat Filips meer openheid van zaken gaf of de adellijke gezant
meer betrok bij de besluitvorming. Hoewel Tisnacq en Hopperus een grotere rol
speelden in de besprekingen dan zij ooit eerder hadden gedaan, mochten zij niet
alles doorgeven aan Montigny.787 Ook de brieven die Tisnacq uit de Nederlanden
ontving, werden eerst besproken voor hij ze eventueel ook aan Montigny mocht
sturen.788 Daarnaast werd het de baron moeilijk gemaakt met de Nederlanden te
corresponderen. Hij mocht geen gebruik maken van de koninklijke koeriers, zodat
hij aangewezen was op de koopliedenkoeriers.789 Bovendien kreeg hij uitsluitend
de Franstalige correspondentie tussen Brussel en Madrid te lezen. Filips meende
dat het onzinnig zou zijn hem die te onthouden, omdat die in de Nederlandse
Raad van State voorgelezen werd en de inhoud Montignty via zijn broer Horn
toch wel zou bereiken,790 maar de belangrijker Spaanstalige correspondentie bleef
voor hem verborgen. De Nederlandse bureaucraten raakten weliswaar nauwer
betrokken bij de besprekingen, maar de hoge edelen hadden Filips’ vertrouwen
nog niet herwonnen.
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Montigny probeerde Tisnacq en Hopperus zo veel mogelijk uit te horen over 
hun mening over de gebeurtenissen in de Nederlanden en vermoedelijk over de
besprekingen waartoe hij geen toegang kreeg, maar steun van het Nederlandse
contingent in Madrid hoefde hij niet te verwachten.791 Ondanks hun protesten
hielden Tisnacq, Hopperus en Courtewille zich consciëntieus aan de door Filips
gestelde regels. Tisnacq weigerde halsstarrig bijeenkomsten met Hopperus en
Montigny te beleggen, tot grote frustratie van de gezant.792 Tisnacq sprak volgens
Horns informant aan het hof voortdurend met de hertog van Alva over het 
onbetamelijke karakter van het eedverbond, maar liet hierover niets los tegen de
prins van Eboli,793 mogelijk uit vrees dat die het zou doorbrieven aan Montigny.

De uitgebreide Spaanse Raad van State, inclusief Nederlanders, besprak
Montigny’s instructie en adviezen op 22 juli 1566.794 Zij interpreteerde het tumult
tot zover – de Beeldenstorm lag nog in het verschiet – niet als volksopstand, maar
als het gevolg van de usurpatie van het vorstelijke gezag door enkele ambitieuze
edelen.795 De Raad constateerde een vierledige hoogadellijke samenzwering om
de macht in Brussel in handen te krijgen en godsdienstvrijheid in te stellen: eerst
het wegjagen van Granvelle, daarna Egmonts pogingen om de macht van de Raad
van State uit te breiden, het Adelsverbond zelf (bestaande uit ‘parens, alliez et 
serviteurs desdicts seigeneurs’)796 en de opzichtige steun van de heren voor hun
eisen.797 Het Verbond der Edelen en de Liga, volgens deze interpretatie de twee
kwalijkste adellijke initiatieven, moesten dan ook direct worden ontbonden. 
De Raad, inclusief het Nederlandse contingent, concludeerde dat de beste 
oplossing zou zijn dat de koning persoonlijk naar de Nederlanden zou gaan om de
katholieke godsdienst te redden en zijn ongehoorzame vazallen te straffen. Een
ander sturen met een grote legermacht zou veel minder effectief zijn; een dergelijke
persoon zou niet gehoorzaamd worden en slechts verdeeldheid zaaien, omdat 
– net als in Frankrijk – iedereen zichzelf zou presenteren als ware dienaar van de
koning en onder dat voorwendsel de koninklijke afgezant zou tegenwerken.798

Om de hervormers de wind uit de zeilen te nemen, moest de kerk volgens de
Tridentijnse decreten worden hervormd. De drie punten van de Verbondsadel
moesten alledrie worden geweigerd. Van complete afschaffing van de (bisschop-
pelijke) Inquisitie, noch van de verzachting van de plakkaten kon enige sprake
zijn. Dat zou tot de facto godsdienstvrijheid leiden en bovendien afbreuk doen aan
het gezag van Koning en Paus, die de Inquisitie hadden ingesteld. Evenmin moest
de koning een generaal pardon voor de ondertekenaars van het Smeekschrift 
toestaan, omdat daardoor juist de ergste ophitsers vrijuit zouden gaan.799

Een belangrijke representant van deze zienswijze was Joachim Hopperus. 
Hij was op 27 maart 1566 naar Madrid vertrokken om Charles de Tisnacq op te
volgen in de functie van zegelbewaarder.800 Met deze Friese rechtsgeleerde had
Filips een zeer actieve raadsheer naar Madrid gehaald, die beschikte over een
ruime bestuurservaring. In de jaren voor 1566 was hij werkzaam geweest als
Viglius’ rechterhand in de Geheime Raad en de Raad van State.801 Na 1569 werd
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hij ook in de Spaanse Raad van State benoemd.802 Hij zou zich actiever bezighouden
met de besluitvorming ten opzichte van de Nederlanden dan zijn voorganger.
Granvelle sprak de hoop uit dat met de vervanging van Tisnacq door Hopperus
de zegelbewaarder de correspondentie tussen Madrid en Brussel weer zou kunnen
beheersen. Tijdens Tisnacqs ambtstermijn had de communicatielijn veel te lijden
gehad, omdat er te veel buiten hem om gecorrespondeerd werd.803 Maar als
Tisnacq zich in Brussel vestigde, kon hij, naar Granvelle hoopte, het officiële 
communicatiekanaal tussen Brussel en Madrid hopelijk redden uit de ambitieuze
handen van de heren en Armenteros.804 Uiteindelijk zou Tisnacq pas in januari
1570 weer in Brussel aankomen, zodat hij voldoende tijd kreeg om zijn opvolger
in te werken.805

Eén van de eerste taken die Hopperus op zich nam was het schrijven van zijn
Recueil et mémorial des troubles des Pays Bas du Roy 1559-1566.806 Van dit stuk
stuurde Hopperus de Franse tekst naar Viglius in de Nederlanden, terwijl een
Spaanse vertaling zijn weg naar het Escoriaal vond.807 Hopperus schreef het werk
waarschijnlijk om Filips te informeren over de ontwikkelingen in de
Nederlanden.808 Hij beschreef het ondermijnen van het vorstelijke gezag in deze
jaren en legde de verantwoordelijkheid daarvoor ondubbelzinnig bij van de edelen
van de Raad van State. Vooral sinds het vertrek van kardinaal Granvelle hadden
Viglius en Hopperus een ondergeschikte rol moeten spelen. Vanwege de geringe
invloed die beiden op het bestuur hadden, was het niet moeilijk de verslechtering
van de situatie op de heren af te schuiven en het relaas te larderen met episodes
waarin Viglius hen streng toesprak of hun meest aanstootgevende plannen 
verhinderde.809 Hopperus benadrukte de betrokkenheid van Egmont en Oranje 
bij het Verbond der Edelen door fijntjes op te merken dat enkele ‘serviteurs 
et domestiques […] des princes d’Orenge, de Gavre [Egmont] et d’aultres 
gentilshommes et seigneurs principaulx’ zich bij het Verbond hadden aangesloten.810

Zoals bleek werden Tisnacq, Hopperus en Courtewille tijdens het verblijf van
Montigny en Bergen in Spanje relatief veel bij de besprekingen betrokken.
Montigny probeerde al direct hun meningen over de situatie in de Nederlanden
los te peuteren, maar daarvoor waren de ambtenaren op hun hoede.811 Ook al had
Egmont zich ingezet voor Hopperus’ bevordering in het bureaucratische apparaat,812

de recent benoemde raadsheer liet zich in Spanje niet gebruiken door de edelen.
Integendeel, in zijn Recueil merkte Hopperus op dat Bergen en Montigny wanneer
zij maar wilden door de koning in audiëntie ontvangen werden en dat Filips 
verordonneerd had dat alle correspondentie van Margaretha met hen gedeeld zou
worden, hetgeen natuurlijk niet waar was.813 Hopperus stelde zich net als Tisnacq
en Courtewille ferm op aan de kant van ‘kardinalisten’ en Spaanse critici van de
heren. Over de edelen had hij niets dan kwaads te zeggen, getuige zijn Recueil. 
Zij stonden immers aan het hoofd van de piramide, waarvan de bodem bestond
uit het ‘canaille’ dat de kerken bestormd had. Hoewel Hopperus als vormgever
van Spaans beleid ten opzicht van de Nederlanden pas enkele jaren tot wasdom
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zou komen,814 was het in 1566 al duidelijk dat de zaak van de edelen door hem
niet gediend zou worden.

Pro-adellijke adviezen aan Filips

Filips nam echter de rechtlijnige visie van Hopperus en de Spaanse raad niet zonder
meer over. Hij liet zich in deze zaak door meer personen adviseren dan alleen
door hen. Stemmen die meer begrip hadden voor de positie van de Nederlandse
edelen kregen ook de kans de koning te overtuigen. In januari 1566 vond er een
kleine instroom van ‘Nederlanders’ plaats die de ontwikkelingen in de Nederlanden
van dichtbij hadden kunnen volgen. Niet alleen Hopperus kwam de Nederlandse
bureaucratie aan het hof versterken, maar ook Simon Renard en Cristóbal de
Castellanos waren in Spanje gearriveerd. Renard en Castellanos, de twee oude
medewerkers van de adelsfactie, kregen beiden de kans hun inzichten over de
Nederlanden te delen met de koning. Geen van beiden was door de edelen gestuurd,
maar beiden onderhielden een goede relatie met hen en ze schetsten een beeld van
de Nederlanden waarin de adel een positieve rol speelde. Hun adviezen zijn te
beschouwen als tegengif voor de negatieve geluiden die de koning uit andere 
hoeken ontving over de heren.815

Cristóbal de Castellanos kreeg als eerste de kans de koning te spreken. Na de
Nederlanden met tranen in de ogen te hebben verlaten, arriveerde Castellanos in
januari 1566 in Madrid. Niet alleen kreeg hij bij zijn afscheid mooie paarden 
gekregen van Egmont, Horn en Montigny – niet van Oranje – maar bovendien liet
hij een vervanger achter voor de diensten die hij hun normalerwijs bewees, de
secretaris Prado.816 De contador, eenmaal in Spanje, aarzelde niet zich op te stellen
als dienaar van Egmont en de andere heren.817

De twee memorialen die Castellanos schreef voor de koning zijn beide onge-
dateerd. Het eerste werd geschreven naar aanleiding van een audiëntie die Filips
hem had toegestaan.818 Tijdens het gesprek had Castellanos, naar eigen zeggen,
kort uit de doeken gedaan hoe de zaken in de Nederlanden ervoor stonden. 
Zoals gebruikelijk had Filips hem daarna verzocht zijn verhaal op schrift te stellen
en een oplossing aan te dragen voor de geconstateerde problemen. Filips kreeg het
pas op z’n vroegst in de tweede helft van april in handen. Castellanos had het stuk
net niet af vóór Filips, zoals gebruikelijk in de Goede Week (Pasen viel op 14
april), naar een klooster trok voor zijn jaarlijkse retraite. Daarna kwamen al snel
berichten binnen over de aanbieding van het Smeekschrift der Edelen op 5 april.
Naar aanleiding hiervan schreef Castellanos nogmaals een memoriaal.819

Castellanos beschreef in zijn eerste memoriaal de stand van zaken met betrek-
king tot de religie, de justitie en financiën in de Nederlanden.820 Het belangrijkste 
knelpunt was voor Castellanos de religie. Hij gaf aan dat de kerken vooral op
hoogtijdagen volzaten, dat velen ter communie en ter biecht gingen en dat er weinig
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schandalige zaken voorvielen, maar dat het als een paal boven water stond dat dit
slechts ‘superficie’ was. Onder dit ordelijke vernis woekerde de ketterij, wat gezien
de reformatie in de buurlanden en het groot aantal protestantse kooplui geen 
verwondering wekte. De protestanten deden hun best nieuwe zielen te winnen,
terwijl van de kant van de regering, ‘nuestra parte’, juist te weinig ondernomen
werd. Vooral de Franse prins van Condé wierf medestanders in de Nederlanden,
die hij ook vond onder de edelen. Hij zou in zijn kasteel te Conti een lijst bijhouden
van alle Nederlandse protestanten en van de strijdkrachten die zij in het veld 
konden brengen.

Castellanos eerste voorstel was de plakkaten van Karel V, ‘tan sanctos y 
buenos’, en ook de bepalingen van het Concilie van Trente te blijven uitvoeren
voor zover dit geen moeilijkheden veroorzaakte. Castellanos voorzag overigens
wel problemen. Zelfs personen van onverdacht katholieke signatuur, onder wie de
aartsbisschop van Kamerijk, gaven immers aan dat zonder de aanwezigheid van
de koning de bepalingen van Trente moeilijk in te voeren zouden zijn. Voorts
moest de hervorming van de clerus worden voortgezet en het lezen van de bijbel
in het Frans, Duits of Nederlands verboden. Als de voornaamste heren van het
land dit probeerden te verhinderen met als reden dat zij het Latijn niet machtig
waren, kon de koning een geautoriseerde vertaling laten maken door betrouwbare
geestelijken. Verder moesten de contacten met Frankrijk beperkt worden, niet
alleen door een verbod op studeren in het buitenland, maar ook door abdijen die
onder Franse moederabdijen vielen toe te wijzen aan Nederlandse prelaten.

De justitiële en financiële problemen waren volgens Castellanos verweven.
Over de justitie herhaalde Castellanos eerder gehoorde grieven: de rechtbanken
opereerden krachteloos en zonder gezag, ze werden bestuurd door middel van
gunsten en omkoperij en uitgevoerd door ongeschikte lieden, die geen serieus
werk maakten van de uitvoering van de plakkaten. De Raad van State pleitte
machteloosheid, omdat deze geen hand had in financiële aangelegenheden en dus
de corruptie niet kon aanpakken. Bovendien werd de Raad te zeer in de weg werd
gezeten door de Geheime Raad om iets aan de wetteloosheid te doen. Prebenden
werden weggegeven aan kinderen, leken en vreemdelingen en werden behandeld
als koopwaar.821 De financiële situatie zag er eveneens hopeloos uit met alle
gevolgen van dien voor de uitbetaling van de soldaten en de bekostiging van 
fortificaties. Voor een goed bestuur, zowel wat justitie als financiën betreft, raadde
Castellanos aan alleen nog onverdachte personen te benoemen en hun ambtstermijn
te beperken. Om de wijdverspreide corruptie te beteugelen, stelde hij het uitvoeren
van visitas voor, zoals in alle andere koninkrijken van Filips gebruikelijk was,
ongeacht de tegenwerpingen. Castellanos richtte ook de aandacht op de oorsprong
van de beroering in de Nederlanden: sinds de aankomst van de brieven uit
Segovia, die zo in tegenspraak schenen met wat Egmont van de koning gedaan
leek te hebben gekregen, was er veel argwaan gerezen over een eventuele invoering
van de Spaanse Inquisitie in de Nederlanden. De enige oplossing die Castellanos

154



voor al deze kwalen zag, was de komst van de koning.822 Uit zijn eerste memoriaal
kan geconcludeerd worden dat Castellanos, in tegenstelling tot Oranje, Egmont en
Horn, geen heil zag in de aanbevelingen van de Verbondsadel voor zover hij die
op dat moment kende. 

Nadat het in Spanje bekend werd dat de lage adel Margaretha het Smeek -
schrift had aangeboden, verzachtte Castellanos zijn advies wat. Hij was gevoelig
voor de dreiging die uitging van de verenigde edelen, omdat hij geloofde dat de
beweging van het Adelsverbond verder reikte dan de edelen alleen. Ook andere
Nederlanders of buitenlanders of zelfs enkele steden – zeker in Brabant – zouden
het eens zijn met het Verbond, ook al spraken zij zich nog niet uit. Castellanos
drong nog sterker aan op de aankondiging van Filips’ komst naar de Neder -
landen. Dat koppelde hij uitdrukkelijk niet aan een daadwerkelijke reis van de
koning – alleen de aankondiging zou al een heilzame werking hebben. 
Als hij werkelijk kwam, zou hij in beginsel niet gewapend moeten afreizen, vanwege
de onvermijdelijke problemen die dat zou opleveren. Maar eenmaal aangekomen
in de Nederlanden zou de koning zelf kunnen beslissen of hij zou straffen of 
vergeven. Ondertussen zou Filips een plaatsvervanger kunnen sturen, die dan 
wel van enige statuur moest zijn en geen argwaan moest wekken, maar juist de 
plaatselijke bevolking oprecht en minzaam moest behandelen en vertrouwen
moest inboezemen.

Eventueel zouden ook de Staten-Generaal bijeen geroepen kunnen worden. 
In dat geval zou Filips’ afgezant hen op het hart moeten drukken dat het nooit 
de bedoeling was geweest de Inquisitie in te voeren, maar wel dat men in de
Nederlanden ‘christiana- y catholicamente’ zou leven zoals de Rooms-Katholieke
Kerk voorschreef. Om die reden kon er ook geen sprake zijn van een verzachting
van de plakkaten, zoals de verzamelde edelen gevraagd hadden. Dat zou alleen
leiden tot het invoeren van de Augsburgse geloofsbelijdenis, gewetensvrijheid en
andere kwalijke zaken. Liever nog zouden de plakkaten geschorst worden tot de
komst van de koning, zoals men destijds had gedaan bij de totstandkoming van
het Interim-akkoord in Duitsland.823

Erg origineel kan men Cristóbal de Castellanos nauwelijks noemen. De gevaren
van de omliggende landen en buitenlandse kooplieden waren punten die
Margaretha al ettelijke malen had gepresenteerd als verklaringen voor de zorgelijke
staat van de Nederlandse godsdienst.824 Dat de komst van de koning de enige
duurzame oplossing voor de situatie in de Nederlanden was, kreeg Filips eveneens
van alle kanten te horen. De problemen binnen het Nederlandse bestuur kende de
contador waarschijnlijk van nabij – niet voor niets werden zijn papieren gevorderd
door de commissie van 1565 die Eraso’s handel en wandel in de Nederlanden
onderzocht825 – maar deze verhalen over corruptie en nepotisme waren ook al
jaren een vast ingrediënt van de verslagen van Alonso del Canto en Lorenzo 
de Villavicencio. Ook het vertrouwen in het uitvoeren van de plakkaten en de 
invoering van de bepalingen van Trente door een gezuiverd justitieel apparaat
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vertoont grote overeenkomsten met de aanbevelingen van Villavicencio. 
Het getuigde daarentegen wel van een groot vertrouwen in een vergadering van
de Staten-Generaal. Geloofde Castellanos werkelijk dat de koning slechts hoefde
te zeggen dat hij wenste dat eenieder een goed en katholiek leven zou leiden om
het protestantisme een halt toe te zeggen? 

Op het eerste gezicht nam Castellanos geen pro-adellijk standpunt in gezien
zijn stellingname tegen het Smeekschrift. Maar het uitzonderlijke van zijn 
rapportage schuilt in het feit dat hij niemand bij name noemde, afgezien van de
landvoogdes, en dus niemand beschuldigde. Zelfs de Raad van State als college
liet hij het niet ontgelden, hoewel door anderen daar toch de hoofdschuldigen
voor de dramatische staat van het bestuur werden gezocht. In de paragraaf
waarin hij aangaf dat de Raad van State meer competenties eiste – een punt 
dat Egmont, Horn en Oranje na aan het hart lag – hield hij zijn eigen mening 
behoedzaam voor zich. Deze drie heren werden door Castellanos ook op geen
enkele wijze in verband gebracht met het Verbond der Edelen. Hiermee onder -
scheidde hij zich wezenlijk van Alonso del Canto en Lorenzo de Villavicencio, die
al jarenlang campagne voerden tegen een reeks bij namegenoemde personen en
gemakshalve de Liga uit 1562 en het Adelsverbond op één hoop veegden. Ook
vormde hij een tegengeluid voor Hopperus die aan het Spaanse hof verkondigde
dat Oranje, Egmont en Horn persoonlijk betrokken waren bij het Verbond der
Edelen. Door de heren te dissociëren van het Verbond en over hun rol in een even-
tuele Staten-Generaal te zwijgen, diskwalificeerde Castellanos hen uitdrukkelijk
níet als deelnemers aan het (toekomstig) regentschapsbestuur. Zijn betoog kan dus
geïnterpreteerd worden als anti-Verbond, maar pro-raadsedelen; een stellingname
die waarschijnlijk dicht in de buurt komt bij die van de Eboli-factie in deze periode.

Ook Simon Renard kreeg, hoewel zijn beschadigde reputatie anders zou doen
verwachten, uitgebreid de mogelijkheid om met de koning te spreken over de
situatie in de Nederlanden na de aanbieding van het Smeekschrift. Over zijn
gesprek met de koning deed hij uitgebreid verslag aan Horn en de andere heren,
via Horns secretaris Alonso de Laloo.826 Naar aanleiding van deze audiëntie
schreef Renard een memoriaal waarin hij een zeer rooskleurig beeld schetste van
de situatie in de Nederlanden.827 Tijdens zijn audiëntie op 12 mei 1566 vroeg
Filips hem uitdrukkelijk naar een manier om de onrust in de Nederlanden te
bezweren. Aangezien Filips in een goede bui leek, kon Renard vrijuit spreken.828

Renards voornaamste doelstelling was het herstellen van de reputatie van de edelen.
Hij nam de gelegenheid te baat de koning erop te wijzen dat de Nederlandse adel
zich altijd loyaal had betoond. Hoewel de enige oplossing voor de huidige 
problemen in algemene zin de komst van de koning was, stond de bewezen 
loyaliteit van de adel niet toe dat de koning hen met geweld tegemoet zou treden.
Als afschrikwekkend voorbeeld noemde Renard de resultaten van Karels 
veldtochten tegen zijn Duitse vazallen – tevens een herinnering aan de sterke
positie die de Nederlandse adel had. 
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Filips’ recht de religie van zijn onderdanen te bepalen, betwistte Renard niet. 
Als Filips de Staten-Generaal bijeen zou laten komen, kon hij hun duidelijk maken
dat de vorst nooit van plan was geweest de Inquisitie in te voeren. Hij kon zijn
verwondering uitspreken over het tumult dat het ene woordje (palabrilla)
‘Inquisitie’ had veroorzaakt dat zijn vazallen zich verlaagd hadden tot liga’s en
samenzweringen. Ook kon hij daar laten zeggen dat het navolgen van de 
bepalingen van het Concilie van Trente noodzakelijk was om de nadelige effecten
van religieuze verdeeldheid te bestrijden. In zijn geschreven memoriaal stuurde
Renard dan ook aan op een regeling vergelijkbaar met de vrede van Augsburg,
maar dan geïnterpreteerd vanuit het vorstelijke gezichtspunt: al Filips’ onderdanen
moest worden verplicht de godsdienst van hun heer te volgen; als ze daartoe niet
bereid waren, kregen ze één maand de tijd om het land te verlaten.829

De angst voor een bijeenkomst van de Staten-Generaal was de koning volgens
Renard aangepraat ‘contra toda razon.’ Filips’ voorouders hadden immers altijd
met behulp van de Staten-Generaal geregeerd en daar vooral nut van gehad. 
De raadgevers tegen het bijeenroepen van de Staten-Generaal – Granvelle 
natuurlijk – hadden zich laten verblinden door de ambitie om het land te besturen
zonder inspraak van personen die ertoe deden. Als de koning de schellen eenmaal
van de ogen waren gevallen, zou hij wel inzien hoe schadelijk die adviezen waren
geweest. Juist daardoor was immers het wantrouwen tussen de vorst en zijn
vazallen ontstaan, die vreesden dat de koning de Nederlanden liever door
Spanjaarden liet besturen. Om die vrees weg te nemen, stelde Renard voor enkele
raadsheren te benoemen die hem in Madrid zouden dienen – Renard suggereerde
Bergen en Montigny op het moment dat in Brussel al besloten was de beide heren
naar Madrid te zenden.830

Indirect gaf Renard dus zijn oude vijand Granvelle de schuld van de vertrou-
wensbreuk tussen de koning en de heren en gaf aan dat die ongefundeerd was.
Filips zou juist, net als zijn voorvaderen, in samenwerking met de hoge adel 
de problemen moeten aanpakken. De problematiek die hij schetste was wel zeer 
constitutioneel. De ware aard van de religieuze problemen bleef daardoor 
onderbelicht. De veronderstelling dat Filips zonder enige moeite de Staten-Generaal
zijn wil zou kunnen opleggen met betrekking tot de Tridentijnse decreten, was wel
heel naïef, net als Castellanos’ visie. Wellicht meenden beiden dat de enige manier
om Filips zover te krijgen de Staten-Generaal bijeen te roepen, was hem voor te
houden dat dit juist in zijn voordeel zou werken. Eenmaal bijeen zouden de
Staten-Generaal, gesteund door de adel, de koning wel voor het blok weten te 
zetten. Anders was hier sprake van ernstig zelfbedrog. De Nederlandse weerstand
tegen de Inquisitie deed Renard af als een misverstand; over de parallelle wens
om de ketterwetgeving te versoepelen sprak hij helemaal niet. 

De bedoeling van de adviezen van Castellanos en Renard was niet om concrete
oplossingen aan te dragen, maar meer om de grote lijnen van de aanpak van de
problemen aan te geven. Daarbij konden ze natuurlijk niet alle acties van de adel
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billijken, vooral niet wanneer die gericht waren op de verzachting van de plakkaten,
maar zij probeerden de heren wel te presenteren als onontbeerlijke pijlers van een
loyaal regime. Terwijl Hopperus en de Spaanse Raad het streven naar een onaf-
hankelijke machtspositie in Brussel zagen als een adellijke aanval op het vorstelijk
gezag, betoogden Castellanos en Renard in feite dat zo’n machtspositie de beste
methode was om de Nederlanden vanuit Madrid te regeren. Renards vergelijking
met de Duitse vorsten ging misschien nog wat verder door een hint te geven over
de aard van de onafhankelijke positie die de heren nastreefden. De medewerking
van de Staten-Generaal en de plaatselijke adel in plaats van een koninklijk leger
zouden de basis moeten zijn van een nieuw bewind in Brussel. Hoe zij precies de
problemen te lijf zouden gaan, werd niet nader benoemd. Dat was verstandig,
want een samenwerking van Staten en adel zou naar alle waarschijnlijk niet het
bewind opleveren dat Filips wenselijk vond voor zijn noordelijke bezittingen. 
De drie raadsedelen waren zodoende verzekerd van enige vorm van steun aan 
het Spaanse hof, hoewel die nadrukkelijk niet bestond uit expliciete steun voor de
aanspraken van het Verbond der Edelen – zij wisten wel dat die Filips veel te ver
gingen – maar juist door de loyaliteit van de hoge adel tegenover de schandalen
van de lage adel te plaatsen. Vooral in het geval van Renard paste deze weergave
van de feiten naadloos in het oorspronkelijke conflict met Granvelle. Hoewel zijn
biograaf Tridon meende dat Renard zich ‘de coeur et d’intention’ aan de zijde van
de geconfedereerden schaarde, had hun strijd voor hem waarschijnlijk niet de 
religieuze connotatie die het later voor de adel zou krijgen, maar was nog steeds
vooral een persoonlijke vete tegen de kardinaal.831

Evenals tijdens de besluitvorming rond de Segoviabrieven volgde Filips echter
zijn eigen inzicht bij het bepalen van zijn reactie op het Smeekschrift en de
Moderatie. Hij betoonde zich, mogelijk naar aanleiding van de hierboven
geschetste memorialen, milder dan de Spaanse Raad van State hem adviseerde.
Vertrouwen in de Staten-Generaal had de koning nog niet, maar hij was wel
bereid de pauselijke inquisitie af te schaffen en alleen de bisschoppelijke te 
behouden. Mits de goddelijke en koninklijke majesteit niet beschadigd raakten,
wilde hij ook over een matiging van de plakkaten nadenken. Het feit dat de
koning in de Segoviabrieven twee veroordeelde wederdopers genade had
geschonken – een jonge vrouw omdat zij door haar vader op het verkeerde pad
was gebracht en een man omdat hij zich zonder enige druk weer had bekeerd tot
het katholieke geloof – kon als hoopgevend precedent gelden.832 In zijn visie op
de relatie tussen de Verbondsadel en de drie heren leek Filips de interpretatie van
Renard en Castellanos te volgen. Hij gaf de heren althans de kans hun overwicht
op de lage adel aan te wenden om een eind te maken aan het verbond. Als dat
lukte, kon voor de ex-leden een generaal pardon gelden. Bovendien zou de vorst
zo snel mogelijk zelf naar de Nederlanden komen.833

Hoewel Filips deze concessies waarschijnlijk zag als een laatste kans voor de
heren om zich loyale dienaren te betonen, waren ze ongeveer van het kaliber dat
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de koning na Egmonts missie in 1565 had toegestaan; voor de Nederlandse heren
en de leden van het adelsverbond uiteraard lang niet voldoende.834 Zodra Filips
zijn beslissing meedeelde aan Montigny, ontstak de baron dan ook in woede. 
De baron meende dat deze beslissing tot de ondergang van de Nederlanden moest
leiden en dat alle heren Margaretha zeker in de steek zouden laten. Bovendien
toonde het feit dat deze beslissing inging tegen alle adviezen die de heren en
Margaretha Filips gegeven hadden, voldoende aan dat de koning inderdaad geen
enkel vertrouwen meer in hen had. Tegen Eboli foeterde Montigny zijn dat geen
enkele ware katholiek zoveel zielen in gevaar zou brengen.835

De beslissing die de koning naar de Nederlanden stuurde, was alweer wat
gematigder dan het antwoord dat Montigny’s woede had gewekt. Sommigen
schreven dat ronduit toe aan Montigny’s interventie,836 maar waarschijnlijk had
het ook te maken met Margaretha’s brief waarin zij melding maakte van de
hagenpreken die overal plaatsvonden. Onder deze nieuwe omstandigheden moest
Filips wel akkoord gaan met enkele wijzigingen in zijn eerdere antwoord, namelijk
de verzachting van de plakkaten (in gewijzigde vorm) en een generaal pardon,
hoewel hij in het geheim meteen afstand deed van deze concessies.837 De memo -
rialen van Castellanos en Renard hadden deze beslissing duidelijk niet beïnvloed.
Beide heren repten immers in het geheel niet over de matiging van de ketter -
wetgeving, maar richtten zich op de rol die de adel nog kon spelen in een loyaal
bestuur. Dat zelfs zij de eisen van het Adelsverbond niet wilden ondersteunen, toont
aan dat het voor de Nederlandse raadsedelen welhaast een onbegonnen 
karwei was de besluitvorming in de richting van de Moderatie te sturen. 

Alonso de Laloo en het 
informatienetwerk van de edelen

De derde Nederlandse persoon die aan het hof verbleef was Horns secretaris
Alonso de Laloo. In januari 1566 had de graaf hem naar het Spaanse hof gestuurd
om zijn persoonlijke financiële belangen te behartigen. In de loop van zijn verblijf
(tot het voorjaar van 1567)838 kreeg Laloo echter een steeds ruimere taakopvatting.
Hij ontwikkelde zich tot een agent van de drie Nederlandse heren aan het hof. De
aanwezigheid van Laloo in Spanje vormde een breuk met de voorafgaande periode.
Vóór 1566 verliepen de structurele contacten die de heren aan het hof onderhielden
via Spanjaarden in de Nederlanden. Maar Laloo’s verblijf maakte het voor het
eerst mogelijk contact te onderhouden met het hof via een Nederlandse vertegen-
woordiger ter plaatse. Hierdoor waren de heren onafhankelijk geworden van de
medewerking van allerhande ebolistas. Dat kwam goed uit gezien Castellanos’
recente terugkeer naar Spanje, ook al had hij een plaatsvervanger achtergelaten.
Mogelijk reflecteren Laloo’s activiteiten ook de aanmerkelijke bekoeling van de
relatie tussen de heren en de Eboli-factie.
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Alonso de Laloo was van Zeeuws-Spaanse komaf. Zijn grootvader, eveneens
Alonso genaamd, werd al in 1495 in Middelburg gesignaleerd in het kooplieden-
milieu.839 Zijn vader Luis was getrouwd met de Middelburgse Maria van
Raasdorp. Alonso de Laloo verruilde het koopliedenmilieu echter voor een
opmerkelijke carrière in de bureaucratie. In 1567 was hij nog samen met zijn
patroon Horn, Egmont, Van Straelen en Backzeele gearresteerd. Dit stond zijn 
carrière echter niet in de weg.840 Zo werd hij benoemd tot secretaris van de
Spaanse Raad van de Nederlanden (1588-1598). In de Nederlanden zelf was hij al
griffier van het Hof van Holland (1577) en van de Raad van Financiën (1578)
geweest en werd hij, mede vanwege zijn kennis van de relevante talen (Frans en
Nederlands) benoemd tot secretaris van state (1580).841 Zijn zoon Felipe verkreeg
in 1618 een habijt in de militaire orde van Calatrava, wat vrijwel gelijk stond aan
een verklaring van adeldom.842 Zijn Spaans-Zeeuwse achtergrond, geenszins 
uitzonderlijk in koopliedenkringen, maakte Laloo tot een zeer bruikbare 
tussenpersoon tussen de Spaanse en Nederlandse bestuurslagen. 

Aanvankelijk werd Laloo voor enkele slepende persoonlijke kwesties naar het
hof gestuurd – Horn had verklaard zich niet meer in Brussel te vertonen tot ze
naar tevredenheid opgelost waren. Het ging voornamelijk om de slechte beloning
die Horn had gekregen voor zijn jarenlange dienst aan de Habsburgers. In de
instructie die Horn opgesteld had, rekende de graaf Laloo voor dat hij Filips al
vanaf 1549 had gediend als ‘eerste van de [Nederlandse] natie die de prins in zijn
persoonlijke dienst had opgenomen.’843 De graaf had inderdaad sinds Filips’ grand
tour door zijn toekomstige bezittingen aan het hoofd gestaan van de Nederlandse
lijfwacht van de prins, een functie die hij tot zijn dood in naam zou vervullen.
Horn had zijn vermogen uitgegeven in dienst van Filips in de verwachting dat hij
doorvoor ruimschoots gecompenseerd zou worden, hetgeen niet gebeurd was 
– de kern van Horns klacht. Om die reden had hij na 1559 in de Nederlanden willen
blijven, maar door interventie van Filips’ gunsteling Eboli had Horn er toch mee
ingestemd zijn lucratieve stadhouderschap van Gelre op te geven en de koning als
superintendant voor Nederlandse zaken te volgen naar Spanje. Dat had tot een
aanzienlijke verslechtering van zijn financiële positie geleid, maar beloftes van
tegemoetkomingen waren nooit ingelost. Het geld kon Horn echter goed gebrui-
ken. Niet alleen was hij de ‘armste’ van de grote Nederlandse edelen (zelfs zijn
jongere broer Montigny had meer inkomen), ook beschikte hij niet langer over
lucratieve ambten, zoals een stadhouderschap.844 Hoe hoog Horn de zaak opnam,
bleek wel uit zijn weigering zich nog in Brussel te laten zien zolang zijn klachten
niet weggenomen waren door een ruimhartige financiële regeling.

Uit de jaren van Horns verblijf in Spanje stamden ook enkele andere financi-
ële zaken die Horn wilde oplossen. Voor zijn twee functies als superintendant en
admiraal der Nederlanden was hem een ayuda de costa en een jaarwedde beloofd,
maar deze had hij nooit ontvangen. Over de jaarwedde was bovendien een 
misverstand ontstaan. In de çedula die hij hiervoor had gekregen was de bepaling
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opgenomen dat Horn de jaarwedde alleen zou krijgen voor de periode dat hij in
Spanje resideerde en ook daadwerkelijk als superintendant diende. Na zijn 
terugkeer in 1561 zou hij dus geen recht meer hebben op de uitkering. Maar zowel
de koning als Francisco de Eraso hadden hem uitdrukkelijk gezegd dat deze 
clausule slechts een formaliteit was en dat de graaf wel degelijk aanspraak kon
maken op de jaarwedde. Toch was de betaling na 1561 stopgezet.845 Velen waren
Laloo al voorgegaan in de zoektocht naar compensatie voor Horn. Montigny had
tijdens zijn bezoek aan Spanje in 1562 al met de koning gesproken over Horns
klachten. In 1565 had ook Egmont het onderwerp ter sprake gebracht, maar nog
steeds was er niets ten voordele van Horn besloten. Nu was het Laloo’s beurt om
de zaak wederom aanhangig te maken. 

Voor het afhandelen van de financiële zaken verwierf Laloo de technische
steun van Cristóbal de Castellanos, die eveneens recent aan het hof gearriveerd
was.846 Castellanos wendde zijn kennis van de Spaanse financiële organen aan om
Laloo te helpen. Tijdens Horns verblijf in Spanje had de Spaanse ambtenaar
Francisco de Gama zijn boekhouding gedaan en deze pretendeerde nu nog geld
van Horn tegoed te hebben. Laloo stelde een onderzoek in en concludeerde dat
Gama’s administratie zo onbetrouwbaar was dat Horn zeker niet overhaast moest
besluiten hem te compenseren. Castellanos adviseerde Laloo over de te volgen
koers: hij zou een decreto de juez (rechterlijke uitspraak) moeten verkrijgen, zodat
hij een contador de corte (hofaccountant) in de arm kon nemen om Gama’s admini-
stratie onder handen te nemen.847

Castellanos’ behulpzaamheid was geen reflectie van een warme band tussen
Horn en Eraso. De band tussen de graaf en de secretaris leek juist onder druk te
staan. De reden waarom Horn al die jaren niet uitbetaald was, zocht hij namelijk
bij Eraso. Op de eerste plaats had Eraso het misverstand gecreëerd over de periode
waarover Horn recht had op uitbetaling van zijn gage. Maar op de tweede plaats
had Eraso getreuzeld bij het uitbetalen van een geldbedrag en daarmee had hij
Horn op extra kosten gejaagd. Eraso had beloofd een aanzienlijk bedrag beschik -
baar te maken tijdens de jaarmarkt van Villalon. In de verwachting dit bedrag
spoedig in handen te krijgen, had Horn het bedrag alvast opgenomen bij Brusselse
bankiers. Maar het geld was niet beschikbaar in Villalon, waardoor Horns lening
bij de Brusselse bankiers ineens langer liep dan verwacht, wat betekende dat hij
meer rente moest betalen.848 Horn rekende Eraso zijn getreuzel des te meer aan,
omdat het niet uitbetalen van beloofde sommen geld kon worden geïnterpreteerd
als een gebrek aan vertrouwen. Het uitbetalen van de sommen die Filips in 1559
had toegezegd was op dezelfde manier ingezet als politiek pressiemiddel. Marga -
retha had de koning in 1563 geadviseerd Egmont wél en Bergen níet uit te betalen
om de eerste te belonen voor zijn goede bestuur in Vlaanderen en Bergen te
bestraffen voor zijn slechte bestuur in Henegouwen.849 Later kreeg Egmont inder-
daad zijn geld, evenals Aremberg, maar de andere heren werden daarbij opzette-
lijk over het hoofd gezien.850 Horns ontevredenheid over Eraso nam dan ook toe.
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Eboli werd daarentegen door Laloo behandeld als Horns voornaamste
patroon aan het hof, in ieder geval waar het zijn financiële zaken betrof. In zijn
instructie had de secretaris al kunnen lezen dat, als hij geen schriftelijk antwoord
van Filips kreeg, een brief van Eboli ook zou volstaan. Diverse keren reisde Laloo
naar Eboli’s paleis om met hem te spreken. Meer dan beloftes dat Eboli met Filips
zou spreken leverde dat in de regel niet op, en uiteindelijk werden Horns financiële
wensen niet ingewilligd, maar toch schreef Laloo over Eboli’s inspanningen: 
‘U kunt er zeker van zijn dat de heer Ruy Gómez [Eboli] alles doet en heeft
gedaan ter bevordering van uw zaken wat een bloedeigen broer zou kunnen en
dus moet uw dank voor hem zeer voortreffelijk en warm zijn.’851

Naast deze geldkwesties moest Laloo ook zorgen dat Filips zich uitsprak over
Horns rol in de Nederlandse Raad van State, een kwestie die in Brussel in ruimere
kring speelde. In een actie die herinneringen oproept aan de vele malen dat de
hertog van Alva het hof verontwaardigd verliet, had Horn zich teruggetrokken uit
het Brusselse bestuur, omdat hij zich onvoldoende verzekerd wist van de steun
van de koning. Filips trok zich zo weinig aan van Horns raadgevingen in de
Brusselse raad van State dat het al zijn verwanten leek dat Filips Horn liever niet
in de Raad van State zag. Uiteraard leed zijn positie als familiehoofd en patroon
hieronder. Horn hoopte dat de koning hem publiekelijk zou terugroepen naar de
Raad en zo zijn prestige zou herstellen. Zowel Horns reputatie als zijn financiële
situatie stond dus op het spel, maar de afhandeling via Laloo verliep uiterst 
moeizaam.

Laloo’s verblijf in Spanje had een korte aangelegenheid moeten zijn. Horn had
hem snel terugverwacht en toen de secretaris in maart 1566 nog geen resultaat 
had geboekt, trok de graaf zich beledigd terug uit Brussel.852 De missie liep vanaf
april nog meer vertraging op toen het duidelijk werd dat in Brussel de reis van
Montigny en Bergen werd voorbereid. Daardoor zou Laloo voorlopig niet aan de
beurt komen, aangezien de koning Horns zaken zeker niet zou bespreken zonder
Montigny’s advies te hebben ingewonnen. In de zomermaanden die volgden,
gekenmerkt door de Beeldenstorm, konden Horns persoonlijke kwesties niet meer
op de aandacht van de koning rekenen. Laloo bleef ten minste tot maart 1567 in
Madrid,853 maar keerde uiteindelijk huiswaarts zonder zijn opdracht te hebben
vervuld.

Aangezien hij met zijn instructie niet ver kwam, richtte Laloo zich op andere
activiteiten. Zijn belangrijkste taak vervulde hij als informant voor de edelen over
de sfeer aan het Spaanse hof. Van de brieven die Laloo vanuit Madrid stuurde is
een deel terechtgekomen in de collectie manuscripten van de Leidse
Universiteitsbibliotheek. In de bewaarde brieven wordt veelvuldig melding
gemaakt van andere brieven die niet overgeleverd zijn.854 Het ligt in de lijn der
verwachting dat Laloo’s correspondentie geconfisqueerd werd na zijn arrestatie,
maar in de archieven van de Raad van Beroerten bevinden zich geen andere brieven
tussen Laloo en Horn. Wellicht werd de correspondentie uit voorzorg vernietigd.
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De brieven werden op alle mogelijke manieren naar de Nederlanden gestuurd,
vermoedelijk omdat Filips een regelmatige correspondentie tussen de Neder -
landers in Spanje en Brussel niet wilde aanmoedigen.855 Regelmatig maakte Laloo
gebruik van particuliere zendingen of van Eraso’s financiële koeriers. In de eerste
brief, gedateerd 29 mei 1566 heeft hij het zelfs over vier eerdere brieven, verstuurd
met een dienaar van Francisco de Ybarra (15 mei), met twee koeriers van Eraso die
daags na elkaar naar de Nederlanden vertrokken (18 en 19 mei) en de laatste met
de secretaris van de Engelse ambassade (20 mei).856 De reguliere postverbinding
tussen de burelen van Tisnacq en Brussel werden door hem nooit gebruikt; waar-
schijnlijk had Tisnacq orders Laloo’s brieven niet mee te geven aan de reguliere
koeriers. 

Aan de hand van Laloo’s brieven kunnen delen van het inlichtingennetwerk
van de Nederlandse heren aan het hof gereconstrueerd worden. Het is duidelijk
dat Laloo rapporteerde over alles wat hij zag en hoorde aan het Spaanse hof in
1566 en 1567. Om aan informatie te komen, onderhield Laloo een klein netwerkje
van informanten. Een van zijn vaste informanten was Jacques de Vandenesse, de
valet de chambre van de koning, vooral bekend als spion van Oranje. Vandenesse
schreef Laloo vanuit Segovia, waar de koning verbleef, onder andere over het
genoegen dat Filips beleefde toen Horn weer teruggekeerd was in Brussel, maar
ook over de huisvesting van Montigny en Bergen.857 Het lijkt erop dat Filips
bewust berichten door Vandenesse liet overbrengen aan diens landgenoten, in
ieder geval aan Montigny en Bergen. Vanwege zijn directe nabijheid tot de vorst
was Vandenesse sowieso een zeer waardevolle informant, ook op manieren die
Filips niet had voorzien. 

De contacten die Laloo onderhield met Vandenesse en, zoals we al gezien
hadden, met Castellanos zijn goed te reconstrueren. Ook sprak de secretaris 
uitgebreid met Simon Renard, wiens gesprek met de koning hij minutieus over-
briefde aan Horn. Castellanos was hem niet alleen van dienst bij het oplossen van
Horns oude financiële problemen, maar ook assisteerde hij met het verbergen van
Laloo’s correspondentie, evenals de verder minder bekende Mendívil. Zo schreef
Laloo bijvoorbeeld een brief aan Montigny toen die op weg was naar Spanje, die
moest worden bezorgd door Mendívil die juist naar de Nederlanden reisde. 
Om geen argwaan te wekken over de oorsprong van de brief, schreef Castellanos
het adres op de omslag, zodat aan het handschrift niet te zien zou zijn dat Laloo
de werkelijke afzender was.858 Ook vertelde Castellanos het Laloo toen Filips
overwoog een brief aan Brederode te schrijven.859 Toen zowel Mendívil,  Castel -
lanos als Laloo teruggekeerd waren in de Nederlanden, hielden de twee Span -
jaarden Laloo nog steeds op de hoogte van de correspondentie die ze uit Spanje
ontvingen en bespraken Laloo en Castellanos allerlei zaken.860 Vandenesse bracht
ondertussen allerlei praktische beslissingen van Filips over aan Laloo, zoals over
de huisvesting van Bergen en Montingy of over de gesprekken die beide heren
met de koning voerden, al op niet in opdracht van de koning.861 Daarnaast bleek
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Vandenesse ook goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de Nederlanden,
waarover hij graag sprak.862 Ook zijn er aanwijzingen dat Vandenesse een financieel
agent van de gebroeders Montmorency was.863 Niet alle diensten die hij de
Nederlandse edelen verleende, konden het daglicht verdragen: Vandenesse
bekende in 1569 dat hij in de zomer van 1566 vertrouwelijke informatie direct had
doorgespeeld aan Bergen en Montigny.864 Het was waarschijnlijk Vandenesse die
Filips’ geheime correspondentie doorzocht wanneer de koning zich teruggetrokken
had.865 Niet voor niets liet Filips hem in 1567 samen met Montigny arresteren.866

Over het algemeen gaan historici ervan uit dat het inlichtingennetwerk van
Oranje vele malen beter en efficiënter was dan dat van Montigny, Horn of
Egmont. Oranje zou zijn spionnen tot in de nabijheid van Alva en Filips gepositio-
neerd hebben en daardoor hun dubbelhartigheid doorzien hebben en zo zijn leven
hebben kunnen redden – Vandenesse speelde hier een belangrijke rol in.867

Ook Margaretha waarschuwde Filips dat de heren op de hoogte waren van zijn
vertrouwelijke brieven.868 Er is evenwel geen enkele correspondentie overgeleverd
tussen de prins van Oranje en personen aan het Spaanse hof in deze periode, dus
zijn inlichtingennetwerk kan niet gereconstrueerd worden. Wel kan worden 
aangenomen dat Laloo in Spanje functioneerde als informant, en niet alleen voor
Horn. In zijn brieven aan de graaf heeft hij het over ‘Vuestras Señorías’ en zelfs
nog specifieker ‘Vuestras Señorías tres’, een duidelijke referentie aan Egmont,
Oranje en Horn, aangezien Bergen en Montigny op dat moment ook in Spanje
waren. De rol die Horn in dit netwerk speelde als opdrachtgever van Laloo werd
misschien naar de achtergrond gedrukt door de grotere bravoure waarmee Oranje
in Brussel verkondigde dat hij uitstekend op de hoogte gehouden werd vanaf het
Spaanse hof.869

In de vroegste brief die van Laloo overgeleverd is, schetste de secretaris al de
stemming in Madrid, ‘omdat het me ten dienste van de koning lijkt dat u, als lid
van zijn Raad van State, weet hoe hier de nieuwe ontwikkelingen worden ontvan-
gen.’870 Voor de goede orde begon hij met de missie van Egmont in het voorjaar
van 1565. De koninklijke reactie op Egmonts komst was volgens Laloo grotendeels
bepaald door Granvelle (‘el que está en Roma’) en zijn kornuiten. Geen wonder
dus, dat de Segoviabrieven zo slecht gevallen waren in de Nederlanden. Die
waren immers opgesteld onder invloed van lieden die, gedreven door ambitie, de
edelen wilden zwartmaken en zelf van afstand aan de touwtjes wilden blijven
trekken. Anderzijds was er een groep die zonder de edelen te willen ondermijnen,
toch weinig begrip had voor de gebeurtenissen in de Nederlanden en vooral niet
hoe de adel het bestond liga’s en verbonden te sluiten, bezegeld met eden en zelfs
met bloed. Zij vonden dat het ‘niet fatsoenlijk was om een smeekschrift in te die-
nen tégen de beslissingen van de koning in,’ vooral niet met zoveel mensen.871

Dat grote heren als Oranje, Bergen, Megen en anderen hun verwanten en dienaren
niet verzochten of opdroegen het Verbond te verlaten, wekte bevreemding. 
Deze groep had evenmin begrip voor het verzet van het Adelsverbond tegen de
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bisschoppelijke inquisitie en de plakkaten van de Nederlanden. Aangezien de
groep die alleen gechoqueerd was door de handelswijze werd gesteld tegenover
Granvelle en de zijnen, gaf Laloo hier waarschijnlijk de mening van de ebolistas
weer. De Spaanse hovelingen moeten hierover duidelijke taal gesproken hebben.
Laloo’s interpretatie van hun stemming is dan wel zorgvuldig geformuleerd, maar
laat aan helderheid niets te wensen over. Vanaf half juli – Horn ontving deze brief
op 13 juli – wisten de heren dus hoe het gesteld was met steun voor hun handelen
aan het Spaanse hof: zo goed als nihil. 

Van Smeekschrift naar Beeldenstorm, 
graadmeters van loyaliteit en vertrouwen

De dreiging van de Verbondsadel nam na de aanbieding van het Smeekschrift in
de ogen van de landvoogdes ondertussen alleen maar toe. Ze vaardigde Oranje en
Egmont af om met Brederode en de zijnen te onderhandelen om de grootschalige
hagenpreken te doen ophouden en iedere dreiging van buitenlandse inmenging te
neutraliseren. De onderhandelingen van de beide heren werden echter onder-
mijnd door de uitbraak van de Beeldenstorm in augustus 1566.

Het beeldenstormen begon in de zuidelijke gewesten Vlaanderen en Brabant,
waar de nieuwe leer onder invloed van het nabije Frankrijk in de geürbaniseerde
en geïndustrialiseerde regio’s snel had kunnen wortelen. Opruiende preken in de
kleine plaatsjes Steenvoorde en Poperinge gaven aanleiding tot het eerste geweld,
dat snel oversloeg naar steden als Antwerpen, Gent en Valenciennes. Impulsiviteit
maakte snel plaats voor organisatie en efficiëntie; in Leeuwarden en Groningen
leidden de stadsbesturen het ‘stormen’ in goede banen, terwijl in Leiden Lucas
van Leydens Laatste Oordeel in veiligheid gebracht werd voor de kerken onder
handen genomen werden.872 Het totale aantal beeldenstormers leek niet erg groot
te zijn. Zij konden vrijelijk hun gang gaan wanneer de plaatselijke schutterij 
weigerde in te grijpen, omdat ook de edelen aan de zijlijn bleven staan. De lauwe
reactie van sommige gezagsdragers wekte dan ook veel schandaal, naast de in
katholieke ogen schokkende ontheiliging van de kerken.873 De drie heren van de
Raad van State maakten met hun houding tegenover de Beeldenstorm geen goede
beurt. Laloo meldde dat er aan het hof in Spanje positieve verhalen werden ver-
teld over het daadkrachtige optreden van bijvoorbeeld hun rivaal de hertog van
Aarschot, waartegen de verzoenende houding van Oranje, Egmont en Horn schril
afstak. De Spaanse hovelingen hielden in hun oordeel natuurlijk geen rekening
met de verschillende mate van intensiteit van de onlusten waarmee de heren of
Aarschot geconfronteerd werden.874

De Beeldenstorm had als direct resultaat dat meer concessies werden gedaan
aan de calvinisten. Om de rust te bewaren, sloten de drie heren namens
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Margaretha op 23 augustus 1566 een akkoord met het Adelsverbond, waarin
gesteld werd dat predikaties buiten de stadspoorten toegestaan werden waar zij
vóór de afkondiging van het akkoord al gehouden werden. In ruil daarvoor 
moesten de katholieke erediensten en katholieke kerken beschermd worden.875

Met dit akkoord in de hand hoopte de landvoogdes de rust te kunnen herstellen
door de calvinisten (tijdelijk) concessies te doen, zonder de verspreiding van de
nieuwe leer een impuls te geven.

Oranje versterkte ondertussen zijn positie in Antwerpen. In juli 1566 had hij
Margaretha zover gekregen dat zij hem aanstelde als de speciale afgevaardigde
om wie de Antwerpse magistraat had gevraagd.876 Antwerpen was de rijkste en
machtigste stad in de Nederlanden, gelegen in Brabant, het enige gewest dat geen
stadhouder had maar direct onder het gezag van de landvoogdes viel. Het was
ook de calvinistische hoofdstad van de Lage Landen, waar Oranje het beleid kon
voeren dat hij ook op nationaal niveau voorstond – het herstellen van de rust in
plaats van het afdwingen van religieuze uniformiteit. Dat hield in dat tot de voor-
ziene bijeenroeping van de Staten-Generaal de geloofsvervolging opgeschort
werd, terwijl openlijke predikaties verboden bleven. Oranje herstelde de rust in
Antwerpen door een aantal beeldenstormers ter dood te laten brengen, maar hij
kende de calvinisten en lutheranen tegen de bepalingen van het akkoord in ook
enkele kerkgebouwen binnen de stadsmuren toe. Dat leidde ertoe dat Oranje de
stad moest verlaten onder druk van Margaretha, die woedend was over de over-
schrijding van de in het akkoord gestelde grenzen.877 In zijn stadhouderschappen
Holland en Utrecht overschreed Oranje eveneens de bepalingen van het akkoord.
In Amsterdam kende de prins de calvinisten een kerkgebouw binnen de 
stadsmuren toe, tegen de zin van het orthodox-katholieke stadsbestuur.878

Ook Egmont ging in zijn Vlaamse stadhouderschap verder dan Filips en
Margaretha wilden toestaan. De Beeldenstorm was in zijn gouvernement op gang
gekomen; er werd zelfs gezegd dat er in Ieper maar een paar uur nadat Egmont 
de stad had verlaten, kerken bestormd waren. Woedend sprak Egmont tegen dat 
hij bij de ongeregeldheden betrokken was.879 Maar ondanks zijn onbetwiste 
katholicisme en geringe sympathie voor de calvinisten, leidden zijn onderhande-
lingen met hen wel tot het voorwaardelijk toestaan van de calvinistische eredienst
en de bouw van calvinistische kerken.880

Horn had zich in principe teruggetrokken in Weert in afwachting van de
resultaten die Alonso de Laloo in Spanje zou boeken, maar in augustus 1566 werd
hij actief als superintendant of vervangend stadhouder van Doornik en het
Doornikse, het ambtsgebied van zijn afwezige broer Montigny.881 Al in november
verliet Horn zijn post weer. Hij had in Doornik, net als de andere twee heren, een
al te verzoenende koers gevaren ten opzichte van de calvinisten, die meer wilden
dan de buitensteedse predikaties die Margaretha hun wilde toestaan. Horn ging in
Doornik echter verder en stond de protestanten ook binnen de stadsmuren predi-
katies toe. Door zijn verzoenende houding, vergelijkbaar met die van Egmont en
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Oranje, vreesde Horn definitief uit de gratie van de koning te zijn geraakt.882

Megen en Aremberg waren in Gelre en Friesland meer geneigd de wensen
van Margaretha naar de letter uit te voeren. In de perifere gebieden waar het 
protestantisme nog minder wortels had geschoten was dat waarschijnlijk ook
beter uit te voeren, maar daarnaast leken beiden de beleidslijnen van Filips te volgen
door te kiezen voor het afdwingen van uniformiteit boven het herstel van de
publieke orde. Aremberg probeerde het akkoord te handhaven, maar wel in zijn
meest beperkte interpretatie: de katholieke eredienst moest hersteld worden en er
mocht alleen dáár gepredikt worden waar dit vóór 23 augustus – de dag dat
Margaretha het akkoord had gesloten – gebeurd was. Alle inspanningen van de
stad Leeuwarden om in navolging van de Vlaamse en Brabantse steden waar
Egmont en Oranje meer concessies hadden gedaan, een ruimere tolerantie te
bedingen, liepen op niets uit.883 Ook Megen, in 1562 nog in verband gebracht met
de Liga tegen Granvelle, zette zich actief in om de Verbondsadel te bespioneren en
Margaretha zoveel mogelijk in te lichten over hun bewegingen en stelde in Gelre
alles in het werk om vooral het opstandige Nijmegen te houden aan de bepalingen
van het Akkoord.884

Hoewel de landvoogdes de rust in het land vrij snel had hersteld na het geweld
van de Beeldenstorm, was toch gebleken dat ze onvoldoende machtsmiddelen had
om de drie raadsedelen te dwingen haar instructies uit te voeren. Tegelijkertijd was
het Filips er alles aan gelegen loyale vazallen te hebben juist nu in de Nederlanden
het Adelsverbond wetswijzigingen eiste en snel daarna de Beeldenstorm uitbrak.
De heren buitten echter de geboden ruimte uit om in hun stadhouderschappen
regelingen te treffen met de calvinisten. Daarmee hoopten zij de koning te overtuigen
van het heil van hun aanpak. De katholieke godsdienst verloor zijn monopolie,
maar werd niet vernietigd, terwijl het vorstelijke gezag in stand bleef. De drie
raadsedelen sloten zich geen van allen aan bij het Verbond der Edelen, en na de
Beeldenstorm was het duidelijk dat zij een dergelijke opstand evenmin steunden.
Overal werden de meest prominente schuldigen terechtgesteld en herstelden de
heren zo veel mogelijk het vorstelijk gezag. Hun acties getuigden van loyaliteit 
aan het bewind in Brussel. Dat de overheid katholiek zou blijven, werd door de
heren niet aangevochten. Egmont raadde Margaretha immers aan de calvinistische 
‘republiek’ in Valenciennes gewapenderhand tot inkeer te brengen.885 Maar over de
exacte invulling van het religieuze beleid bleven de oude tegenstellingen bestaan.
De heren bepleitten in toenemende mate een tolerante houding zolang de 
protestanten geen schandaal wekten, terwijl de koning op zijn oude standpunt
bleef staan dat voor heterodoxie geen enkele ruimte kon bestaan. Ook meende
Oranje dat Filips de drie heren verantwoordelijk hield voor de Beeldenstorm.886

De opstelling van de heren viel niet in goede aarde. In de lijst van ‘loyalen’ en
‘geuzen’ die in september 1566 werd opgesteld, komen Oranje, Egmont en Horn
niet voor.887 De kwalificatie ‘loyaal’ verdienden zij klaarblijkelijk niet – evenmin
als Bergen en Montigny die tijdens de woelige zomermaanden in Spanje waren.
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Aangezien geen van hen het Smeekschrift had ondertekend, werden ze evenmin
onder de geuzen geschaard. Van de Vliesridders werden Aarschot, Mansfelt,
Megen, Aremberg en Berlaymont wel als loyaal betiteld. Het politieke gewicht van
deze groep nam tijdens de nasleep van de Beeldenstorm dan ook toe, getuige de
actieve opstelling van Megen en Aremberg in hun stadhouderschappen en de
positieve rapportages over Aarschot aan het hof; een nieuwe sterke adelsfactie, die
een sluimerend bestaan had geleid sinds de oprichting van de Liga, leek in Brussel
tot ontwikkeling te komen. 

Mede door de opkomst van deze andere factie werden de drie heren in het
nauw gebracht. In Spanje propageerde Hopperus immers de visie dat er een direct
verband bestond tussen de heren van de Raad van State, de Verbondsadel en het
iconoclastisch gepeupel.888 Over Filips werd inmiddels openlijk gezegd dat hij
snel naar de Nederlanden zou komen om de heren te straffen als leiders van de
opstand.889 Tegen deze achtergrond organiseerde Oranje op 3 oktober 1566 een
ontmoeting met Egmont in Dendermonde waarvoor de prins ook Horn,
Hoogstraten en zijn broer Lodewijk van Nassau uitnodigde. Daar werd gesproken
over een triumviraat van Oranje, Egmont en Horn, dat de macht van Margaretha
zou moeten overnemen om te voorkomen dat de Nederlanden onder de voet 
zouden worden gelopen door de troepen van de koning.890 Vechten of vluchten
zouden de enige mogelijkheden zijn, een verzoening achtte de prins onwaar-
schijnlijk. Oranje probeerde nu definitief de macht te grijpen. Vervalste brieven
van Francés de Álava, Filips’ ambassadeur in Parijs, waaruit bleek wat de koning
met de heren van plan was, moesten Egmont over de streep trekken.891 Egmont
was het echter niet met de prins eens: alleen een ondubbelzinnige proeve van loya -
liteit was op zijn plaats, van gewapend verzet tegen het vorstelijke gezag wilde de
graaf niets weten.892 De teleurstellende uitkomst van het gesprek in Dender monde
was een klap voor Oranje. Niet alleen Egmont, maar ook Horn trok zich terug,
omdat hij zonder Egmonts betrokkenheid geen heil zag in Oranjes plannen.893

Uit Oranjes pogingen gewapend verzet te organiseren, blijkt duidelijk wat 
zijn bedoelingen waren: de prins wilde samen met zijn factiegenoten de Brusselse
regering blijvend beheersen. Hij was bereid daarvoor het vorstelijke gezag terzijde
te schuiven en het nieuwe regime te laten ondersteunen door de Duitse vorsten,
zoals bleek uit diverse ouvertures aan het adres van lutherse vorsten. Oranje
speelde de religieuze troef uit in zijn correspondentie met Willem van Hessen en
August van Saksen. Uitgebreid berichtte hij over de ‘arme christenen’ die uitsluitend
omwille van hun geloof werden vervolgd – de enige omstandigheid die volgens
Luther ongehoorzaamheid aan het vorstelijke gezag billijkte. De lutherse vorsten
waren bereid Oranjes betoog te volgen, maar weigerden actieve steun zolang 
het calvinisme de dominante stroom onder de Nederlandse protestanten was. 
Niet alleen hadden de calvinisten volgens de Vrede van Augsburg zelfs geen recht
op het uitoefenen van hun godsdienst in het Rijk, maar bovendien stonden zij te
boek als onruststokers; de Beeldenstorm bewees het.894
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Kennelijk was Oranje uit op een positie zoals zijn Duitse verwanten in het 
Rijk hadden: praktische onafhankelijkheid ten opzichte van een vorst met een
zwak centraal gezag. Daarvoor was het natuurlijk wel nodig dat de alternatieve 
adelsfactie geen ruimte zou krijgen, de hoge edelen hun eigen gelederen gesloten
hielden en dat Oranje de steun van de Duitse vorsten behield. Dat was echter nog
niet eenvoudig, vanwege de gebrekkige analogie tussen de machtsverhoudingen
in het Rijk en de Nederlanden. Filips was in theorie landvorst van alle afzonder-
lijke Nederlanden, maar het was duidelijk dat de koning in de internationale hië-
rarchie boven de Duitse landsvorsten stond. Het ging echter ook te ver om Filips’
positie te interpreteren als die van de keizer en dus de Nederlandse edelen of
stadhouders gelijk te stellen met de Duitse vorsten. Het lukte Oranje echter niet de
adellijke gelederen gesloten te houden, noch zijn Duitse machtsbasis in te zetten
tegen het vorstelijke gezag in de Nederlanden. 

Ondertussen ging Oranje voort op de ingeslagen weg en probeerde in het
Heilige Roomse Rijk soldaten te werven. Nu bleek dat zowel Oranje als Filips uit
het sinds 1559 opgebouwde Duitse netwerk kon putten. Filips vroeg zijn neef 
keizer Maximiliaan II de twee Duitse oversten Georg van Holl en Hilmar van
Münchhausen te verbieden dienst te nemen tegen hem.895 Dat weerhield beiden 
er echter niet van in contact te treden met Oranje in verband met een wachtgeld -
regeling.896 Klaas van Hattstatt zou eveneens in 1568 betrokken zijn bij Oranjes 
inval in de Nederlanden.897 Deze drie Duitse oversten waren in 1561 nog allen 
pensionarissen van Filips geweest; voor Münchhausen en Van Holl gold dat in
1566 nog steeds, terwijl Hattstatt zijn jaargeld inmiddels had opgezegd.898 Het feit
dat geen van drieën zich bezwaard voelde zich aan Oranjes zijde te scharen, geeft
aan dat Oranjes rol in het vormen van Filips’ netwerk in het Heilige Roomse Rijk
zo groot was geweest dat zij zich niet alleen aan de koning van Spanje, maar ook
aan de prins van Oranje verplicht voelden

Nadat het triumviraat definitief uiteen was gevallen na de mislukte ontmoe-
ting in Dendermonde, wendde Oranje zich tot zijn Duitse contacten. De prins
vroeg steun aan August van Saksen, Willem van Hessen en Christof van
Württemberg, maar de lutherse vorsten hadden moeite met het idee calvinisten te
verdedigen. Oranje deed er beter aan de Augsburgse confessie te onderschrijven.899

Niet alleen zou dit de Duitse vorsten helpen zich over hun anti-calvinistische gevoe-
lens te zetten, maar ook betekende het dat de Vrede van Augsburg dan op de
Nederlandse protestanten van toepassing kon worden geacht. Het is echter twij-
felachtig of de aanvaarding van de Augsburgse confessie in de Nederlanden de
lutherse vorsten over de streep zou hebben getrokken. August van Saksen, die
nog niet zo lang in bezit was van de keurvorstelijke waardigheid, leek meer prijs
te stellen op een stabiele relatie met de Spaanse en Oostenrijkse Habsburgers dan
op zijn band met Oranje en de Nederlandse protestanten.900 Ook de andere vorsten
waren huiverig de zwaarbevochten Duitse rust op het spel te zetten voor de
Nederlandse protestanten.901
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Bovendien waren Filips en Margaretha niet van zins zich de aanpak in de
Neder landen te laten voorschrijven door de Duitse vorsten. Oranje had bijvoor-
beeld zijn familiebetrekkingen nogmaals aangewend door via zijn ‘schoonvader’
August van Saksen met keizer Maximiliaan II in contact te treden. Die stuurde
Filips een brief waarin hij zijn bemiddeling in het conflict tussen de koning en zijn
vazallen aanbood, een brief die volgens Hopperus wel erg strookte met de formu-
leringen van de Nederlandse heren zelf.902 Filips sloeg het aanbod beleefd af.
Zelfs Maximiliaans broer aartshertog Karel bereikte niets toen hij namens de kei-
zer een verzoenende koers in de Nederlanden voorstelde. Ook leidden de contac-
ten van Oranje met Hessen tot het sturen van een Duitse lutherse delegatie naar
Brussel om bij Margaretha te pleiten voor de invoering van de vrede van
Augsburg in de Nederlanden.903 Oranje achtte het niet raadzaam daar zelf over te
beginnen, maar correspondeerde erover met Hessen en deed ook aan de vorsten
Christoph van Würtemberg en Karel van Baden uitgebreid verslag van de drei-
gende situatie in de Nederlanden.904 De sombere rapportages van de prins von-
den hun weg naar de instructie van de Lutherse gezanten, die Margaretha gewa-
pend optreden afraadden en pleitten voor een vreedzaam samenleven van
katholieken en lutheranen. Daarbij verwezen ze naar de vrede die in het Rijk
heerste tussen lutherse en katholieke vorstendommen, maar ook naar de rust die
bestond in de enkele rijkssteden die daadwerkelijk twee religies naast elkaar tole-
reerden.905 Margaretha’s antwoord was dat de Duitse vorsten verkeerd waren
ingelicht door kwaadwillige verstoorders van de orde!906 Vanwege de herstelde
rust in de Nederlanden na het verslaan van de calvinisten kon de landvoogdes het
zich veroorloven de Duitse delegatie zonder resultaat weer naar huis te sturen.907

Margaretha probeerde ondertussen het centrale vorstelijke gezag in het land
en haar eigen gezag in de Brussels regeringskringen te herstellen. Begin januari
1567 raadde Viglius de landvoogdes aan alle gezagsdragers een nieuwe eed te
laten afleggen, waarmee zij zich zouden verplichten de koning ‘envers et contre
tous’ te beschermen. De weigeraars zouden ontmaskerd worden als rebellen tegen
het vorstelijke gezag.908 Wellicht verstond Viglius onder deze rebellen niet alleen
de protestanten, maar ook degenen die de Duitsers in de strijd wilden betrekken.
Het idee van een nieuwe eed was niet helemaal nieuw. Voordat de Brederode in
april het Smeekschrift aanbood, had de Raad van State inclusief Vliesridders al
gesproken over een nieuwe eed voor de garnizoenssoldaten. Viglius had toen al
de formulering ‘contre et envers tous’ gebruikt, waaraan Berlaymont toevoegde:
‘et que vous [garnizoenssoldaten] ne vous mectrez en obligation que soit contre
vostre service au Roy et vivrez selon les ordonnances de Sa Majesté.’ Met uitzon-
dering van Mansfelt en Montigny, die de oude eed afdoende vonden, waren toen
alle aanwezigen het eens geweest over de wijsheid van een nieuwe eedsaflegging.909

Filips had zich daarentegen eerder weinig enthousiast uitgesproken over een 
dergelijke eed, toen deze in augustus 1566 ter sprake was gekomen: ‘zo’n eed zou
weinig effect hebben, want ze hebben hem allemaal al afgelegd, en als iemand
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hem al gebroken heeft is er weinig zekerheid dat die dat niet nog vele malen zal
doen.’910 Enkele maanden later had Margaretha echter goede redenen om toch te
besluiten tot de nieuwe eedaflegging.

Het plan, dat Margaretha op 3 januari 1567 uit de doeken deed, werd gelan-
ceerd toen het Brusselse regime de situatie weer onder controle had gekregen. 
Het volgde op de eclatante overwinning op de calvinistische troepen onder leiding
van Jan van Marnix van Toulouse. Deze had met zijn leger kamp opgeslagen bij
Oosterweel, vlak bij Antwerpen, het calvinistische bolwerk in Brabant. Het doel
van deze troepenverzameling was het ontzetten van Valenciennes, waar een 
calvinistische republiek was gesticht die inmiddels door een regeringsleger werd
belegerd. Toulouses troepen werden in december 1566 echter verrast door de 
regeringstroepen die de calvinisten in zicht van de Antwerpse stadswallen 
vernietigden.911 In maart gaf Valenciennes zich over aan Noircarmes.912 De gewa-
pende tak van het Verbond der Edelen was hiermee uitgeschakeld en het gevaar
van een burgeroorlog leek verdwenen. Het was een goed moment voor
Margaretha om zich te verzekeren van de loyaliteit van provinciale en centrale
ambtsdragers en daarmee ook de eenheid van het Brusselse bewind te herstellen.

Tegelijkertijd had Filips echter ook strenge richtlijnen gestuurd waarin hij de
akkoord van augustus teniet deed. In december arriveerden brieven waarin de
koning iedere overeenkomst met en iedere concessie aan de protestanten afwees.
Niet alleen het augustusakkoord waarin Margaretha enige concessies had gedaan,
maar ook de zelfstandige politiek van Oranje, Egmont en Horn in hun gouverne-
menten en Antwerpen – die nog verder was gegaan dan het akkoord – werd 
daardoor terzijde geschoven.913 Het was Margaretha al onmogelijk geweest de heren 
aan het akkoord te houden. De nog strengere richtlijnen zouden zeker niet op 
bereidwillige medewerking kunnen rekenen. Egmont besloot bijvoorbeeld prompt
de koninklijke orders te negeren en in plaats daarvan streng de hand te houden aan
de overeenkomst die hij zelf had gesloten.914 Ongeveer tegelijkertijd – op het
moment dat de nieuwe eed in de Raad van State ter sprake was gekomen en door de
eerste edelen was afgelegd – opperde Margaretha dan ook het plan om ongehoor-
zame stadhouders te vervangen.915 De nieuwe eed was niet alleen een uiting van het
nieuwe élan van de Brusselse regering na het ogenschijnlijk neerslaan van de
opstand,916 maar ook een teken van zwakte; het was vooral bedoeld als drukmiddel
om de stadhouders en andere ambtsdragers in het gareel te houden. De calvinisten
waren verslagen, maar de eenheid binnen de regeringskringen was nog ver te zoeken.

De eerste reactie van Egmont, Horn en Oranje was dat een dergelijke eed 
overbodig was vanwege de eerdere eden die zij als leden van de Raad van State,
Gewestelijke Staten en Vliesorde al hadden afgelegd. In het licht van deze 
negatieve reactie besloot Margaretha Egmont onder druk te zetten. Zijn eedaflegging
zou immers ook de anderen ertoe kunnen bewegen de koning opnieuw trouw te
zweren. Hoewel de graaf een aantal weken twijfelde, legde hij op 17 februari toch
de nieuwe eed af.917 Horn volgde na de nodige aarzeling zijn voorbeeld in april.918
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Oranje bleef na herhaald aandringen van onder anderen Egmont weigeren en
diende zijn ontslag in uit al zijn functies.919

Alva of Eboli?

Aan het hof in Spanje had het nieuws over de Beeldenstorm tot grote consternatie
geleid. Filips werd geveld door hoofdpijnen en koortsen met een onbekende 
oorzaak, terwijl Alva zijn eerste zware jichtaanval kreeg.920 De pleitbezorgers van
de Nederlandse edelen durfden zich nauwelijks te laten zien. Zij waren in een 
lastig parket gebracht, doordat velen aan het hof meenden dat de heren de 
voornaamste aanstichters van de Beeldenstorm waren. Niet alleen omdat zij 
geassocieerd werden met het Verbond der Edelen, maar ook omdat zij volgens de
berichten niets deden om het geweld te stoppen of de schuldigen te straffen; dit 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de hertog van Aarschot over wie wel positieve 
me laatst dat hij een dienaar is van de graaf van Egmont en van u allen, zoveel als
iemand dat hier of daar kan zijn,’ schreef Laloo aan Horn op 20 september, ‘maar
dat hij zoveel zaken gehoord heeft dat hij niet meer weet wat te denken of te zeggen.
Als hij al zo duidelijk is tegen mij, verwijs ik naar hetgeen hij zijn vrienden 
vertelt.’921 Laloo smeekte de graaf zijn loyaliteit aan de koning en aan de katholieke
godsdienst te tonen. Met spanning wachtte de secretaris op de (hopelijk bemoedi-
gende) berichten die Horn zou sturen over zijn handelen in Doornik, want ‘dit zijn
tijden waarin brieven moeten spreken’ en ‘de resultaten zullen het oordeel vellen
over de intenties.’922

Naarmate de spanning in de Nederlanden opliep en de financiële wensen 
van Horn alsmaar niet ingewilligd werden, richtte Laloo zich een enkele maal 
nadrukkelijk alleen tot Horn. Als de graaf zich een trouwe dienaar van de koning
zou betonen, zou dat zijn mogelijkheden om een flinke som tegemoet te zien 
aanzienlijk doen toenemen. In de besluitvorming van Filips leken die twee zaken
inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarbij was het nu ieder voor
zich. De koninklijke dienst, het dienen van God en het vaderland (patria) moesten
nu vóór vriendschap komen. Zoals al bleek uit de memorialen van Castellanos en
Renard was het van het grootste belang om de loyaliteit van de hoge edelen te
benadrukken tegenover de verdachte praktijken van de lage adel. Het was dan
ook belangrijk dat Horn juist in dat opzicht een daad stelde en zich losmaakte van
het Verbond. Het nieuws dat Horn actief bezig was met het herstel van de orde in
Doornik werd door Laloo dan ook met grote opluchting ontvangen, vooral omdat
een Spaanse koerier die pas voor het eerst in de Nederlanden was geweest, de
wildste verhalen rondbazuinde over de Nederlandse heren: Egmont en Horn 
zouden zich bij de opstandelingen hebben aangesloten. Laloo had er een dagtaak
aan al deze kletspraat te weerleggen.923
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Laloo gaf Horn opportunistisch advies: liever dan zijn vriendschap met de
andere heren te behouden, moest hij zijn eigen positie veiligstellen. Dat kon hij
alleen maar doen door blijk te geven van zijn loyaliteit aan Filips en de katholieke
zaak. Hij schreef hierover een kort briefje dat hij bij een andere brief voegde.924

Het stuk kan niet gedateerd worden, maar gezien de inhoud zou het kunnen gaan
om de eerste maanden van 1567 toen Margaretha op aanraden van Viglius de
heren had opgeroepen een nieuwe eed van trouw af te leggen.925 Hiertegen
bestond de nodige weerstand; Oranje zou de eed nooit afleggen en de loyale
Egmont slechts na zes weken wikken en wegen. Als Laloo’s brief inderdaad te
dateren is rond deze periode, is het duidelijk dat de secretaris Horn aanspoorde
de eed af te leggen. Zo zou hij zich positief onderscheiden van zijn collega’s.
Hoewel Laloo al duidelijk had aangegeven dat deze brief, in tegenstelling tot de
andere brief, uitsluitend voor Horn bedoeld was, nam hij nog extra voorzorgs-
maatregelen door een aantal namen in cijferschrift te plaatsen én de graaf in over-
weging te geven het briefje na lezing te verbranden.926 Laloo adviseerde Horn
zich niet langer te associëren met Egmont en Oranje, maar de kans te grijpen zijn
dynastieke plicht te doen: ‘Aangezien u de moed en het voorgeslacht heeft, moet 
u gebruik maken van de mogelijkheden die u krijgt om uw Huis en goederen te
vermeerderen door uw plicht te doen en u heeft betere mogelijkheden dan wie
dan ook en kunt, zoals het gezegde gaat, zwemmen zonder reddingsboei en zon-
der van iemand afhankelijk te zijn dan van de koning, van wie u gunsten kunt
verlangen die hij u kan en moet geven, want al het andere is lucht en ijdele hoop.’927

Laloo bood Horn een programma dat ‘Hoe een crisis te overleven?’ zou kun-
nen heten. Vanwege zijn dubbele functie als financieel en politiek agent wist Laloo
natuurlijk heel goed dat Horn alleen kans had zijn financiële beloningen te krijgen
als hij zich inschikkelijker toonde wat betreft de onderdrukking van het protestan-
tisme – de gebruikelijke Spaanse patronagepolitiek. Vanwege zijn contacten met
Renard en Castellanos wist Laloo dat een soepeler religieus beleid in de
Nederlanden voor de koning onbespreekbaar zou blijven en dat het hoogst 
haalbare voor de edelen het behoud van hun politieke positie in Brussel was. 
Het was aan Horn om Laloo’s adviezen al dan niet op te volgen. Om de reputatie
van de graaf te redden en ervoor te zorgen dat hij de verwikkelingen in de
Nederlanden zonder kleerscheuren zou doorstaan, was het nodig dat Horn Laloo
de wapens gaf om de kwaadsprekers te bestrijden: berichten over zijn positieve
houding tegenover de vorst en de katholieke godsdienst. Dit betekende natuurlijk
dat Laloo Horn aanraadde zich in overeenstemming met Filips’ denkbeelden te
gedragen en zich los te maken van Oranje en Egmont – zich in feite te onderwerpen
aan de Spaanse patronagepolitiek. Laloo overwoog kennelijk nooit Filips te 
overtuigen van de merites van Horns aanpak in Doornik, die teleurstellend was
vanuit Laloo’s perspectief. Daarvoor gaf Horn hem ook onvoldoende informatie.
Voor de secretaris leek het belangrijker dat Horn zich conformeerde aan Filips 
dan andersom, zodat hij eerder een vertegenwoordiger van de koning was dan
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van de graaf.928 Horn luisterde echter maar ten dele. De nieuwe eed legde hij af,
maar snel nadat hij zo zijn loyaliteit aan de koning had gedemonstreerd, vertrok
hij weer naar zijn slot in Weert.929 Een actieve rol in de Brusselse regering speelde
de graaf al enige tijd niet meer en de aanmaningen van Laloo konden hem daartoe
ook niet overhalen.

Het beperken van de schade voor de edelen kreeg ook voor Bergen en
Montigny de hoogste prioriteit. Aangezien het helder was dat Filips een legermacht
naar de Nederlanden zou sturen om de schuldigen te straffen vóór hij zelf 
eventueel zou komen, konden de beide gezanten alleen nog de keuze van de
bevelhebber en de samenstelling van het leger proberen te beïnvloeden. Zij schoven
Eboli naar voren. Morillon meldde aan Granvelle dat Eboli vaak sprak met de
beide edelen en dat zelfs Renard daarbij betrokken was.930 In hun memoriaal 
vermeldden Bergen en Montigny geen concreet programma voor het herstellen
van de rust in de Nederlanden. Ze legden daarentegen de nadruk op het vertrouwen
dat Eboli zou wekken in de Nederlanden, zodat de situatie daar zou kunnen 
worden opgelost zonder de bestaande orde te veranderen. Dat betekende 
natuurlijk dat de hoge adel zijn dominante positie in Brussel zou behouden. 
De komst van grote aantallen buitenlandse soldaten probeerden de beide gezanten
koste wat kost te voorkomen.931

Bergen en Montigny konden naar eigen zeggen niet alle redenen om Eboli te
sturen vermelden; sommigen konden beter niet aan het papier worden toever-
trouwd. Misschien wilden zij zich niet al te negatief uitlaten over Alva, maar
waarschijnlijk ging het hier om de positieve invloed die Eboli’s komst op Oranje
zou hebben, die zich gevaarlijk ver verwijderde van Filips. Eboli zou ook een 
verzoening tussen de heren en Margaretha kunnen bewerkstelligen. Filips vatte
de argumenten die Bergen en Montigny hem mondeling hadden gegeven, als
volgt samen: ‘Omdat Madama [Margaretha] hen niet vertrouwt en zij haar niet, 
is het noodzakelijk iemand te sturen en ook om de prins van Oranje te winnen.’932

Onder de Spaanse raadsheren bestond eensgezindheid over de rol van Oranje,
Egmont en Horn in de gebeurtenissen van de zomer van 1566. Zij wilden 
religievrijheid verwerven op iedere mogelijke manier ‘soit par bien, ou par mal,
par force ou subtilité, par amitié ou inimitié, par simulation ou dissimulation, sans
rien obmectre de ce que peult servir à leur propos.’933 De stappen die ze ondernamen
om de rust te herstellen die ze zelf hadden verstoord, waren niets anders dan een 
cynische poging om weer krediet op te bouwen bij de koning. Dat tussen de 
landvoogdes en de raadsedelen daarom geen vertrouwen meer bestond, was de
koning zelf ook duidelijk.934 Deze breuk was één van de belangrijkste redenen
waarom de aanwezigheid van de koning zo gewenst was. De personen die de
touwtjes in Brussel in handen hadden, waren gezamenlijk duidelijk niet meer in
staat de situatie weer onder controle te krijgen. Het gezag van de vorst was 
nodig om de Brusselse regering weer op de rails te krijgen. Filips besloot dat Eboli
niet de geschikte man was voor de taak, maar dat hij zelf naar de Nederlanden
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moest reizen, terwijl de hertog van Alva vooruit ging om de ergste raddraaiers te
straffen. 

Met Filips’ beslissing zelf te komen kon men het in Madrid en Brussel slechts
eens zijn, maar tegen de tweede beslissing om Alva te sturen ontstond direct fel
protest. Niet alleen Bergen en Montigny verzetten zich tegen Alva’s reis, maar ook
Filips’ zoon don Carlos, die graag zelf gegaan was. Ook Margaretha probeerde de
komst van Alva te voorkomen. Ze stuurde Gaspar de Robles naar Spanje met de
opdracht de koning ervan te overtuigen dat Alva niet meer hoefde te komen,
omdat de landvoogdes de calvinisten al had verslagen en de rust had hersteld.935

Naar aanleiding van Robles’ verslag liet Filips de noodzaak tot gewapend ingrijpen
opnieuw bespreken in de Raad van State. Die kon niet tot een eensluidend besluit
komen, zodat Filips wederom persoonlijk de knoop doorhakte. Hij besloot de 
hertog toch te sturen, zij het met aanzienlijk minder soldaten dan oorspronkelijk
de bedoeling was.936 Zo leidden de demarches niet alleen tot vertraging, maar
werd de komst van 70.000 Spaanse soldaten naar de Nederlanden afgewend.

Het was Oranje duidelijk geworden dat hij er verstandig aan deed de komst
van Alva niet af te wachten. Filips van Hessen, grootvader van Anna van Saksen
en vader van Oranjes bondgenoot Willem van Hessen, had hem al voor Alva’s
gastvrijheid gewaarschuwd. De oude landgraaf had zich na de slag van Mühlberg
overgegeven aan de hertog in de veronderstelling veilig te zijn, een beoordelings-
fout die hij had moeten bekopen met een jarenlange gevangenschap. De prins 
vertrok dan ook eind april 1567 naar de Duitse Dillenburg. Egmont en Horn
waren minder wantrouwend en bleven in Brussel; zij zouden de prijs voor hun
vertrouwen en voor hun opstelling tijdens de nasleep van de Beeldenstorm betalen
op het schavot. 

Op 8 augustus kwam Alva met de voorhoede van zijn leger aan bij Thionville,
de eerste stad in Habsburgs territorium. Twee weken later, op 22 augustus, 
arriveerde hij in Brussel. Op 5 september stelde de hertog de Raad van Beroerten
in en op 9 september werden Egmont en Horn gearresteerd.937 Uit deze snelle
gang van zaken blijkt wel dat over de gevangenneming van de beide graven in
Spanje al was besloten, ook al bracht Alva geen doodvonnissen met zich mee.938

Met de komst van Alva was daardoor definitief een eind gekomen aan de rol die
Oranje, Egmont en Horn hadden kunnen spelen binnen de Spaans-Habsburgse
monarchie als vazallen van Filips II.

Conclusie

Zolang de Nederlandse heren Oranje, Egmont en Horn het politieke toneel in
Brussel beheersten, zagen zij geen noodzaak om tussenpersonen of informanten te
stationeren aan het koninklijke hof. Ze stelden zich tevreden met de mogelijkheden
die Spaanse tussenpersonen hun boden om contact te houden met de ebolistas. 
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In 1566 kwam er verandering in die situatie met de langdurige aanwezigheid van
Laloo, Montigny en Bergen in Spanje. Hierin school geen bewuste politiek van de
edelen. Het lange verblijf van Alonso de Laloo was niet gepland, evenmin als dat
van Bergen en Montigny. Maar naarmate de situatie in de Nederlanden explosiever
werd, weigerde de koning de secretaris en de beide gezanten te laten gaan, waarna
zij met steun van Renard en Castellanos een actieve rol probeerden te spelen in de
besluitvorming aan het hof en in de informatieverstrekking aan de Brusselse heren.

Hoewel al deze aanwezigen de edelen in een positief daglicht probeerden te
stellen, was er weinig hoop dat ze steun voor de eisen van de edelen zouden vinden.
Het beste wat personen als Renard en Castellanos voor hun bondgenoten konden
doen was hen te onderscheiden van de lagere adel, die wat de ebolistas betreft over
de schreef waren gegaan met hun Smeekschrift, en de koning hoopvolle scenario’s
voorhouden over het bijeenroepen van de Staten-Generaal. Deze démarches
waren erop gericht het initiatief aan de Nederlandse heren over te laten, die met
behulp van de Staten-Generaal de koning voor het blok konden zetten en zo een
regime gestoeld op monarchia mixta konden afdwingen. Renard en Castellanos
vroegen echter geen inhoudelijke steun voor het akkoord of de overschrijdingen
daarvan die de heren in de praktijk hadden toegestaan. Laloo, een onderhandelaar
met aanzienlijk minder gewicht, probeerde niet de koning, maar juist Horn op een
ander spoor te brengen door hem aan te sporen zich van Egmont en Oranje los te
maken. De zogenaamde gematigde houding van de Eboli-factie in deze periode
had geen betrekking op de eisen van de heren of het Verbond en al helemaal niet
op de behandeling van protestanten, maar betrof uitsluitend de positie van de
hoge edelen als pijlers van de Brusselse regentschapsregering.

De welwillende geluiden van Renard en Castellanos werden echter overstemd
door de Nederlandse bureaucraten in Madrid, Tisnacq, Hopperus en Courtewille,
die de heren weinig toegenegen waren. Met name Hopperus had de ontwikkelingen
in Brussel vanaf 1559 van dichtbij meegemaakt en zich een helder beeld over de
acties van de edelen gevormd: zij streefden ten koste van alles naar macht en
godsdienstvrijheid. Het effect van Hopperus’ waarschuwingen dat de heren direct
in verband stonden met zowel de Verbondsadel en indirect met de beeldenstormers
was te groot om door Renard en Castellanos teniet te worden gedaan. Hopperus’
vrees voor godsdienstvrijheid in de Nederlanden klonk Filips realistischer in de
oren dan Renards en Castellanos’ optimisme over de resultaten van een vergadering
van de Staten-Generaal en beïnvloedde zodoende zijn beslissingen in aanzienlijk
grotere mate. 

Bovendien werd de argumentatie die Castellanos en Renard inzetten niet door
de heren ondersteund, door woorden noch daden. Er leek geen enkele overeen-
stemming te bestaan tussen hetgeen de ebolistas aan het hof betoogden en de
opstelling van de heren in de Nederlanden. Het gebrek aan coördinatie was te 
wijten aan het feit dat zowel Renard als Castellanos als Laloo uiteindelijk op eigen
gezag spraken en niet door de heren waren geïnstrueerd. Hoewel Oranje, Egmont
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en Horn het er ongetwijfeld mee eens waren dat zijzelf een belangrijke rol te spe-
len hadden in de regentschapsregering, waren zij niet bereid zich in religieuze
zaken te schikken naar Filips’ inzichten of zich zelfs maar op de vlakte te houden.
Hun eigen onderhandelingen met Margaretha werden gedomineerd door een 
tolerante opstelling tegenover de protestanten en hun acties in Vlaanderen,
Antwerpen, Holland en Doornik werden eveneens gekenmerkt door gematigd-
heid. Het behoud van publieke rust in de steden in hun gouvernementen telde
zwaarder dan religieuze uniformiteit. Deze houding hielden de heren eensgezind
vol tot oktober 1566. Daarna dreven de edelen uiteen, doordat Egmont zich 
distantieerde van Oranjes plannen om tot gewapend verzet over te gaan en Horn
zich om die reden terugtrok uit het publieke leven. 

Alleen Egmont was uiteindelijk bereid de rol te spelen die de ebolistas aan 
het koninklijk hof voor de heren in gedachten hadden. Hij schaarde zich meer en
meer in het kamp van de landvoogdes. Hoewel Laloo alle vertrouwen had dat een
meegaande opstelling de enige manier was om Filips’ gunst te herwinnen, redde
Egmont hiermee zijn leven niet. De vorst en zijn landvoogdes hadden immers
gaandeweg steeds minder behoefte aan de steun van de drie heren. Zodra Marga -
retha in de Raad van State kon steunen op andere raadsheren die hadden bewezen
dat zij bereid waren het religieuze beleid van de koning wel te volgen, Egmont en
Horn geneutraliseerd waren en Oranje zijn stadhouderschap had opgegeven,
werd het haar mogelijk een sterke regentschapsregering te vormen zonder inbreng
van de heren. Oranje was er niet in geslaagd de eenheid in eigen kring te bewaren,
noch de Duitse steun te verwerven die noodzakelijke was om een onafhankelijke
koers te kunnen varen.
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