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Conclusie 
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Ik ben er zeker van dat de gravin van Egmont vaak aan mij denkt, want toen ik
in naam van de koning op het huwelijk van Alexander Farnese was, voorspelde ik
haar en haar man wat er zou gebeuren en als iedereen me had geloofd, zou de
schade minder zijn, maar het is al gebeurd.939

– Diego Guzmán de Silva aan Juan de Albornoz, secretaris van Alva

Het slot van de verwikkelingen in de Nederlanden tussen 1559 en 1567 was triest.
Zoals Fruin concludeerde: ‘Het voorspel was geëindigd. De tragedie ving aan.’940

Dat er tragiek school in het lot van Oranje, Egmont en Horn is niet te ontkennen.
De laatste twee betraden op 5 juni 1568 het schavot waar hun op bevel van de 
hertog van Alva het hoofd afgehouwen werd, de eerste ontvluchtte als ‘bedelaar’
het land. In hun val sleurden de heren hun bondgenoten Bergen en Montigny
mee. De markies stief in 1567 als gevolg van een ziekte, maar het lijdt geen 
twijfel dat hij Spanje in geen enkel geval nog levend zou hebben verlaten.941

Montigny werd jarenlang gevangen gehouden in het alcázar van Segovia voor hij
naar het kasteel van Simancas werd geleid, destijds ook al een vredige rustplaats
van staatsdocumenten, in afwachting van zijn geheime executie. Het feit dat zij
jarenlang goede contacten hadden onderhouden met de machtigste factie aan het
Spaanse hof stond deze afloop geenszins in de weg. Tot welke mate van integratie
hadden deze contacten geleid en welke factoren speelden in dit integratieproces
een stimulerende of remmende rol?

Doelstellingen en achtergronden

De contacten van verschillende leden van de Spaanse Eboli-factie met de drie
Nederlandse heren Oranje, Egmont en Horn behelsden een wederkerige en 
dynamische relatie. Er was sprake van aanhoudende onderhandelingen. Inzet 
van discussie was de positie van de edelen in de Brusselse regering ten opzichte
van hun concurrenten, hun onafhankelijkheid ten opzichte van Filips II, en de
voorwaarden die daaraan werden gesteld. 
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Het doel van de ebolistas was door middel van patronage een sterke band te 
ontwikkelen tussen het koninklijke hof en het perifere Brusselse machtscentrum,
om de afgelegen Nederlanden met behulp van de plaatselijke elite vanuit Madrid
te kunnen besturen. De Spaanse factie onderkende en stimuleerde daarmee de
belangrijke rol die de Nederlandse adellijke elite speelde in de Spaans-Habsburgse
samengestelde monarchie. Op deze manier kreeg de federalistische visie op de
monarchie van de ebolistas vorm in de praktijk. Het integreren van de Nederlandse
hoge adel in de hoogste bestuurslagen van de Spaans-Habsburgse monarchie 
– leden van Castiliaanse raden, onderkoningen van Italië e.d. – lag echter niet in
hun bedoeling; de heren hadden immers een rol te vervullen in Brussel. Met een
combinatie van strategische gunstenverlening en waarschuwingen probeerden ze
de heren stevig te verankeren in het Spaans-Habsburgse patronagesysteem. 
Zij probeerden daarmee de edelen een positie te geven als voornaamste pijlers 
van de regentschapsregering. In ruil verwachtten de ebolistas dat de heren enkele 
sleutelelementen van het beleid van Filips zouden ondersteunen; de pijlers moesten
immers het Spaans-Habsburgse bouwwerk dragen. Vooral aan de religieuze 
politiek – het afdwingen van religieuze uniformiteit en de reorganisatie van de
bisdommen – kon niet worden getornd. De Eboli-factie had voor Oranje, Egmont
en Horn, eventueel gesteund door Simon Renard, een positie in gedachten die 
vergelijkbaar was met die van Granvelle voor 1564. 

De doelstellingen van de heren zijn iets minder geprononceerd. Zij streefden
duidelijk naar een vrijwel onafhankelijke positie in Brussel. De ambten die Filips
hun voor zijn vertrek had gegeven, vooral het stadhouderschap in combinatie met
een raadszetel, maakte hen al tot zeer onafhankelijke figuren in hun gouvernementen
met een aanzienlijke machtsbasis in Brussel. We kunnen alleen speculeren over 
de mate waarin zij zich spiegelden aan de positie van de rijksvorsten in het 
Heilige Roomse Rijk, maar er zijn enkele aanwijzigen die in die richting wijzen. 
Het memoriaal van Simon Renard, gepresenteerd in hoofdstuk 5, maakte de
koning duidelijk dat een gewapend optreden in de Nederlanden even desastreus
zou kunnen aflopen als Karels veldtochten tegen zijn Duitse vazallen; een duidelijke
referentie aan de macht en ambitie van de Nederlandse heren van een persoon 
die in de jaren 1559-1564 nauw betrokken was geweest bij het formuleren van hun
eisen. Van de landsheer verwachtten de heren dat hij hun een riante machtspositie
in Brussel zou geven, maar dat zij zelfstandig de Brusselse politiek zouden bepalen.
Al met al leken de drie heren verdere integratie met het Heilige Roomse Rijk te
prefereren boven een nadere associatie met de Spaans-Habsburgse monarchie.

Gezien de verschillende doelstellingen van de Spanjaarden en de
Nederlanders is het niet verrassend dat de Spaanse hovelingen aanzienlijk meer
investeerden in het contact dan de Brusselse heren. Het bevorderen van de inte-
gratie binnen de monarchie was voor hen, met de belangen van de koning in het
achterhoofd, een grotere prioriteit dan voor de Nederlandse edelen. Het belang
dat de Spanjaarden hechtten aan deze contacten blijkt onder meer uit hun 



wordingsgeschiedenis. De praktische manier waarop de communicatie werd 
geregeld – de secretariële en vertalersdiensten, de postbezorging – werd volledig
geïnitieerd door de Spanjaarden; van de Nederlanders ging nauwelijks enig 
initiatief uit. Zelfs Alonso de Laloo, de enige persoon die kan worden gezien als
een gezant van de heren aan het koninklijke hof, was aanvankelijk om heel andere
redenen naar Spanje gestuurd. Dat nam natuurlijk niet weg dat ook de heren
gebruik maakten van de invloed van de ebolistas wanneer dat raadzaam was, maar
zij ontplooiden geen eigen initiatieven om hun communicatieve positie aan het
Spaanse hof te verbeteren.

De achtergrond van de moeizame integratie van de Nederlandse heren in de
Spaans-Habsburgse patronagesfeer, was hun nauwe band met het Heilige Roomse
Rijk. Evenals het een te nauw perspectief is om de woelige jaren ’60 van de zestiende
eeuw alleen in een Nederlandse perspectief is te zien, blijkt het ook onvoldoende
slechts de Spaanse hofcontext erbij te betrekken. Het lijkt immers duidelijk dat de
Nederlandse hoge adel nog veel steunde op zijn contacten in het Heilige Roomse
Rijk. Hun belangen in het Rijk kregen na 1559 een sterke impuls. Vanwege de
angst voor een katholiek complot na de vrede tussen Habsburg en Valois en de
mogelijke alternatieve keizerlijke kandidatuur van Frederik II van Denemarken in
1562, zette Filips tussen 1559 en 1562 een diplomatiek offensief in. Dit was erop
gericht zijn reputatie te verbeteren en een stevig netwerk te bouwen. De Nederlandse
hoge adel, die sterk verzwagerd was met de Duitse, vormde een reservoir aan
geschikte gezanten. Zo raakten Oranje en Egmont nauw betrokken bij het vormen
van Filips’ netwerk in het Heilige Roomse Rijk juist op het moment dat de Spaanse
en Oostenrijkse takken van de familie definitief gescheiden raakten. Hoewel het
onduidelijk is of de heren enige bevordering, ambten of gunsten te verwachten
hadden in het rijk, was de door Filips zelf geschapen verleiding een rol te spelen
in de rijkspolitiek groot.

Triumviraat?

Het is belangrijk op te merken dat de houding van de drie heren niet altijd identiek
was. De algemene schets van de doelstellingen en achtergronden van hun contacten
met het hof is dan ook niet in dezelfde mate op alledrie van toepassing. In de 
conflicten die in de historiografie over het begin van de Nederlandse Opstand
worden begeschreven, lijken ze op één lijn te zitten. Op terreinen als het uitbreiden
van hun macht ten opzichte van Granvelle, het aandringen op het bijeenroepen
van de Staten-Generaal, hun verontwaardiging over de besluitvorming rond de
bisschoppelijke herindeling en ook wat betreft hun milde pragmatisme tegenover
protestanten, wisten zij inderdaad een overwegend gesloten front te vormen.
Maar juist in hun houding tegenover Filips en zijn Spaans-Habsburgse rijk legden
de drie heren aanzienlijk minder eensgezindheid aan de dag, hoewel vooral
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Oranjes opstelling hun optreden als collectief bepaalde. In feite is dit niet de
geschiedenis van een driemanschap, maar zijn het drie heel verschillende geschie-
denissen van individuele aristocraten en hun relatie tot het koninklijk hof.

Van de drie heren was het Egmont die in de jaren 1559-1567 streefde naar 
integratie binnen de hoogste, transnationale echelons van de Spaans-Habsburgse
maatschappij. Granvelle meldde stelselmatig over de graaf dat die van de drie
heren het meest beïnvloedbaar was en het meest bereid de Nederlanden te verlaten
voor een post in een ander Spaans-Habsburgs gebied. Al in 1553 had hij zichzelf
naar voren geschoven als mogelijke onderkoning van Napels of bekleder van een
andere post in Italië. Ook wekte Eraso in zijn antwoord op de eerste protestbrief 
in 1561 de indruk dat hij het meest vertrouwen had in Egmonts bereidheid Filips’
religieuze beleid uit te voeren, vooral het bisdommenplan. Niet alleen deze 
waarnemers onderscheidden Egmont van de anderen. Ook uit Egmonts handelen
sprak een grote bereidwilligheid zich te schikken naar de wensen van Filips en de
ebolistas. De graaf had het meest contact met Cristóbal de Castellanos, hij was in
1563 bereid naar Spanje te komen en reisde in 1565 daadwerkelijk op eigen initiatief
naar het koninklijke hof. 

Het ontging vriend noch vijand dat Egmont in ieder geval tot 1565 openstond
voor de verleidingen van de koning. Dat leidde echter niet tot benoemingen.
Filips gebruikte deze bereidheid voornamelijk als een onderhandelingswapen.
Egmont daadwerkelijke inzetten in Italië strookte niet met Filips’ belangen, omdat
de graaf juist in de Nederlanden van waarde kon zijn. Ook Oranje en Horn remden
Egmonts integratie in de hoogste bestuurslagen af. Ze frustreerden zijn reis naar
het hof in 1563 en wisten zijn hervonden onafhankelijkheid na zijn reis in 1565
snel ongedaan te maken. Zo probeerden Oranje en Horn Egmont in de Nederlanden
te houden.

Horn was van de drie heren het best geïntegreerd in Filips’ hof, de vroeg -
moderne bron van gunsten waar vele edelen hun fortuin hoopten te maken. 
De graaf was al vanaf 1547 een regelmatige gast aan het hof uit hoofde van zijn
functie als commandant van de Vlaamse garde. Hij drukte zich gemakkelijk uit in
het Castiliaans en beschikte in de jaren 1566-1567 over zijn eigen informant in
Madrid, Alonso de Laloo. Maar zijn Madrileense wortels waren niet diep. Het was
in 1559 ongetwijfeld de bedoeling dat de graaf permanent aan het hof zou verblij-
ven, maar hij keerde eerder dan voorzien terug naar de Nederlanden. Zoals later
bleek, waren financiële overwegingen niet vreemd aan dit besluit. Misschien was
het een ongelukkige keuze om juist Horn te kiezen als superintendant voor de
Nederlanden, aangezien hij al niet de rijkste van de edelen was en vanwege zijn
reis ook nog zijn lucratieve stadhouderschap moest opgeven. Financieel was Horn
daardoor onvoldoende toegerust voor een langdurig verblijf aan het dure Spaanse
hof en dit financiële onvermogen werd onvoldoende gecompenseerd door de
vorst. Aan dit geval van mogelijke integratie kwam in 1561 dan ook abrupt een
einde – zoals zovelen had Horn aan het hof niet zijn fortuin gevonden, maar eerder
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zijn financiële graf gegraven. Hoewel Egmont dus hoopvol was gestemd over het
Spaans-Habsburgse patronagesysteem – als aspirant onderkoning – was Horn
inmiddels ernstig gedesillusioneerd als een verliezer van de patronagerace.

Willem van Oranje zag zichzelf liever als een soort rijksvorst, loyaal aan, 
maar in hoge mate onafhankelijk van zijn soeverein-op-afstand. Van hem is het
minste contact met Castellanos of het koninklijk hof bekend. Hoewel de prins
zeker regelmatig met de Spaanse contador sprak, was het veelal Egmont die de 
correspondentie via Castellanos met Eraso verzorgde. Zelfs zijn veelgeroemde
inlichtingennetwerk zou wel eens meer betrekkingen kunnen hebben op Laloo en
Horn dan op zijn eigen contacten. Oranje was veel meer dan de anderen gericht
op het Heilige Roomse Rijk. Met zijn schitterende huwelijk in 1561 had de prins
een potentiële strategische goudmijn aangeboord; nauwe betrekkingen met 
keurvorstelijk Saksen en Hessen. Dat deze alliantie tot niets zou leiden, kon de
prins in 1562-1564 nog niet bevroeden. In tegendeel, in deze periode werkte hij
actief aan zijn banden met August van Saksen en Willem van Hessen. Hij onder-
hield zelfs een geheime postlijn met hen en stortte zich actief in het politieke
gewoel waarmee Maximiliaans verkiezing tot Rooms koning gepaard ging. 
Door zijn huwelijk leek hij door de Duitse rijksvorsten geaccepteerd te worden 
als gelijke en zo profileerde Oranje zich door zijn politieke opstelling.

Daartegen staken de Duitse contacten van Egmont en Horn schril af. Horn
had door zijn huwelijk met Walburgis van Nieuwenaar de graven van Meurs in
zijn directe familiekring gekregen, wat voor hem, als Gelders edelman en toenmalig
stadhouder van Gelre binnen zijn directe strategische belangensfeer viel. Maar op
het Duitse politieke toneel als zodanig speelden deze graven maar een kleine rol.
Hetzelfde kan gezegd worden over Egmonts familiebetrekkingen. Aanvankelijk
leek de verbintenis met de Wittelsbachers zeer veelbelovend, maar dat veranderde
na 1559. Gravin Sabine was dan wel de zuster van een keurvorst, maar haar broer
Frederik III van de Palts was de enige calvinistische territoriale vorst van het
Heilige Roomse Rijk. Zodoende viel hij buiten de vrede van Augsburg en stond 
hij steeds geïsoleerd in de rijkspolitiek. Bovendien was hij vanwege zijn religie
voor de Spaanse Habsburgers geen gesprekspartner; Margaretha van Parma 
onderhield niet eens een gute Korrespondenz met hem. Van het uitspelen van 
zijn Duitse belangen tegen zijn Spaanse, zoals Oranje deed, kon dus geen sprake 
zijn. Egmonts houding ten opzichte van de kroning van Maximiliaan II tot 
Rooms-Koning – hij kwam pas toen de feestelijkheden al voorbij waren – geeft
eveneens aan dat hij weinig waarde hechtte aan zijn Duitse connecties. Van de
drie edelen onderhielden Egmont en Horn meer contact met de Spaanse hof dan
de prins, terwijl juist Oranje nauwere banden had met de Duitse vorsten. 

Ondanks deze verschillen wisten de heren toch lange tijd hun gelederen
gesloten te houden. Daarvoor moesten Oranje en Horn, die uit onafhankelijkheidszin
of teleurstelling minder toenadering zochten tot het hof dan Egmont, hun 
bondgenoot bij tijd en wijle aanzienlijk onder druk zetten. De ogenschijnlijke 

182



harmonie onder de heren kwam dus zeker niet vanzelf tot stand. Toch was deze
eensgezindheid uitzonderlijk. Tijdens de regeerperiode van Karel V was de adel
onderling steeds verdeeld geweest in Frans- en Engelsgezinde kampen. Adellijke
rivaliteiten hadden Filips er in de jaren 1550 nog van weerhouden een Nederlandse
opperbevelhebber te benoemen. De koning ging er ongetwijfeld vanuit dat zich
tussen Egmont en Oranje een felle rivaliteit zou ontwikkelen. De prestigestrijd
vertaalde zich echter niet in een politieke breuk tussen de heren, ondanks de
pogingen van Granvelle en Filips deze te forceren. Pas tijdens de nasleep van de
Beeldenstorm zou het front breken. Nadat de relatie met Margaretha onder druk
kwam te staan, omdat de heren haar richtlijnen niet opvolgden, handelden alle
heren in overeenstemming met hun patronagerelatie met de koning. Horn, die zijn
optreden in dienst van Filips alleen maar op teleurstelling zag uitlopen, verliet het
actieve leven en trok zich terug in Weert. Egmont bleef loyaal, als een goede cliënt
die ondanks teleurstellingen zijn patroon trouw blijft. Oranje, de ‘rijksvorst’, zocht
toenadering tot zijn Duitse verwanten om een onafhankelijke positie in de
Nederlanden af te dwingen. Natuurlijk kwam de samenwerking van Egmont en
Oranje nu aan een eind. Maar tot hun breuk had Filips te maken met een uitzon-
derlijk sterke en verenigde adelsgroep in de Raad van State.

Deze verenigde adel in de Raad van State en hun strijd met Granvelle heeft
lang de indruk gegeven dat de strijd in Brussel ging tussen een vertegenwoordiger
van het absolute vorstelijke gezag en de hoeders van de traditionele orde en past
in het beeld van de vroegmoderne strijd tussen bureaucraten en edelen. Dit beeld
is enigszins vertekend. Immers, in Granvelles kamp bevonden zich edelen als
Berlaymont – eveneens lid van de Raad van State – de gebroeders Croÿ, Aarschot
en Renty, de heer van Courrière, en de graven van Oost-Friesland, Aremberg en
Megen die waarschijnlijk goeddeels dezelfde gedachten huldigden over de regering
van de Nederlanden als de drie heren. Kennelijk was steun aan Granvelle niet
onverenigbaar met het adellijke ethos. Oranje, Egmont en Horn deden na
Granvelles vertrek op hun beurt verwoede pogingen Simon Renard in de Raad
van State te krijgen. Renard onderscheidde zich nauwelijks van Granvelle 
wat betreft zijn scholing en sociale achtergrond. In de ogen van de drie heren 
diskwalificeerde geen van deze factoren hem als raadsman van hun factie. 
De strijd tussen Granvelle en de heren past daardoor goed in de historiografie
over patronage en factiestrijd.

Voorspel van de Opstand

De studie naar de praktische communicatiemethoden van de drie Nederlandse
heren en hun Spaanse contactpersonen is een nuttige manier gebleken om dichterbij
een antwoord te komen op de vraag in hoeverre de Nederlandse edelen waren
geïntegreerd in de Spaans-Habsburgse monarchie. Daaruit hebben we immers
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kunnen opmaken dat het vooral de Spanjaarden waren die zich inspanden voor
de integratie van de Nederlandse edelen in de Spaans-Habsburgse monarchie,
zodat die zich als loyale steunpilaren van Filips zouden gedragen. Maar hoewel
de Spaanse hovelingen hun best deden, hielden de heren zich bewust afzijdig. 
De factie verdedigde hun eisen voor meer macht in Brussel, maar dat betekende
niet dat Eboli de heren zou toestaan daadwerkelijk een onafhankelijke rol te spelen.
De federalistische ideologie van de Eboli-factie moet dan ook worden begrepen
als een bereidheid plaatselijke elites een rol te gunnen in perifere bestuurscentra,
en niet als het nastreven van een nagenoeg onafhankelijke positie voor de 
plaatselijke elites. De ebolistas wilden, net als de albistas, het perifere bestuur in
aanzienlijke mate regisseren vanuit het centrum. Aan de verschillende patronage-
verwachtingen van de heren kon de factie dan ook niet voldoen en de heren kregen
in de Nederlanden niet de vrijheid hun eigen inzichten te volgen in de strijd tegen
het protestantisme. Uit het oogpunt van de edelen waren de contacten met de
Spaanse hovelingen dan ook nauwelijks effectief. Hun zucht naar onafhankelijkheid
werd niet bevredigd. De Spaanse Eboli-factie was ongeschikt als aanjager van 
constitutionele veranderingen in de Nederlanden, omdat de factie juist baat had
bij het regeringssysteem van de koning, en stelde zich bovendien op één lijn met
Filips wat de protestanten betrof. De ebolistas probeerden juist de heren van hun
ideeën af te brengen. De mate van integratie van de Nederlandse heren in de het
Habsburgse patronagesysteem werd beperkt door deze onenigheid over het 
religieuze beleid, wat echter niet betekent dat de heren uitsluitend een strijd
omwille van de godsdienst voerden. Religie was vooral de spaak in het wiel van
de internationale factieverhoudingen, die een soepele bestuurlijke verhouding 
tussen het centrum en de periferie bemoeilijkte.

Deze gebrekkige integratie kwam op een slecht moment voor de Spaans-
Habsburgse monarchie, namelijk toen de directe dynastieke band met het 
Heilige Roomse Rijk verbroken was en de vorst zich in Zuid-Europa vestigde. 
De diplomatieke campagne die Filips ondernam om zijn reputatie in het Rijk te
verbeteren en een lutherse keizersverkiezing te vermijden, maakten de situatie
voor de Nederlandse heren nog verwarrender. In welke Habsburgse context zouden
de Nederlandse heren zich begeven, de vertrouwde Oostenrijkse of de onbekende
Spaanse? Edelen als Oranje grepen deze onduidelijkheid aan om een onafhankelijke
positie te verwerven, wat de interne Spaans-Habsburgse cohesie nog verder onder
druk zette. Personen als Eraso en Castellanos hadden de taak de heren toch aan de
Spaans-Habsburgse monarchie te binden.

De contacten tussen de Nederlandse heren en de Spaanse hovelingen moeten
dus in eerste instantie worden geïnterpreteerd als Spaanse contacten die omwille
van het koninklijke belang op gang gebracht en onderhouden werden. Hierbij
ging Filips uit van de Spaans-Habsburgse politieke realiteit, waartoe Oranje,
Egmont en Horn zich echter niet wilden beperken. Zij bleven zich sterk op de 
Rijk richten – Oranje bleef tot in de jaren 1570 hopen op Duitse steun om zijn 
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onafhankelijke bewind in de opstandige Nederlanden te ondersteunen. Scheuren
in Filips’ monarchie konden daarom niet uitblijven. Op een moment waarop een
sterke band tussen vorst en vazallen noodzakelijk was om de nieuwe Spaans-
Habsburgse monarchie te consolideren na de verdeling van de erfenis van Karel V,
bleek het essentiële adellijke fundament van het nieuwe bouwwerk nog de verou-
derde structuur te ondersteunen. De sociale en religieuze problemen die bredere
lagen van de bevolking in beroering zouden brengen, werden door de gebrekkige
harmonie tussen vorst en vazallen onoplosbaar. De discrepantie tussen de 
vorstelijke patronagepolitiek en de adellijke patronageverwachtingen werd 
de cohesie en stabiliteit van de Spaans-Habsburgse monarchie fataal.
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