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Een Habsburgs edelman tussen 

vorstenmacht en verzet1 

Terstont daer na quam vooren 
Edel van Stam en Bloet, 
De Edele Graef van Horen, 
Liefhebbende Gods woort s'oet, 
Lieflijek saehmen hem daer treden, 
Als een Slaehtsehaep in noot 
Comende ter selver steden, 
Daer hy moste sterven den doot. 

Een Cussen heeft hy ghevonden 
Daer hy op booeh zijn knien, 
Alom te zijn verslonden, 
Ten den Hemel saehmen hem sien: 
Hy voer uut dese Warande, 
Sprekende seer onbevreest, 
o Heer in dees Offrande, 
Beveel iek u mijnen gheest. 2 

Het speelde zich af op 5 juni 1568, op de Grote Markt van Brussel. 
Voor het fraaie gotische gildenhuis van de voetboogschutters, dat wij nu 
kennen als Museum Het Broodhuis, was een schavot opgesteld. Rond elf 
uur 's morgens werd daar de bekende Lamorael graaf van Egmont, prins 
van Gavere onthoofd, en een uur later Filips van Montmorency, graaf van 
Hom. 

In het Nieu Geusen Lieden Boeexken van 1581 werden onder andere 
de bovenstaande strofen aan Hom gewijd. Die gaven het toch al dramati
sche verhaal van diens levenseinde overigens nog een extra lading. En pas
sant suggereerden ze dat Hom was gestorven als een goede protestant die 
de diensten van 'Ba als Priester met zijn duchten' ver van zich zou hebben 
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FILIPS VAN MONTMORENCY, GRAAF VAN HORN (1524-1568) 

Er zijn dus vragen rondom Filips van Montmorency die in Weert, heer
lijkheid in personele unie verbonden met het graafschap Horn, volgens een 
overvloed van bronnen na zijn gruwelijk einde is begraven: Oude vragen 
soms, maar ook vragen dankzij nieuwe ontwikkelingen in de geschiedschrij
ving. Enkele daarvan staan in de volgende pagina's centraal. Ten eerste 
behoorde Filips van Horn tot de hoogste adel van de Nederlanden. Wat 
betekende dat? Welke positie namen hoge edelen in zijn tijd in? Ten tweede 
speelde Horn een rol in de toenemende spanningen binnen de Lage Landen 
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na het midden van de zestiende eeuw. Spanningen tussen vorstenmacht aan 
de ene kant, en ontevreden onderdanen aan de andere. Wat hield de rol van 
Hom in? Hoeveel invloed had hij? En ten slotte. Welke zijn rol ook was, 
zijn optreden leidde tot zijn onthoofding. Was het vonnis, dat over hem 
werd geveld, van zuiver juridische of van politieke aard? 

I HET BOURGONDISCH-HABSBURGSE STREVEN 

Structuren 
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De Nederlandse gewesten, traditioneel zeventien, waren in de late 
Middeleeuwen deels lenen van Frankrijk, deels en vooral lenen van het 
Duitse Rijk. Zij lagen zozeer aan de rand van elk van beide rijken, dat het 
hoogheidsgezag erover minimaal was en zij in feite zelfstandige staatjes 
waren. Op die gewesten hadden de hertogen van Bourgondië, een jongere 
tak van het Franse koningshuis Valois, hun oog laten vallen. Sinds 1383 
brachten de Bourgondiërs het ene na het andere gewest onder hun gezag, 
door middel van huwelijk, verovering, intrigeren, verpanding, koop, inzet
ten van verwanten, ook als bisschoppen waardoor bisdommen tot mee
gaande buurlanden werden. Hun doel was de opbouw van een eigen staat, 
een koninkrijk liefst. 

Dat doel was niet bereikt toen in 1482 de laatste van het geslacht, de 
erfdochter Maria, stierf. Maar het Bourgondische streven ging door, nu via 
Maria's echtgenoot Maximiliaan van Habsburg. Deze was zelf erfgenaam 
van een soortgelijk complex van staten in Oostenrijk en werd in 1486 
rooms-koning, in 1493 keizer van het Duitse Rijk. Het aanzien van de 
landsheren in de Nederlanden werd dus internationaler, temeer toen 
Maximiliaan het huwelijk arrangeerde van zijn zoon Filips de Schone met 
Johanna, die de Spaanse koninkrijken Aragon en Castilië zou erven. Tussen 
1515 en 1519 kwamen al deze landencomplexen - drie in totaal dus - door 
vererving in handen van de zoon van dit echtpaar: Karel V van Habsburg. 

KareIs Lage Landen vormden geen aaneengesloten geheel. Dat werden ze 
pas na toevoeging van het gebied van Friesland (1524) tot Gelderland (1543). 
De voornaamste opponent in deze streken was de Gelderse hertog Karel van 
Egmont geweest, die veelal was gesteund door de Franse koning, KareIs 
grootste tegenstander in West-Europa.' Na 1543 bleef naast enkele kleine 
enclaves alleen het prins-bisdom Luik zelfstandig tussen de Habsburgse lan
den liggen. Maar: een eenheid waren deze Nederlanden nu bepaald nog niet, 
noch formeel, noch in praktische zin. Zij vormden een personele unie, waar
binnen een centrum - Vlaanderen, Brabant, Zeeland en Holland - valt waar te 
nemen met eromheen een periferie van minder vér ontwikkelde gewesten! 

Toch waren er in het Habsburgse streven ten opzichte van het 
Bourgondische wel nieuwe componenten geslopen. Het beoogde koninkrijk 
in de Lage Landen moest nu hogere doelen dienen. De Nederlanden werden 
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ingezet ten behoeve van de internationale politiek van Maximiliaan, en zeker 
van Karel V, die in 1519 rooms-koning en in 1530 keizer werd, Dat gold 
ook voor de Spaanse en de Oostenrijkse erflanden, De drie complexen ble
ven daarbij overigens afzonderlijk bestuurde eenheden, overheersten elkaar 
niet,? Alles werd wél geleid door één familiehoofd - en dat was toen KareL" 

Dus werden de Lage Landen niet langer alléén geconfronteerd met oor
logen met de Franse koningen, Voortaan speelden ook problemen in Karels 
Spaanse landen een rol. Dáár werden ook wel Nederlanders ingezet, en 
omgekeerd zo nodig Spanjaarden hiér,' En vooral kwamen er meer raak
punten met conflicten in het Duitse Rijk. Daar streefden vorsten en steden 
allang naar méér macht ten koste van het keizerschap.1O Dat streven werd 
nog versterkt door de doorbraak van de Reformatie die de vorsten ook op 
religieus vlak elkaars tegenstanders maakte. Heel wat conflicten hadden 
hier een combinatie van politieke en godsdienstige achtergronden." 

Ook onder Karels zoon en opvolger Filips II werd de politiek ten aan
zien van de Nederlanden dikwijls door de internationale verhoudingen 
bepaald. De vorst keek dan ook vanuit een totaal andere invalshoek naar 
deze landen dan zijn onderdanen. Hij immers bezag al die gewesten tegelij
kertijd, van bovenaf. Maar de doorsnee onderdaan, met een beperkte gees
telijke horizon van misschien twintig kilometer - één dagreis - ging alleen 
uit van het belang van zijn directe omgeving: dát was zijn vaderland. Hij 
keek van beneden naar boven en beschouwde Karel of Filips hooguit als 
zijn gewestelijke vorst. Dat deze ook nog elders regeerde, raakte hem niet; 
voor belangen van andere onderdanen had hij geen oog.12 

Wilde Karel V de Nederlanden voor zijn eigen doelstellingen gebruiken, 
dan moest hij de leenband met Frankrijk en het Duitse Rijk versoepelen of 
verbreken. Met Frankrijk maakte hij aan deze band een einde na het in 1525 
te hebben verslagen. Wat betreft Duitsland werden de Lage Landen pas in 
1548 vrijwel geheel aan de greep van de Rijksorganen onttrokken. 13 Toen 
regelde Karel in deze gewesten meteen ook zijn opvolging: al in 1549 wist hij 
zoon Filips overal als aanstaand vorst te laten aanvaarden. De Oostenrijkse 
erflanden en de keizerlijke waardigheid zou deze echter niet erven. 14 

Tegelijk moest, naar binnen toe, tussen de Nederlanden meer eenheid 
ontstaan. Daarmee waren de Bourgondiërs al begonnen. Over alle provin
ciën legden zij één netwerk van centrale instellingen, die geleidelijk meer 
bevoegdheden naar zich toetrokken. Zonder overigens de gewestelijke orga
nen geheel te verstikken. 

In het hart van het apparaat stond de landsheer zelf of zijn algemene 
plaatsvervanger, de landvoogd. Deze werd terzijde gestaan door een raad van 
advies, een hofraad, die in 1531 werd gereorganiseerd in drie gespeciali
seerde, 'collaterale' raden - Raad van State, Geheime Raad en Raad van 
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Financiën - , nadat al eerder een hooggerechtshof - de Grote Raad van 
Mechelen - was afgesplitst. 15 Vanuit dit centrum dienden overal steeds meer 
algemene wetten te worden ingevoerd en, in deze tijd van Kerkhervoming, de 
eenheid van Kerk en Staat te worden gehandhaafd. Overigens weten we nog 
maar weinig over de doorwerking naar beneden van het centrale beleid. 16 

Nu waren dit overwegend maatregelen van institutionele en wetge
vende aard. Daarnaast grepen de Bourgondiërs en Habsburgers ook naar 
sociale middelen om hun gezag te versterken. Naar die middelen is nog heel 
weinig en slechts fragmentarisch onderzoek verricht. Drie mogelijkheden 
stonden de landsheren ten dienste. 

In de eerste plaats zetten vorsten, zoals zij, hun familieden in. Omdat 
de individu werd gezien als onderdeel van de familie, straalden ook op jon
gere familieleden het aanzien en gezag van hun geslacht af. Voor de vorst, 
het familiehoofd, waren zij betrouwbaarder dan wie ook. Zij konden om 
die redenen overal worden aangesteld op de hoogste posten zoals die van 
landvoogd of onderkoning; dat gold ook voor bastaarden. I? Zij speelden 
eveneens een rol in de propaganda, waarvan de vorsten zich bedienden. Tot 
die propaganda behoorde het zich aan de onderdanen vertonen, door het 
schenken van portretten bijvoorbeeld, en vooral in levende lijve, door nu en 
dan bezoeken aan bepaalde streken te brengen. Zo reisde Karel V in augus
tus-september 1543 vanuit Duitsland over Kleef naar Diest in Brabant. Hij 
had zojuist het Gulikse stadje Düren ingenomen en daarmee Gelderland 
definitief verslagen. Vervolgens ging hij op weg naar Venlo, waar weldra de 
nieuwe verhoudingen in een tractaat werden geregeld. Onderweg gebruikte 
hij op 3 september de maaltijd op het kasteel van Horn, samen met zijn zus
ter, de landvoogdes Maria van Hongarije, die men dus ook te zien kreeg. En 
op 14 september overnachtte hij op kasteel Weert, als gast van de douairiè
res van Buren en Horn. 18 

Het tweede sociale middel, waarvan Bourgondiërs en Habsburgers 
gebruik maakten, werd gevormd door de nog bestaande leenrechtelijke ver
houdingen - de relatie leenheer-leenman dus. Het ging hier om een soort 
contractuele afspraak, over en weer bezworen door eden: beide partijen 
beloofden elkaar trouw, bijstand en bescherming. In bredere zin was dit sys
teem verwant aan de zorgvuldig geformuleerde eden, die vorst en volk 
wederzijds aflegden bij het aantreden van een nieuwe landsheer, zoals bij 
het begin van Karel Vs bestuur in 1515 en bij de erkenning van Filips II als 
zijn opvolger in 1549." Daarnaast grepen de Bourgondisch-Habsburgse 
vorsten naar een derde middel, de nieuw opkomende patronage of cliënteIe: 
een systeem van relaties tussen twee personen van ongelijke status, de 
patroon en cliënt. De patroon heeft toegang tot schaarse middelen: geld, 
functies, spaarzaam aanwezige goederen, rechten. Door iets hiervan uit te 
delen kan hij anderen aan zich binden. Van de minder hoge persoon, de 
cliënt, wordt dan verwacht dat hij op zijn beurt tegenprestaties levert: het 
inschakelen van lagere maatschappelijke groepen voor steun aan gevoerd 
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beleid bijvoorbeeld. Beide partijen gaan met elkaar een informele, vaak 
morele band aan, niets wordt formeel, schriftelijk vastgelegd. Zij bouwen 
ten opzichte van de ander een vorm van sociaal krediet op, waarop die 
ander als hij dat nodig acht aanspraak kan maken.zo In menig opzicht sloot 
dit systeem van patronage aan bij het internationaal in de zestiende eeuw 
opkomende absolutisme. 

Een rol voor de adel 
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In deze eeuw gingen beroepen op leenrechtelijke verhoudingen en het 
gebruik van de patronage meer en meer door elkaar lopen. 21 Hieraan is nog 
weinig systematische aandacht besteed. Tot voor kort kenden we de 
patroon-cliëntverhouding voor deze periode alleen enigermate uit de con
tacten tussen vorsten en deskundige juristen, meest van burgerafkomst, die 
als ambtenaren werden ingezet. Zulke mensen zouden alleen al trouw aan 
hun heer zijn omdat zij voor behoud van hun aanzien en hun materiële 
positie van hem afhankelijk waren." Onderzoek door de Belgische histori
cus Hans Cools maakt het ons nu mogelijk, de adelsgroep en de 
Bourgondisch-Habsburgse vorsten te bezien zowel in hun onderlinge rela
ties van leenman versus leenheer als van cliënt ten aanzien van patroon. 

Edelen kenmerkten zich door erfelijke rechten die de verdere samenle
ving niet bezat. Dit formele criterium gold lange tijd als het enige adelsken
merk. Maar via sociaal-historisch onderzoek is daarnaast vastgesteld, dat 
adeldom niet kon bestaan als de samenleving deze niet accepteerde. 
Bovendien diende een edelman een levenswijze aan te houden die door die
zelfde samenleving van hem werd verwacht. Dit betekende nog niet, dat alle 
edelen elkaars gelijken waren in status en eigendommen. De Bourgondisch
Habsburgse landsheren lichtten uit de samenleving individuele mensen of 
adelsfamilies, van wie zij goede verwachtingen hadden. Dat waren deels ede
len die in diverse gewesten al hoog aanzien genoten, daarnaast lokale edelen 
van zeker postuur, vooraanstaande mensen van stedelijke afkomst die door 
hen, de landsheren, geadeld werden, vorstelijke bastaarden en hun nakome
lingen, en buitenlandse edelen die zij nodig hadden, om welke reden dan ook. 
Binnen deze groep van aristocraten gingen de meest aanzienlijke adelsgeslach
ten - die der 'magnaten' - steeds meer een afzonderlijk groepje vormen." 

Traditioneel bonden de vorsten ook deze mensen aan zich met middelen 
van leenrechtelijke aard: door toewijzing van gronden, inkomsten daaruit of 
rechten erop. Maar nu pasten zij ook de patronage toe. Zo bezorgden zij de 
cliënten hoge functies aan het hof. Groot aanzien genoot daar de opperka
merheer, die voortdurend in de omgeving van de vorst was, weliswaar geen 
beleidsfunctie had, maar gemakkelijk bij overleg betrokken kon worden. 
Evenals, in wat mindere mate, de omstreeks 1470 veertig, later meer dan 
vijftig kamerheren. Een flink aantal van deze heren was overigens maar de 
ene helft van het jaar in dienst; het andere halve jaar diende een andere 
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groep. Zo creëerde de vorst met steeds meer mensen een nauwere band, ook 
al zette hij de deur open voor inflatie van ambten. Niettemin werd deze 
benoeming als een bijzondere eer gepresenteerd, en ook zo ervaren.24 

Die eer was nog groter als een kamerheer tegelijk lid werd van de cen
trale hofraad van de vorst, het orgaan dat in 1531 door Karel V werd gere
organiseerd en opgedeeld in de Raad van State, de Geheime Raad en de 
Raad van Financiën. Overigens verschenen juist in de gereorganiseerde 
raden ook juristen en technocraten, die soms in de adelstand waren of wer-
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den verheven. Zij vormden naast de oude adel een 'noblesse de robe' - toga
adel. Maar door de leden der oude adelsgeslachten werden zij niet snel 
geaccepteerd. Zij waren immers van lagere afkomst, door gunsten opge
klommen, én dankzij hun grotere kennis van zaken een bedreiging voor de 
oude geslachten.25 

Maar op een andere manier voelden de edelen zich wél weer onder de 
kin gestreken: ze werden opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies. Deze 
in 1430 opgerichte huisorde van de Bourgondiërs telde vanaf 1516 éénen
vijftig leden. Toelating tot de orde gold niet alleen als blijk van waardering 
voor zeer veel bewezen diensten maar ook als middel om de heren aan de 
vorst te binden. De orde was een politieke instelling en een broederschap 
tegelijk. Zij was exclusief: de leden ervan mochten van geen andere orde lid 
zijn. Hun keten met de orde-insignes tekende hun exclusiviteit, hun speciale 
gewaden waren een soort livrei; deze behoorden zij bij de bijeenkomsten 
steeds te dragen. 26 Onder de Habsburgers veranderde de toelatingstaktiek 
geleidelijk. De vorst probeerde niet alleen ervaren hoogadelijke heren aan 
zich te binden, maar trachtte zich op de langere termijn ook te versterken 
door jonge, veelbelovende edelen te benoemen. Niet voor niets daalde de 
gemiddelde leeftijd der leden van 43,5 jaar in 1478 naar 30,5 in 1516.27 

Toch bleef ervaring nodig voor het bekleden van topfuncties. Dat gold 
in de eerste plaats voor de ongeveer tien stadhouders, de waarnemers van 
alle landsheerlijke functies in één of een aantal gewesten. En voor het kapi
teinschap van één der ordonnantie bendes. Dit waren kleine, semi-perma
nente legereenheden met een kern van vijftig zwaarbewapende ruiters. Bij 
de instelling, in 1474, werd het aantal ervan gesteld op vijf à acht; rond 
1515 waren er nog maar vier, bij de hervorming van het corps in 1547 vijf
tien." In principe waren ook deze functies bestemd voor hoge edelen. We 
komen de graven van Nassau, later prinsen van Oranje, de graven van 
Egmont, van Cro)', van Aremberg, en ook die van Hom als stadhouders 
tegen. De oom van onze Filips van Hom, Maximiliaan van Egmont-Buren, 
zou onder Karel V zelfs bevelhebber worden van dertien ordonnantieben
den tegelijk.29 

Al deze maatregelen waren min of meer structureel. Menigeen kon er 
een carrière op opbouwen. Daarnaast gebruikten de vorsten meer inciden
tele methoden: de schenking van een heerlijkheid, van rechten of van jaar
gelden vooral. Ook gaven zij wel tegen een geldlening een vorstelijk domein 
met de inkomsten eruit in pand - waarbij het maar af te wachten was of de 
vorst zulke leningen ooit afloste. Het uiterste was bereikt als de vorst soms 
leningen eiste zonder onderpand. Toch gingen de edelen op die eis wel in: 
het verstrekken van zo'n lening was hun een eer, en weigering kon hun 
nadeel opleveren. Bovendien begonnen die vorsten die tegelijk rooms
koning of keizer waren - Maximiliaan en Karel V dus - de edelen titels te 
verlenen. Die droegen Nederlandse edelen in de Middeleeuwen niet; zij 
waren toen niet meer dan 'heer'. Maar vanaf de late vijftiende eeuw werden 
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zij verheven tot markies, graaf, prins. Hun heerlijkheid werd dan met 
dezelfde titel opgewaardeerd. 30 Zo werden de Hollandse Egmonts in 1486 
door Maximiliaan van Habsburg verheven tot graven, en werd later, in 
1553, de Vlaamse heerlijkheid Gavere, die al eerder tot graafschap was ver
hoogd, als eigendom van Lamorael van Egmont opgewaardeerd tot prins
dom. Zo ook werd in 1533 Bergen op Zoom verhoogd tot markiezaat 
onder Antoon van Glymes, terwijl diens Zuid-Brabantse heerlijkheden dat
zelfde jaar door Karel V werden samengevoegd tot één nieuw graafschap, 
Walhain. En al in 1450 werd Jacob II, toen nog heer van de Loonse heer
lijkheid Hom, door de latere keizer Frederik III verheven tot graaf.31 Toch 
had dit voor de vorsten als la,ndsheren van de Nederlandse gewesten ook 
wel nadeel. De edelen werden dankzij hun verheffing opgenomen in de 
rijksadel en kwamen hierdoor formeel losser van de vorst te staan, omdat 
zij nu vielen onder keizerlijke rechtsmacht. En hun goederen werden ont
trokken aan het landsheerlijke territorium en heetten nu rijksonmiddellijk. 32 

Het is duidelijk dat zulke maatregelen in belangrijke mate werden inge
geven door politieke overwegingen. Dûs werden zij ook door andere vor
sten wel toegepast. Zo moesten de Bourgondiërs het dikwijls beleven dat 
edelen, met name uit de meest zuidelijke gewesten, zich in tijden van over
wicht van Frankrijk onder de Franse koning stelden, in ruil voor vergelijk
bare beloningen. Zulke overlopers dienden teruggewonnen te worden, ter
wijl getrouwen met nieuwe schenkingen moesten worden vastgehouden. 
Dergelijke wisselende loyaliteiten liepen soms dwars door families heen. 
Onze graaf van Hom bijvoorbeeld stamde uit de oudste tak van het Franse 
adelsgeslacht Montmorency, waarvan de voorouderlijke heerlijkheid thans 
ligt in het departement Val d'Oise. Zijn overgrootvader Jan III (gest. 1477) 
was in 1432 door Filips de Goede van Bourgondië beleend met goederen in 
de Nederlanden, die door zijn moeder waren ingebracht. Vanaf 1435 volgde 
hij de Bourgondiër. Later, rond 1465, sloot hij zich tegenover Frankrijk aan 
bij Karel de Stoute. Maar zijn halfbroer Guillaume, uit het tweede huwelijk 
van zijn vader, en diens nazaten bleven actief aan het Franse hof. 33 

Dezelfde problemen deden zich natuurlijk ook, met name ten tijde van 
de Habsburgers, voor in het Duits-Nederlandse grensgebied. Het ging daar 
om Nederlandse grensbewoners met goederen langs de grens. Én om bui
tenlanders die in de Lage Landen bezittingen hadden en dáárom, of omdat 
ze belangrijke gebieden net in het Rijk bezaten, te vriend moesten worden 
gehouden tegenover Duitse gezagsdragers.34 Dit gold onder meer voor de 
graven van Hom en de met hun gebied in personele unie verbonden heer
lijkheden zoals Weert. Diverse Homs waren bijvoorbeeld getrouwd met 
dochters uit de Duitse familie Neuenahr - in Nederlandse bronnen 
Nieuwenaar - , het grafelijk geslacht van Meurs. Daardoor konden leden 
van deze familie aanspraken op Homse bezittingen laten gelden, gingen zij 
een rol spelen in de Lage Landen, en namen enkelen in de late zestiende 
eeuw ook deel aan de Nederlandse Opstand tegenover Filips I1. lS 
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In de Habsburgse Nederlanden werkten de landsheerlijke activiteiten 
intussen voor menigeen als een magneet. In de zestiende eeuw vertoefden 
vrijwel alle hoogadellijke geslachten regelmatig aan het hof op de Brusselse 
Koudenberg. Daaromheen lieten zij hun stadspaleizen bouwen en voerden 
zij een van de Bourgondiërs geïmiteerde hofstaat. 36 En velen verplaatsten het 
zwaartepunt van hun goederen bezit naar de centrumgewesten Vlaanderen
Brabant-Zeeland-Holland, naar Brabant vooral. Dat gebeurde het eerst met 
geslachten uit Picardië en Artesië, die Brabants werden, zoals de Croys. Zo 
ook met de Brabantse Nassaus en, eind vijftiende eeuw, met de Hollandse 
Egmonts die in Vlaanderen rijke goederen verwierven, met de Wassenaers 
en enkele Brederodes.37 Anders was het bij de Montmorency's: die beschik
ten niet over een huis in Brussel. Wanneer onze Filips van Montmorency 
daar moest zijn, logeerde hij er gewoonlijk in het paleis van Willem van 
Oranje." 

Opmerkelijk was, dat de Bourgondiërs hun individuele edelen alleen 
verticale relaties wilden toestaan. De heren moesten wél met de vorst ver
bonden zijn, maar niet onderling. Dit was echter niet vol te houden. Binnen 
de kleine groep van hoge edelen groeiden steeds meer horizontale, onder
linge banden. Het gemeenschappelijke hoge aanzien, materiële en politieke 
argumenten speelden daarbij een voorname rol. Huwelijken bleven niet uit. 
De Habsburgers, vooral Karel V, accepteerden dit en gingen een andere 
strategie voeren dan de Bourgondiërs.'9 Zo bevorderden zij juist de goede 
verstandhouding tussen de edelen door nu en dan op te treden als een soort 
huwelijksmakelaar. Of zij lieten toe dat adellijke leengoederen via de vrou
welijke lijn werden doorgeërfd. Dat maakte een erfdochter tot een interes
sante partij voor een even aanzienlijk edelman.40 Zo ook streefde Karel V er 
anders dan de Bourgondiërs naar, de edelen niet per se heerlijkheden in hun 
eigen gewesten te laten verkrijgen, maar juist in provincies waar ze niet van
daan kwamen. De redenering was nu, dat deze getrouwe heren dan ook 
elders de landsheerlijke positie versterkten. 

Dankzij deze ontwikkelingen werd de hoge adel onder Karel een steeds 
meer gesloten kaste rondom de vorst. Dit zou gemakkelijk kunnen leiden 
tot factievorming aan het hof, en deed dat in de zestiende eeuw ook. Naar 
het oordeel van zijn zuster, de landvoogdes Maria van Hongarije, was de 
adelspolitiek van Karel V dan ook te soepel, te voordelig voor de edelen. 
Voor haar zou dat aanleiding zijn voor straffere maatregelen om het door 
haar gewenste evenwicht te herstellen:! 
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2 DE PLAATS VAN FILIPS VAN MONTMORENCY, GRAAF VAN HORN, 
IN DIT KRACHTENVELD 

Stijging via huwelijken 
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Wat vinden wij nu van al deze ontwikkelingen terug bij Filips van 
Hom, zijn familie en zijn goederen? In de eerste plaats maakte zijn familie 
vanaf de entree in de Nederlanden een sociale stijging door in de richting 
van steeds hogere adelsgeslachten.<' Jean van Montmorency, die in de vijf
tiende eeuw dankzij de erfgoederen van zijn moeder in de Nederlanden 
kwam en voor de Bourgondiërs koos, trouwde met Gudule, een dochter uit 
het Vlaamse geslacht Vilain. Zij kregen zes kinderen, van wie er drie - Jan, 
Filips en Margaretha - met een lid van de familie Hom trouwden. Filips, de 
tweede zoon, was de grootvader van onze Filips. Het Homse familielid, met 
wie hij in 1496 huwde, was Maria van Montigny, uit een jongere tak van 
het huis!3 

Daarmee werd de nog dunne Montmorencyse lijn verbonden met de 
ontwikkeling van een geslacht, dat allang door huwelijken aansluiting had 
gevonden bij hoge adelsfamilies en diverse bisschoppen van Luik had gele
verd. In de generatie van Maria van Montigny was het familiehoofd Jacob 
III van Hom, haar neef. Hoewel deze drie keer trouwde overleed hij in 
1531 kinderloos. Maar zijn drie huwelijken waren wel zeer aanzienlijk: 
eerst met Margaretha, dochter uit het geslacht Cro)', dan met Claudia uit de 
hertogsfamilie van Savoye, en ten slotte met Anna van Bourgondië uit de 
bastaardtak Beveren van het hertogengeslacht zelf. 44 Zijn zuster Margaretha 
trouwde in 1492 met de Luikse edelman Everhard IV van der Marck, die 
werd verheven van heer tot graaf van Aremberg. Een andere verwante van 
Maria van Montigny, haar nicht Anna van Neuenahr, huwde met Walraven 
II uit het bekende Hollandse geslacht Brederode. Sommige van deze Homse 
huwelijken hadden directe verbinding met strijd om het overwicht in het 
Midden-Maasgebied - een strijd die vooral werd uitgevochten tussen de 
Homs, de Van der Marcks en de Cro-y's. 

En zo ging het verder. Filips van Montmorency en Maria van 
Montigny kregen een hele reeks kinderen. Van hen zijn er voor ons twee 
van belang: de oudste zoon, Joseph of Josse, en Filips, heer van Hachicourt. 
Joseph sloot in 1523 wel een heel goed huwelijk: met Anna van Egmont. 
Dit Hollandse adelsgeslacht kende in de zestiende eeuw twee belangrijke 
takken. De ene was degene, waaruit Lamorael van Egmont stamde, de tak 
voor wie het Noord-Hollandse dorp Egmond zelf tot graafschap was verhe
ven en die zich rond de Habsburgse landsheer in Brussel had geconcen
treerd. De tweede tak was die van Buren in de Betuwe. Deze leverde de laat
ste hertogen van Gelderland voordat Karel V het gewest veroverde, én de 
graven van Buren. De laatsten waren in 1498 (of misschien al in 1492) door 
keizer Maximiliaan tot rijksgraaf verheven. Rond 1500 had de toenmalige 
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graaf Floris uit zijn huwelijk met Margaretha van Glymes van Zevenbergen 
drie kinderen, van wie Anna de jongste was. Deze had één broer, 
Maximiliaan, die de vader werd van weer een Anna van Egmont-Buren, de 
eerste vrouw van Willem van Oranje.45 

Via het huwelijk van Joseph van Montmorency en Anna van Egmont 
komen we ten slotte bij onze Filips, de oudste van hun vier kinderen. De 
huwelijken van deze generatie zullen wij later uitvoeriger bezien. Filips zelf 
trouwde met Walburgis van Nieuwenaar. Via de jongere Anna van Egmont
Buren, zijn nicht, was hij terzelfdertijd een aangetrouwde neef van de prins 
van Oranje. De echtgenoten van zijn broer Floris en zijn twee zusters laten 
ons dezelfde hoogadellijke kring zien. Floris van Montigny huwde met 
Hélène uit het geslacht Melun. Maria trouwde tweemaal: eerst met een 
Lalaing, dan met een Mansfeld. Zuster Eleonora sloot twee huwelijken met 
Lalaings. 46 

In Filips van Montmorency's directe familie zien wij dus de adelsna
men Vilain, Nieuwenaar, Montigny, Croy, Savoye, Bourgondië-Beveren, 
Aremberg, Brederode, Egmont-Buren, Melun, Lalaing, Mansfeld, Oranje
Nassau. Dit is een groot deel van de adelsgroep rond de Habsburgers. Filips 
behoorde precies tot die kleine elite, waarmee Karel V en Filips II hun posi
tie probeerden te versterken. Toch is wel enige nuancering noodzakelijk. De 
Montmorency's hadden de basis voor de aansluiting bij deze groep pas 
gelegd door vanaf 1496 in te huwen in de aanzienlijke gravenfamilie van 
Hom. Niet voor niets noemt Cools hen bij Filips' geboorte, in 1524, nog 
'een topfamilie in de dop':7 

Dit beeld vindt versterking op het materiële vlak. Het goederenbezit 
van de eerste Montmorency's was niet omvangrijk. Zoals wij al zagen werd 
Jan III van Montmorency, de stamvader van de Nederlandse tak, in 1432 
door Filips de Goede beleend met de goederen van zijn moeder. Het ging in 
de eerste plaats in Oost-Vlaanderen om NeveIe, ten westen van Gent, en 
Hubermont, meer zuidelijk bij Elzele. Tot het moederlijk bezit behoorden 
ook Fosseux en Hauteville in het graafschap St. Pol. Als oudste zoon had 
Jan eveneens de bezittingen van zijn vader mogen verwachten, gelegen in 
Frankrijk. Maar deze onterfde hem in 1465 omdat hij voor de 
Bourgondiërs en tegen de Fransen had gekozen. Daartegenover bracht zijn 
vrouw, Gudule van Vilain, vrouwe van Liedekerke, behalve het kasteel 
waarvan zij de naam droeg ook Huise, Zwijndrecht en Burcht in 
Vlaanderen in, beide laatste ten westen van Antwerpen. Deze zouden uitein
delijk door hun zoon Filips worden geërfd:' De omvang van deze goederen 
nam echter af ten gevolge van de oorlogen tussen Karel V en Frankrijk. 
Filips' zoon Joseph leed zoveel schade, dat hem in 1523 als vergoeding de 
heerlijkheid Sombrin in Artesië werd geschonken. Vier jaar later maakte 
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deze datgene wat hij nog aan Franse familiebezittingen had, te gelde door 
het voor 26.870 ponden te verkopen aan zijn Franse verwanten:9 

Aan dit bescheiden goederen bezit kon de familie niet veel materieel 
voordeel en status ontlenen. Hierin kwam pas verandering door, nota bene, 
een tweede huwelijk van een aangetrouwd familielid: dat van Anna van 
Egmont-Buren. Deze verloor in 1530 haar man, Joseph van Montmorency, 
en bleef alleen achter met haar vier kinderen van wie onze Filips de oudste 
was. Nog in december 1530 hertrouwde zij met Jan, jongere broer van Jacob 
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III graaf van Hom. Deze Jan, voorheen proost van Saint-Lambert in Luik, 
had voorzien dat met de dood van zijn kinderloze broer Jacob III het 
geslacht Hom zou uitsterven. Dus had hij Rome dispensatie gevraagd om uit 
te treden en zijn geslacht voort te zetten - en had hij die dispensatie ook 
gekregen. AI op 27 augustus 1531, drie weken na broer Jacobs dood, werd 
hij met het graafschap Hom beleend door Everhard van der Marck, de 
prins-bisschop van Luik. AI sinds 1361 waren de Luikse bisschoppen opper
leenheer van de Loonse lenen, waartoe Hom behoorde.so Op grond daarvan 
lag het graafschap dus buiten de Bourgondisch-Habsburgse erflanden. Het 
bestond behalve Hom zelf uit de dorpen Haelen, Buggenum, Nunhem, 
Roggel, Heythuysen, Neer, Geistingen, Ophoven en Beegden.sl Jan van Hom 
erfde eveneens de andere goederen van zijn broer. Dat betrof in de eerste 
plaats Weert, Nederweert en Wessem, die net buiten Opper-Gelre lagen, 
maar wél Gelderse buitenlenen waren en dus in 1543 Habsburgs werden. s2 

Dan waren daar de eveneens oorspronkelijk Loonse heerlijkheden Kortessem 
en Bocholt. Én de Homse bezittingen in Holland, in het Land van Altena. 
Dit waren elf heerlijkheden: Woudrichem, Sleeuwijk, Rijswijk, Giessen, 
Uitwijk, Almkerk, Andel, Opandel, Aalst, Waardhuizen en De Werken.s3 Ten 
slotte waren Jacob en zijn voorgangers voogd van de abdij van Thom, die in 
deze tijd pretendeerde een enclave van het Duitse Rijk te zijn. 

Maar ook Jans huwelijk met Anna bleef kinderloos. Daarom besloot 
hij in 1538, de bisschop van Luik de vrije hand te vragen in het vererven 
van zijn goederen. Hij zou dan geen rekening hoeven te houden met allerlei 
onwelgevallige familiebanden. Zijn voorkeur ging naar onze Filips van 
Montmorency, die geen bloedverwant, maar alleen maar zijn stiefzoon was. 
De kansen lagen voor Jan goed. Juist in juni 1538 was in Luik een nieuwe 
bisschop aangetreden: Comelis van Bergen, afkomstig uit de familie van 
Glymes, die een neef was van Jan zelf, en tegelijk de broer van Anna's moe
der.\4 Deze verleende hem nog datzelfde jaar de toestemming, waarschijnlijk 
zonder het domkapittel over de zaak te raadplegen.ss Onvermijdelijk 
brandde weldra de kritiek los. Kwade tongen zeiden bijvoorbeeld, dat Anna 
wel erg veel in het bijzijn van de bisschop was gezien. 

Het is aannemelijk dat Jans voorkeur voor zijn stiefzoon vooral door 
zakelijke overwegingen is ingegeven. Op deze manier onthield hij zijn gebieden 
aan concurrerende families. Twee kapers waren er op de kust: Filips' eigen 
grootmoeder, Maria de Montigny, die jongere broers van Filips' vader, onder 
wie Filips van Montmorency-Hachicourt, naar voren schoof, en de graven 
van Neuenahr. De laatste factor trachtte Jan van Hom op een andere manier 
tevreden te stellen: op 26 november 1540 regelde hij een huwelijkscontract 
tussen stiefzoon Filips van Montmorency en Walburgis van Nieuwenaar. Twee 
dagen daama maakte Jan zijn testament op, waarin hij de stiefzoon als univer
seel erfgenaam aanwees. Mocht deze kinderloos overlijden dan ging de erfenis 
naar zijn jongere broer Floris van Montigny en, stierf ook die zonder nage
slacht, naar Walburgis van Nieuwenaar en haar broer Herman.'6 
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Op 8 december 1540 overleed Jan. Zoals te verwachten viel, werden 
zijn regelingen weldra aangevochten: jarenlange procesen zouden volgen 
tegen Maria van Montigny en haar kinderen. 5

? Toch wilde dit nog niet zeg
gen, dat de Homse goederen de materiële kracht hadden van de bezittingen 
van de allergrootste Nederlandse edelen zoals de Oranje-Nassaus en de 
Egmonts. Gegevens uit 1569 betreffende de bruto-inkomsten uit de goede
ren van deze families laten daarvan iets zien. Op jaarbasis bedroegen de 
opbrengsten van de bezittingen van Willem van Oranje toen 152.785 gul
den en die van Egmont 62.944. Die van de gebroeders Montmorency
Hom en Montigny - werden toen respectievelijk geschat op slechts 8.473 en 
11.250.58 Voor Hom betekende dit dat hij, net als zijn voorgangers, voort
durend zou kampen met financiële problemen. 

Dit nam niet weg dat Filips van Montmorency's huwelijk op zijn zes
tiende jaar was geregeld; op 22 januari 1546 werd het voltrokken. En dat 
aan zijn voorouderlijke goederen nu een veel omvangrijker en gewichtiger 
complex van heerlijkheden was toegevoegd. Deze verandering komt ook tot 
uiting in de ontwikkeling van de status van de generaties Montmorency's en 
Homs tot en met die van Filips zelf. Hij werd nu vooral voortzetter van de 
Homse traditie. 

Filips' eigen voorvaderen traden in Bourgondisch-Habsburgse dienst 
niet erg op de voorgrond. Cools signaleert 26 aristocratische families, bij 
wie tussen 1477 en 1530 bijna zeventig procent van alle hoge ambten - 326 
van de 400 - waren terechtgekomen. Daar waren de Montmorency's niet 
bij. Stamvader Jan III was wel kamerheer en raadsheer van Filips de Goede 
geweest.59 Maar zijn zonen Jan en Filips moeten alleen bescheidener functies 
hebben bekleed. De conclusie van de historicus P.A.M. Geurts, dat déze 
Filips - Homs grootvader - al met het Gulden Vlies was vereerd en hoofd 
was van de Habsburgse Raad van Financiën, is dan ook onjuist. Die gege
vens hebben pas betrekking op de tweede zoon van die grootvader, Filips 
van Mommorency-Hachicourt, oom dus van onze Filips en concurrent voor 
het eigendom van de Homse goederen. Deze werd in 1554 in de 
Financiënraad benoemd en vijf jaar later tot Vliesridder - op zijn 53e, dus 
vér boven de gemiddelde leeftijd van 30,5:° Het eerste familielid met hogere 
status was Joseph, de vader van onze Filips en oudste broer van 
Hachicourt. Hîj werd in juni 1517 aangesteld als één van de kamerheren 
van de jonge Karel V met een dagvergoeding van 48 stuivers. In KareIs 
gevolg, maar nog niet opgenomen in het Gulden Vlies, treffen wij hem in 
1525 in Toledo aan. In 1530, inmiddels wél Vliesridder, volgde hij Karel 
weer, nu naar Bologna, waar deze tot keizer werd gekroond. Hier overleed 
Joseph in februari 1530, ongeveer dertig jaar oud, voordat zijn loopbaan 
meer vorm had kunnen krijgen:! 
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Anders was het de Horns tussen 1477 en 1530 vergaan. Die probeer
den in de late Middeleeuwen het Midden-Maasgebied tussen Sedan en 
Venlo te beheersen, evenals de Cro)"s en de Van der Marcks. De strijd tus
sen deze families werd soms ook aangewakkerd door de Bourgondiërs en de 
Habsburgers, die meer greep wilden krijgen op de Luikse landen. De Horns 
zochten steun bij hen, terwijl hun tegenstanders nogal eens hulp van 
Frankrijk kregen. Van hun kant stonden de Horns de Habsburgers in hun 
oorlogen terzijde, tegen Gelre onder meer. De kosten van zulke operaties 
kwamen in niet onbelangrijke mate op de edelen zelf neer, financiële vergoe
dingen van landsheerlijke kant bleven lang of zelfs helemaal uit!2 In de vijf
tiende eeuw waren de Horns dan ook armlastig. Maar op andere manier 
hadden hun trouwe diensten wél positieve gevolgen voor hen. 

Tussen 1477 en 1530 blijken zeven leden van de familie Horn begiftigd 
te zijn met tezamen twaalf aanzienlijke Habsburgse functies. Gemiddeld 
bekleedde ieder van hen zeven jaar zo'n functie; in elk jaar was er dus glo
baal gesproken wel een Horn in hoge landsheerlijke dienst te vinden. 
Daarmee waren zij nummer negen op de lijst van 26 als zodanig optredende 
geslachten.63 Al onder Karel de Stoute was een van hen tot kamerheer 
benoemd. Enkele Horns traden op in de raad van Maria van Bourgondië, 
andere waren kamerheer en raadsheer tegelijk van Maximiliaan. Onder 
Karel V ging het zo door. En als generaal duiken sommigen van hen even
zeer op, onder wie Jacob III, die niet alleen in Habsburgse dienst enige tijd 
door de Geldersen gevangen werd gehouden, maar ook in Italië zou hebben 
gestreden!4 De hoogste beloning bleef dan ook niet uit. Vóór 1530 werden 
in ieder geval twee Horns opgenomen in het Gulden Vlies: Jacob III in 1505 
en zijn neef Maximiliaan in 1516!5 

De Montmorency's tussen 1530 en 1568 
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Zo komt, langs diverse lijnen, de tijd van Filips van Montmorency, 
vanaf 1540 de nieuwe graaf van Horn, weer in zicht. Ten tijde van zijn 
geboorte had de verbinding met de Horns zijn geslacht geen windeieren 
gelegd. De huwelijken werden aanzienlijker, de eigendommen omvangrijker, 
de beklede ambten hoger, evenals het aanzien. De stijging was al te zien in 
de generatie van zijn vader, en valt nog meer op in die van Filips zelf. 

Zijn jongere broer, Floris van Montigny, was opgeleid als militair, 
onder andere drie jaar lang bij de familie in Frankrijk. In 1559 werd hij in 
het Gulden Vlies opgenomen. Nog in datzelfde jaar volgde zijn benoeming 
tot stadhouder van Doornik, waardoor hij ook toegang kreeg tot de Raad 
van State.66 

Ook alle vier zwagers van Filips kwamen, zoals wij zagen, uit hoog
adellijke kring en bekleedden zeer hoge ambten. Zuster Maria's eerste echt
genoot was Karel van Lalaing uit het bekende Henegouwse geslacht. Hij 
was een zeer gewichtig man, die al in 1531 op 21-jarige leeftijd Vliesridder 
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werd, in 1540 toetrad lot de Raad van Stat/.' en in 1544 hoofd werd van de 
Raad van Financiën. Hovendien was hil van 1549 tot zijn dood in 1558 
stadhouder van Henegouwen en zelfs enige tijd waarnemend landvoogd. 
Na zijn overl ijden bleek overigens nog eens, hoc slecht van betalen Fi lips 11 
was: in 1565 werd zijn weduwe alsnog 6.500 pond uitgekeerd aan achter
sta ll ig tractement a ls rtIadsheer en stadhouder.·- Maria was intussen in 1562 
herrrOllwd mei de hoge l'delman r iefer Ernst V:lIl fo. lansfeld, een bekend 
militair, die in 1546 ook al in het Vlies werd opgenomen, nadat hij el'!l jaar 
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eerder st3dhouder van Luxemburg wa s geworden - een post die hij 58 jaar 
zou belenen. In 1574 wcrd hij bovendien lid v:m de Raad van State." 

Dc cerste eehtgenom va n Eleonont. de jongste lUSter, was Ponee of 
Pomhus van Lalaing. hecr \'an Bugnieou rt, een ervaren generaal die in 1546 
Vliesridder werd en in 1553 stadhouder van Artesië."" Na diens dood her
trouwde Eleonora met Ponrhus' verwant Antoon, de derde graaf van 
Hoogstraten, alweer Vli('sridder (1559) en aanvoerder van een ordonnantie
bendc, dic in de eerste fas(" van de Nederlandse Opstand als militair aan 
Oran jckanr zou optreden." 
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En dan Filips zelf. Toen hij eind 1540, na de dood van zijn stiefvader, 
opvolgde als graaf van Hom, trad zijn moeder, Anna van Egmont-Buren, 
vooreerst op als voogdes. Bovendien kreeg zij het vruchtgebruik van de 
Homse goederen toegewezen en beheerde zij de bezittingen van haar zoon. 
Dat deed zij overigens niet steeds vanuit dezelfde plaats: haar briefwisseling 
laat zien, dat zij soms in Weert verbleef, dan weer in Nevele of in 
Woudrichem, het centrale stadje van de Homse goederen in Holland, en 
ook wel op het kasteel van haar eigen familie in Buren. Het was al vóór het 
overlijden van Jan van Hom, dat zij de belangen van Filips, haar oudste 
zoon, onder de aandacht bracht van de Luikse bisschop Comelis van 
Bergen, haar oom immers. Wilde hij Filips meenemen naar Gent als Karel V 
daar begin 1540 zijn intocht zou houden, 'pour Ie donner a lempereur', om 
hem bij de keizer te introduceren? Ook aan haar broer, Maximiliaan van 
Egmont-Buren die zij naar eigen zeggen als een vader van de jongen 
beschouwde, vroeg zij, in Gent diens belangen te behartigen. Filips werd nu 
kennelijk page aan het hof, uitgangspunt voor de opvoeding van een hoog 
edelman, en reisde met de keizer mee. Broer Floris wenste dat ook wel, 
meldde de moeder. 71 

In 1546, hetzelfde jaar waarin Filips' huwelijk met Walburgis van 
Nieuwenaar werd voltrokken, kwam ook zijn loopbaan op gang: van page 
werd hij 'Edelman vander Camere', ook wel 'Edelman vander tafelen' of 
'Gentilhomme de la bouche' aan het Brusselse hof. Dat was een opstap naar 
hogere functies. Die volgden al snel. Nog in 1546 werd hij bevelhebber van 
500 lichte ruiters en vocht hij onder zijn oom Maximiliaan van Egmont
Buren mee in de Smalkaldische oorlog in Duitsland. Na zijn terugkeer bleef 
hij op zijn Weerter slot. Maar in 1549 reisde de latere Filips Ir door de Lage 
Landen om als opvolger van Karel V te worden ingehaald, en passeerde ook 
Weert. Daar benoemde de prins Hom tot kapitein van de schutters van zijn 
garde. In die hoedanigheid vergezelde Hom hem via Duitsland en Italië 
naar Spanje. Na zijn thuiskomst stuurde Karel V hem als één van zijn 
ambassadeurs naar Londen om daar het tweede huwelijk voor te bereiden 
van Filips Ir met koningin Mary Tudor. Hij behoDfde eveneens tot het zeer 
hoge gezelschap, dat de prins vervolgens vanuit Spanje naar Engeland bege
leidde. 72 

De volgende jaren ging de stijging verder: op 25 september 1555 werd 
Hom door Karel V nog nét voor diens aftreden aangesteld als stadhouder 
van Gelderland.71 Die eer werd op 27 en 28 januari 1556 nog vergroot 
doordat de nieuwe landsheer Filips II hem opnam in de orde van het 
Gulden Vlies, tegelijk met de jonge Willem van Oranje. 74 Hierop volgden 
zijn benoeming tot kamerheer en kapitein van een ordonnantiebende. In die 
hoedanigheid streed hij aan de kant van Filips Ir in de oorlog, die tussen 
1552 en 1559 met de Fransen werd uitgevochten. Onder het opperbevel 
van Lamorael van Egmont had hij in augustus 1557 deel aan de overwin
ning bij St. Quentin, en vervolgens behaalde hij onder Mansfeld successen 
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in Luxemburg. Maar toen Filips Ir in 1559 voorgoed afscheid nam van de 
Nederlanden en voorafgaand daaraan de bekleding van allerlei functies 
opnieuw regelde, werd Hom niet in zijn stadhouderlijke functie gecontinu
eerd.75 Hij werd nu benoemd tot admiraal-generaal over de vloot van de 
Lage Landen, en tot lid van de Spaanse Raad van State in Madrid, specifiek 
voor Nederlandse aangelegenheden.76 Die functie bracht hem in 1560-1561 
in Spanje, vanwaar hij terugkeerde met de benoeming tot lid van de 
Nederlandse Raad van State op zak. Nog in november was hij daar voor 
het eerst aanwezig. En intussen bleef hij admiraal-generaal. 

De loopbaan van Filips van Montmorency was die van de edelman van 
het allerhoogste niveau. Rond 1560 waren de Montmorency-Horns niet 
langer magnaten in de dop, zij behoorden nu tot de topfamilies. De toe
komst leek Filips toe te lachen. 77 

3 IN DE AMBTEN VANAF 1555 

De Nederlanden tussen I555 en I559 
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Nog in 1555, kort na zijn aantreden als landsheer van elk van de 
Nederlandse gewesten had Filips Ir een groot aantal nieuwe functionarissen 
benoemd. Landvoogd werd Emmanuel-Philibert, de jonge, verdreven hertog 
van Savoye. 7H 

Twee grote problemen hielden Filips in deze jaren bezig: de versprei
ding van protestantse denkbeelden in de Lage Landen en de oorlog met 
Frankrijk, begonnen in 1552, die hij van Karel V had geërfd. 79 Op religieus 
terrein stond hij net als zijn vader slechts één kerk binnen zijn staten toe. 
Voor de goed katholieke Habsburger kon dat alleen de Kerk van Rome zijn. 
Wie anders dacht was volgens de leer een ketter en tegelijk, omdat hij 
inging tegen de voorschriften van de vorst, een rebel. Hij kwetste dan, rede
neerden de juristen, de goddelijke en de wereldlijke majesteit - hij pleegde 
Crimen Laesae Majestatis Divinae en Crimen Laesae Majestatis -, moest om 
beide redenen worden vervolgd, en bij hardnekkigheid gestraft met de dood 
en met confiscatie van zijn goederen. Zo zouden de zuiverheid in de leer, de 
orde en de rust gehandhaafd worden.80 

En wat de oorlog met Frankrijk betrof: als een loden last drukten de 
kosten daarvan op de schouders van de nieuwe vorst. In 1556 onderhan
delde hij al met een vergadering der Staten-Generaal over een modernere 
aanpak van de belastingheffing. Traditioneel diende hij de vergadering een 
'bede' te doen, een verzoek om een precies aangeduid geldbedrag. Over de 
voorwaarden voor toezegging ervan werd vervolgens heftig gedebatteerd. 
Maar voor zijn nieuwe plan van aanpak kreeg Filips de vergadering niet 
mee. Deze zegde hem hooguit enkele bedragen ineens toe. Een staatsbank
roet was nu onafwendbaar. Dus volgden vanaf december 1557 weer moei
zame besprekingen met nieuwe Staten-Generaal, die ten slotte uitmondden 
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in de toezegging van een novennale bede, een jaarlijks bedrag van 800.000 
gulden gedurende een periode van negen jaar. De klem zittende vorst moest 
in ruil echter wél beloven, zeer tegen zijn zin, dat de Algemene Staten con
trole mochten laten uitoefenen op de besteding van de gelden. 81 Bovendien 
was het bedrag nog te laag om alle schulden af te lossen en de legers te blij
ven betalen. Dus zou er ook geld vanuit Spanje moeten komen. De vrede 
van Cateau-Cambrésis, die in 1559 aan de oorlog een einde maakte, kwam 
dan ook als een opluchting - maar nog niet meteen als een oplossing van 
alle problemen. 

Voor zijn politiek in deze eerste moeilijke jaren had Filips zwaar moe
ten steunen op de hoge edelen, immers zowel leden van de Raad van State 
als stadhouders in de diverse gewesten. Onder de magnaten was geen ambt 
méér gewild dan het stadhouderschap. Trouw aan hun vorst als zij waren 
meenden zij deze in die positie op hun allerbest te kunnen dienen. Zij 
namen er de taken van de landsheer waar en konden diens aanzien op zich 
laten afstralen. Niet voor niets verklaarde Lamorael van Egmont in 1556, 
boven president van de Raad van Financiën voorkeur te hebben voor het 
stadhouderschap van Vlaanderen en Artesië samen, of anders - wat volgens 
hem op hetzelfde niveau lag - voor het onderkoningschap van Napels. 
Overigens was het gewoonte, dat edelen pas tot stadhouder werden 
benoemd als zij eerst ervaring als militair hadden opgedaan.82 

Maar bij al hun trouw zagen de heren in het stadhouderschap ook 
mogelijkheden voor verbetering van hun eigen positie. In de tijd van Karel V 
waren zij van hun ambtsgebieden een soort privérijkjes gaan maken. Zij 
usurpeerden benoemingsrechten, zij deelden eigenmachtig beneficies uit, 
behandelden lagere edelen als hun vazallen en reserveerden hun opvolging 
voor eigen familieleden. Hierin waren zij door de krachtige landvoogdes 
Maria van Hongarije gestuit. Onder meer voerde deze beperkende instructies 
in en liet zij vacante stadhoudersposten desgewenst enige tijd onbezet om 
eerst orde op zaken te stellen. Toch leidde dit niet tot conflicten met de hoge 
heren. Die erkenden uiteindelijk het hogere gezag als dat zich deed gelden. s3 

Tegen de tijd van de opvolging van Filips II begon alles echter af te 
brokkelen. Bovendien diende zich juist toen een nieuwe generatie edelen 
aan. De raadsheer Viglius van Aytta sprak zijn vrees uit voor 'sommige jon
gemannen, die tevoren door het gezag van de keizer en de koningin [Maria 
van Hongarije] in toom waren gehouden, van wie bekend was dat ze streef
den naar vernieuwing der regering, verdringing van de oude ministers en 
verwarring'. En Antoine Perrenot, kardinaal van Granvelle, verweet die
zelfde edelen te weinig respect voor landvoogd Emmanuel-Philibert, met 
wie zij wel regelmatig door nachtelijk Brussel gingen stappen en bacchana
len aanrichtten. Toch leerde de praktijk dat zij ook diens gezag wel degelijk 
respecteerden en het centrale bestuursapparaat accepteerden. 84 Problemen 
kwamen er pas onder Savoyes opvolgster, de aarzelende Margaretha van 
Parma, die wisselend toegaf aan druk van verschillende kant en zo de heren 
kans bood op eigen gezag. 

2°°3 



FILIPS VAN MONTMORENCY, GRAAF VAN HORN (1524-1568) 

Stadhouder van Gelderland I555-I559 

Maquette van het 

kasteel van Weert in 

de 15 el16e eeuw, in 

het Gemeente

museum Weert, 

locatie De Tiend

schuur, vervaardigd 

door Piet van 

Nunen, Horst. 

Reconstructies van 

het kasteel zijn met 

name gebaseerd op 

een anonieme 

Gedenktafel voor 

Johanna van 

Nieuwenaar-Meurs, 

echtgenote van 

Jacob I van Horn, 

waarschijnlijk 

geschilderd tussen 

1466 en 1477. Dit 

schilderij ging in de 

Tweede Wereld

oorlog verloren 

(Collectie gemeente

archief Weert, foto 

C. Damhuis). 

PUBLICATIONS 139 

Filips van Hom was één van de jongemannen op wie Viglius doelde. 
Bij de verdeling van de stadhoudersposten was hem in 1555 Gelderland toe
gevallen. Inzake dit gewest, pas twaalf jaar eerder door Karel V verworven, 
moesten nog allerlei tegenstrijdigheden worden opgelost. Gelre had bij het 
Tractaat van Venlo een overgrote mate van zelfstandigheid geëist en die ook 
gekregen. Maar de Habsburgers wilden niettemin deze strategisch belang
rijke grensprovincie degelijk in hun landencomplex verankeren. Daarom 
hadden zij het gewestelijk bestuur op essentiële punten aangepast. Wegens 
de veelvuldige afwezigheid van de landsheer was er de post van stadhouder 
ingevoerd, met naast deze een kanselier en raden. Samen vormden die het 
Hof van Gelre, dat zowel bestuurlijke als rechtsprekende taken kreeg. De 
leden hiervan zouden ingeborenen zijn - garantie voor de gewestelijke zelf
standigheid. Voorts waren daar de Staten, de vertegenwoordigers van ban
nerheren, ridderschap en steden, die onder meer hadden bedongen dat zij 
geen afvaardiging naar de Staten-Generaal hoefden te sturen. Dat betekende 
voor de vorst, dat hij de Geldersen in hun eigen gewest moest benaderen als 
hij hun als zijn onderdanen verzoeken wilde doen. Dit was vooral van 
belang wanneer de heer een bede wenste: zo'n verzoek, in Gelre zelf gedaan, 
werd dan door de Staten nauwkeurig onderzocht op het nut ervan voor het 
eigen gewest of op het gewicht van de vorstelijke tegenprestaties. 8s 

In de tijd rond Filips van Homs benoeming was het de vraag, of de 
Gelderse stadhouder nu eigenlijk de exponent was van het centrale 
Habsburgse gezag in de provincie, dan wel de behartiger van de geweste
lijke belangen bij datzelfde centrale gezag. Die vraag hing samen met een 
sterke competitie tussen Hof en Staten. Waren ook de heren van het Hof, 
onder wie Brussel inmiddels tóch een aantal niet-Geldersmannen had 
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benoemd, eigenlijk geen stromannen van het centrale gezag? Ook al hadden 
de raden de taak, de handhaving van de privileges in het oog te houden? 
Behoorde de werkelijke macht niet te berusten bij de Staten, die alleen bij 
zichzelf de privileges in veilige handen achtten? 

De problematiek kwam aan de oppervlakte bij een aantal kleinere 
kwesties en één grote aangelegenheid. Alles ging hier langzaam, liet Horn 
kort na zijn aantreden weten. In alle vier Gelderse kwartieren moest Filips 
11 nog ingehuldigd worden. Bij die gelegenheid werd hij als hertog gerepre
senteerd door de stadhouder, die dan ook meteen door de onderdanen werd 
aanvaard. Het was al14 april 1556, voordat Horn en het kwartier van 
Nijmegen, na twee dagen overleg, wederzijds de eed aflegden. De andere 
drie kwartieren kwamen dus nóg later.86 

Nu werd de bestuurlijke traagheid soms ook wel veroorzaakt doordat 
hijzelf niet steeds aanwezig was. Liefst woonde hij op zijn kasteel in Weert, 
dat immers een Gelders buitenleen was. Dit was een insluipend gebruik bij 
diverse nieuwe stadhouders. Maar landvoogd Emmanuel-Philibert maande 
hem meermalen - en hem niet alleen - , dat hij omwille van een slagvaardig 
bestuur in het centrum van het gewest verblijf moest houden, dus in 
Arnhem. Dat vond Filips 11 ook. Zelf schreef deze hem in 1558 te wensen, 
'dat de stadhouder er resideert, zowel voor het welzijn van het land als ten 
bate van de dienst aan mij'.'7 Horn antwoordde Savoye, niet steeds uit 
Weert weg te kunnen: hij moest er belangrijke mensen ontvangen, Willem 
van Oranje lag bij hem ziek te bed. 88 Bovendien waren het soms koning en 
landvoogd zelf, die de stadhouder met opdrachten naar elders stuurden. In 
de zomer van 1556 moest Horn samen met zijn zwager Karel van Lalaing 
naar Kleef en Gulik, om daar na te gaan, in welke mate er ketterse praktij
ken leefden. Het jaar erna was hij lange tijd afwezig om met de koninklijke 
legers de Fransen te bestrijden bij St. Quentin en Luxemburg. En na de 
dood van Lalaing was hij, tussen oktober 1558 en januari 1559, in diens 
stadhouderschap Vlaanderen om er namens Filips 11 over de lopende bede
verzoeken met de Staten te onderhandelen - overigens niet zonder succes."9 

En dan waren er financiële problemen. In 1557 moest Horn troepen 
lichten om de Gelderse oostgrens te beschermen tegen mogelijke aanvallen 
van gecombineerde Frans-Duitse legers. Direct eiste hij van Filips gelden 
voor betaling van de soldij, hoe armlastig Brussel ook was: anders zou hij 
de soldaten niet onder controle kunnen houden. Voor financiering uit eigen 
kas ontbraken hem nu de middelen, zei hij:o Deze redenering gebruikte hij 
vaker, om van zijn kant de vorst onder druk te zetten. Het was immers 
bekend dat Filips 11 zijn adellijke dienaren, die uit plichtsbesef heel wat be
talingen voor de vorst deden, niet of pas na jaren terugbetaalde. En onwaar 
was het argument trouwens niet. Horn verkeerde zelf voortdurend in gelde
lijke moeilijkheden. Misschien moest hij daarom ook wel herhaaldelijk naar 
Weert teneinde er wéér andere goederen te verpanden of met zijn onderda
nen leningen overeen te komen:' Zelfs had hij al eerder, in 1553, geweigerd 
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om uit zijn Hollandse heerlijkheden bij te dragen aan gewestelijke belastin
gen - eenzelfde manier van doen die toen ook door Egmont en Oranje werd 
toegepast. Dat was het begin geworden van een jarenlang slepend conflict. 92 

Het lijkt er overigens op, dat hij niet alleen wegens betalingen ten bate van 
de landsheer slecht bij kas zat, maar ook wegens een nogal verkwistende 
leefwijze.Ol 

Het grootste probleem vormden echter niet de stadhouderlijke, maar de 
benarde landsheerlijke financiën. Het feit dat Filips II aan de Gelderse Staten 
apart een bede moest vragen, los van zijn verzoek aan de Staten-Generaal, 
werkte remmend, alleen al daar steeds besteding in Gelders belang moest 
worden aangetoond. Een dergelijke vraag, nog door Karel V in 1554 gesteld, 
was afgewezen wegens onvoldoende vorstelijke argumenten.94 De zaak moest 
dus serieus worden aangepakt. Vandaar dat Filips II in 1556 Hom opdracht 
gaf, samen met zijn zwager Lalaing de Staten over de financiën onder druk te 
zetten.'5 Moest de ervaren bestuurder Lalaing zijn jongere zwager de weg 
wijzen? Maar toen in januari 1557 uitgebreider onderhandelingen begonnen, 
was Lalaing niet beschikbaar. Een mede-onderhandelaar uit het Hof wilden 
de Staten niet, wist Hom daarop te melden: de tegenstelling tussen beide col
leges leefde volop. Wel achtten zowel de Staten als hij het zinvol om, ingeval 
er overeenstemming kwam die moest worden opgeschreven, 'quelque gens 
de lettres' te sturen. Hijzelf voelde voor de jurist Adriaan van der Burch, die 
lang in Gelre gewerkt had en dus 'cognoit les humeurs'. Dus onderhandelde 
hij alléén met de Staten tot in april, overigens zonder resultaat. Duidelijk 
werd wél, dat de Geldersen zeker geen bede van de lange duur van de noven
nale der Staten-Generaal zouden toestaan.% 

Omdat Hom vervolgens op veldtocht moest, gingen de besprekingen 
pas in februari van het volgende jaar verder. De zege van St. Quentin kon 
als argument worden gebruikt, betoogde Filips 11. Was Gelre daardoor niet 
beveiligd in zijn verbindingen met het 'Oostland' - Duitsland? Het argu
ment leek aan te spreken. In maart kwam de zaak tenminste in een stroom
versnelling. Een aantal keren werd ruggespraak gehouden. En vervolgens 
zegden de Staten een bede toe van 200.000 guldens, gespreid over twee jaar 
te betalen. Daar bovenop werd de stadhouder persoonlijk 10.000 gulden 
toegeschoven - een bedrag zoals wel vaker werd gegeven, opdat de functio
naris zich extra voor de gewestelijke belangen zou inzetÎ:en. De Staten 
noemden dit 'une si bonne ayde que Vostre Majesté eusse raison se conten
ter', een zo fraaie bede dat Uwe Majesteit alle reden hebt tot tevredenheid, 
aldus Hom. Hijzelf had meer gewild, Filips ook. Maar de vorst vermoedde, 
dat dit voor Gelre het hoogst mogelijke was en verklaarde zich accoord. 
Hij kon ook moeilijk anders: hij had het geld te zeer nodig. Maar nu wilde 
hij wél het hele bedrag, schreef hij; geen van de Gelderse bannerheren 
mocht zich op grond van privileges eraan onttrekken. Over andere aspecten 
van het Tractaat van Venlo zou hij later nog wel met de Geldersen praten. 
En hoe moest Homs aandeel in de besluitvorming beoordeeld worden? 
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'Ue] vous sçay très bon grey du bon devoir par vous faict en cest endroit', 
schreef de koning: de graaf had een goede prestatie geleverd. De bonus voor 
de stadhouder beschouwde hij dan ook als bewijs 'qu'ilz vous portent si 
bonne affection' !7 

Toch zetten de bannerheren nog de voet dwars: terwijl steden al met 
betaling waren begonnen, weigerden zij op grond van hun adelsvoorrech
ten. Zij hanteerden eigenlijk verwante argumenten als Oranje, Egmont en 
Horn inzake hun Hollandse lenen hadden gedaan!" Zo stonden de zaken 
nog toen Filips II in 1559, na de vrede met Frankrijk, naar Spanje wilde 
vertrekken. Heel wat nieuwe aanstellingen liet hij afkondigen, waaronder 
die van zijn halfzuster Margaretha van Parma als landvoogdes. Horn werd 
niet herbenoemd, maar kreeg op 8 augustus de post van admiraal-generaal 
van de Nederlanden en lid van de Spaanse Raad van State. En aan een aan
tal aanzienlijke heren zegde de vorst, wegens hun voor hem verrichte dien
sten, flinke sommen gelds toe. Egmont werd het hoogste bedrag toebedacht: 
50.000 schilden, Oranje zou er 40.000 ontvangen, en Bergen, Glajon, 
Megen en ook Horn ieder 15.000. Van uitbetaling kwam het echter voor
eerst niet!9 

Hoe moet men Horns optreden in Gelre nu interpreteren? In de 
moderne literatuur is dat optreden over het algemeen negatief uitgelegd. De 
Amerikaanse historicus Rosenfeld constateert dat Horn liever comfortabel 
leefde op zijn eigen kasteel dan woonde in Arnhem. Hij ziet er afwezigheid 
van werkelijke interesse en verantwoordelijkheidszin in, noemt hem 'zelf
zuchtig en besluiteloos' en signaleert een gebrek aan 'onderscheidingsver
mogen en scherpzinnigheid'. Bovendien, constateert hij, hadden Horns 
absenties ook de ontstemming van de Geldersen opgewekt: die maakten er 
zelfs een punt van bij hun toestemming van de bede. 1Oo Nu lijkt dit Gelderse 
standpunt wel verklaarbaar. Van een afwezige stadhouder viel niet veel 
voorspraak bij de landsheer te verwachten. 101 Maar de Gelderse onvrede 
sloeg niet zozeer op Horns resideren in Weert als wel op zijn andere, lang
durige absenties wegens opdrachten in vorstelijke dienst. Dat bleek juist in 
1559. Horn meende zijn admiraalschap wel te kunnen combineren met een 
voortgezet Gelders stadhouderschap. Hij zou dan echter nog vaker en lan
ger weg zijn. En dat stond nu juist haaks op de Gelderse wensen: een volle
dige stadhouder voor zichzelf. 11l2 

Werd Horn dus wel zo negatief beoordeeld als Rosenfeld suggereert? 
De Geldersen waren daarin volstrekt niet duidelijk. Maar zijn zwager 
Lalaing, op zijn beurt, was dat wél. Na de samenwerking van 1556 schreef 
deze aan Savoye: 'Monsieur de Hornes faict très bon office' - Horn doet 
heel goed werk. lo3 Dat klinkt verwant aan de waardering van Filips II na de 
toekenning van de Gelderse bede. Deze kan pure beleefdheid zijn geweest -
maar lijkt toch wel méér dan dat. Het ziet het er naar uit, dat Horn in deze 
jaren een goede verstandhouding met de koning had. Die kan nog zijn 
voortgekomen uit de periode waarin hij als kapitein van de garde met Filips 
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meetrok. Daarop wijst ook een latere mededeling, dat de hoge edelen Horn 
het woord lieten voeren, als er iets tegen Filips moest worden gezegd wat 
anderen niet durfden uitspreken. lo4 Van Horn zou de vorst dit hebben geac
cepteerd. Maar men kan dit ook interpreteren als: Horn liet zich gemakke
lijk door anderen beïnvloeden en dacht onvoldoende na bij wat hij zei. Het 
was vooral de raadsheer Antoine Perrenot de Granvelle, die repte van 
Horns snel ingenomen standpunt en luidruchtig ventileren van eenzijdige 
meningen. Voor Granvelle waren dat redenen om in 1559 Horns nieuwe 
benoemingen bij Filips te suggereren. Daarmee zou de graaf meteen ver 
weggehaald zijn van de andere ook niet altijd goed beheersbare jonge edel
lieden - een methode die in deze jaren overigens wel vaker werd toegepast. 

Alles bij elkaar lijkt Horns stadhouderschap toch minder een misluk
king dan wel is gesuggereerd. Het was in deze Gelderse functie uiterst moei
lijk laveren tussen enkele zeer tegengestelde belangengroepen. Wél ziet het 
er naar uit, dat Horn niet over voldoende capaciteiten beschikte om daar 
ongeschonden uit te komen. 

Admiraal van de Zee 
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Het zou nog wel even duren, voordat Horn zijn nieuwe werkzaamhe
den volledig ter hand kon nemen. Daar had hij persoonlijke en zakelijke 
redenen voor. In ieder geval vertrok hij in 1559 niet direct met Filips II naar 
Spanje. Hij moest eerst de nodige voorbereidingen treffen. Omdat het om 
een langer verblijf ging, zou zijn vrouw met hem meegaan. Maar toen deze 
eind augustus 1559 in Antwerpen aankwam, bleek zij ernstig ziek te zijn. 
Zelfs de beroemde arts Andreas Vesalius wist niet goed, wat de beste aan
pak was, schreef Aremberg aan Oranje, en 'Ie bon mary démonstre estre 
fort desconforté' - haar goede echtgenoot heeft de moed helemaal verlo
ren. 'os Het werd januari voordat zij zich een beetje beter voelde en Horn 
weer wat werk dacht te kunnen aanpakken. Maar nog in mei 1560 werd 
over haar ziekte gesproken. Het was toen in ieder geval duidelijk, dat 
Walburgis niet mee zou gaan. lOG 

Maar ook werkzaamheden hielden Hom voorlopig in de Lage Landen. 
Nog voor zijn vertrek had Filips II bepaald, dat de graaf in Gelderland de 
lopende zaken zou afwerken totdat er een opvolger benoemd was. Hij 
kende er immers de verhoudingen. Horn toonde over het uitblijven van zijn 
herbenoeming wel 'quelque resentement', meldde Margaretha aan de 
koning. Dat werd er niet minder op, toen Filips zijn verzoek niet hono
reerde, broer Floris van Montigny in zijn plaats aan te stellen - een verzoek 
dat nog aan familiepraktijken van stadhouders tijdens Karel V deed denken. 
Het duurde tot mei 1560, voordat de koning instemde met de graaf van 
Megen als Horns opvolger. Montigny blijkt in de procedure overigens niet 
kansloos geweest te zijn. 107 
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Dankzij de ziekte van Walburgis werd het februari 1560 voordat Hom 
weer in Gelderland kwam en de Staten samenriep. Over de bedegelden viel 
er toch moeilijk te praten. Bovendien had Filips net voor zijn vertrek de 
nadruk gelegd op strenge kettervervolging. Die moesten de Geldersen ook 
toepassen. Dreigden er geen dubieuze opvattingen vanuit Duitsland binnen 
te komen? De Staten dachten hier echter anders over. Bovendien behoorden 
zij zulke zaken zelf te regelen, op basis van hun privileges, betoogden zij 
weer. Ook Homs laatste contacten daar waren dus moeizaam. 10' 

In de tussentijd had Hom wel een begin gemaakt met zijn werk als 
admiraal. Hij was daarin de opvolger van de overleden Maximiliaan van 
Bourgondië, markies van Veere en heer van Beveren - overigens de broer 
van Jacob III van Homs derde echtgenote. 109 Deze Maximiliaan was echter 
tegelijk stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht geweest, waardoor het 
bestuur over landsaangelegenheden en de leiding van zeezaken in één hand 
lagen. 110 Die verbinding was nu echter verbroken. In Maximiliaans stadhou
derschappen werd Willem van Oranje aangesteld. 

De admiraal-generaal was een factor in het centralisatiestreven van de 
Habsburgers. Aanvankelijk waren hem zowel beleidsbepaling als uitvoering 
van maritieme aangelegenheden opgedragen, alsook de rechtspraak in zee
kwesties. Maar de Habsburgers hadden de beleidskant aan zichzelf getrok
ken en de admiraal tot uitvoerend functionaris gemaakt. Hij bracht op vor
stelijk bevel oorlogsschepen in zee, onder zijn gezag spraken admiraliteits
collegesalleen nog recht in zaken betreffende de oorlog ter zee en proble
men op oorlogsschepen, en aan de prijsrechtspraak gaf hij leiding - aan de 
beoordeling van het al dan niet rechtmatig opbrengen van vijandelijke of 
neutrale schepen en verkoop van die bodems en hun lading. Uit de boeten 
kreeg de admiraal tien procent, van de opbrengsten der prijzen de helft. Dat 
maakte de functie financiëel aantrekkelijk." 1 

Het admiraalschap was dus vooral in oorlogstijd van belang. Maar 
toen Hom aantrad was het juist vrede geworden. Weldra zou de vloot wor
den verkocht, wat de maritieme rechtspraak drastisch zou verminderen. Het 
werk - en de inkomsten - zouden dus afnemen. Hierin school waarschijnlijk 
een reden waarom het admiraalschap door Filips werd gecombineerd met 
een Spaanse functie. Maar nog wél moest Hom zich bezig houden met het 
regelen van de reis van Filips II naar Spanje, in augustus 1559. En het vol
gende jaar diende hij, schreef de landvoogdes hem toen, te zorgen voor het 
transport van Spaanse troepen, die uit de Lage Landen werden teruggetrok
ken. Die zaak wilde de admiraal wel graag zelf ter hand nemen - mede 
omdat dan de gelden voor de uitreding van de schepen via hem zouden 
lopen en daarvan wel een en ander voor hem persoonlijk overbleef. 1 

12 

Uiteindelijk bleek hij dit werk toch aan anderen te moeten overlaten, omdat 
Walburgis nog steeds niet beter was. Maar ten slotte vertrok hij toch, op 19 
mei 1560, als bevelhebber van de vloot met Spaanse soldaten. 
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Eenmaal in Spanje gearriveerd, zou hij Filips in de Spaanse Raad van 
State desgevraagd over de Lage Landen moeten adviseren."3 Daar had Filips 
een jaargeld van 3.000 ducaten tegenover gesteld. Maar de enige zaak die 
Hom er te behandelen kreeg was een verzoek van landvoogdes Margaretha 
om Spaanse gelden ter verlichting van de kritieke financiële toestand in 
Brussel. En die zaak werd alleen maar op de lange baan geschoven. Hom 
voelde zich aan de zijlijn geplaatst, vanuit zijn gezichtshoek misschien niet 
geheel ten onrechte. Daar kwam nog bij, dat het leven aan het Castiliaanse 
hof buitengewoon duur was en hij dat zelf maar moest financieren. Hij 
wilde terug naar de Nederlanden. Maar er was zware druk op de koning 
voor nodig, voordat hij daarvoor in oktober 1561 toestemming kreeg."4 

Bovendien bleek zijn financiële toestand toen zo benard, dat hij zijn terug
reis niet kon betalen. Eerst moest hij opdracht naar de Nederlanden zenden 
om zijn bezittingen Burcht en Zwijndrecht in Vlaanderen ervoor te verko
pen - waarop overigens een proces volgde, dat pas in 1565 op toelating van 
de verkoop uitliep. liS 

Het enige positieve, dat hij bij zijn thuiskomst in de Lage Landen kon 
tonen, was een bedrag van 400.000 ducaten, door Filips meegegeven ter ver
lichting van de Brusselse schatkist. 116 Zelf nam hij nu onder meer zijn admi
raalschap weer op, de centralisatie versterkend. Op zijn voorstel was al in 
1560 de zetel van de Admiraliteit van Veere naar Gent overgebracht. Dat 
leverde moeilijkheden op met Zeeland, en vooral met Holland. Zouden 
Zeeuwen en Hollanders voor maritieme zaken nu buiten hun gewest moeten 
worden berecht? Dat was toch in strijd met de privileges? Dit was al een oud 
conflict, alweer een onderdeel van de voortdurende botsing tussen Habsburgs 
eenheidsstreven en gewestelijk particularisme. Het was een probleem gewor
den omdat de Hollandse stadhouder nu niet langer tegelijk admiraal was, en 
deze dus geen zeezaken meer binnen het gewest kon behandelen. Samen met 
Oranje bereikte Hom ten slotte een compromis. Hij zou een luitenant-admi
raal in Holland aanwijzen - een Hollander van geboorte - die Hollandse inge
zetenen zou berechten. Maar Hom behield zijn recht op buitgelden. 117 

Hoe Homs optreden als admiraal en zijn verblijf in Spanje moeten wor
den beoordeeld, valt eigenlijk nog niet vast te stellen. De bronnen ervan zijn 
schaars, onderzoek naar het admiraalsambt is voor .deze periode nog nauwe
lijks verricht. Wel heeft Homs ontslag uit het stadhouderschap bij hem wre
vel gewekt. Het vervangende ambt van admiraal was weliswaar aanzienlijk 
en lucratief, maar niet in vredestijd. En ook zijn aanstelling in Spanje valt uit 
te leggen als eervol, en mogelijk als blijk dat de vorst Hom als specifiek des
kundige in Nederlandse zaken beschouwde. Maar het feit, dat de graaf in 
Spanje nauwelijks enig advies behoefde uit te brengen, logenstraft die ziens
wijze. Het lijkt er toch op, dat Filips Hom op deze manier wilde weghouden 
van zijn jonge, mogelijk lastige standgenoten. De moeilijk verkregen toe
stemming voor terugkeer, en het achterwege blijven van enige betaling van 
toegezegde jaargelden, kunnen aanleiding geweest zijn voor nieuwe irritaties 
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bij de graaf. Zijn benoeming tot lid van de Nederlandse Raad van State was 
daarvoor waarschijnlijk wel een tegenwicht. Toch lijkt het er op, dat in 
Horns relatie met Filips II scheuren waren ontstaan. 

Superintendent in Doornik, 1566 
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Nog één keer trad Horn, zij het tijdelijk, op in een functie die op het 
stadhouderschap leek. In augustus 1566 werd hij aangesteld tot 'Super
intendent van kastelen en stad van Doornik en het Doornikse'. Over dit 
gebied was zijn broer Floris van Montigny stadhouder, maar deze was toen in 
Spanje. Horn kreeg er in feite dictatoriale bevoegdheden: de magistraat en de 
commandant, de officieren en de inwoners dienden hem onvoorwaardelijk te 
gehoorzamen. De omstandigheden maakten dat noodzakelijk. 

Er heerste na 1560 onrust in de Nederlanden. Er waren symptomen 
van politieke instabiliteit. Daarnaast was, vooral in het zuidwesten van de 
Lage Landen, de laatste jaren de economische situatie verslechterd, onder 
meer door moeilijkheden met Engeland. Een verpauperende bevolking 
stond gemakkelijk open voor nieuwe heilsboodschappen. Het calvinisme 
leek zo'n boodschap te hebben. Juist in de jaren zestig beleefde dit in het 
zuidwesten een snelle opmars. Daartegen wenste Filips II zoveel mogelijk 
actie. ll8 Dat was ook in Doornik gebeurd, maar het calvinisme was er niet 
onderdrukt. 

Algemeen nam rond 1565 de onrust juist toe. Onder anderen besloten 
lagere edelen, die zich nog steeds de leiders van het platteland achtten, tot 
samenwerking, onder meer tegen de geloofsvervolgingen. Zij sloten een ver
bond, het Compromis, leken geweld niet te schuwen, maar concentreerden 
zich ten slotte op een petitie met de vraag om matiging, een 'smeekschrift' 
dat zij in april 1566 aan landvoogdes Margaretha van Parma aanboden. 
Deze besloot tot tijdelijke versoepeling. Maar vanuit haar standpunt was 
het effect averechts: in het veld werd een toenemend aantal calvinistische 
predikaties gehouden, en zelfs binnen sommige steden. In augustus liepen 
deze predikaties uit op de beeldenstorm - een poging om vóór de winter 
kerkgebouwen te 'zuiveren', beschikbaar te hebben voor de nieuwe leer. Het 
centrale bewind was overrompeld. De landvoogdes nam op 23 en 25 augus
tus onder druk van de hoge adel een Accoord aan, dat buiten de steden cal
vinistische predikaties toeliet, althans waar ze al waren gehouden. Volgens 
de edelen kon op dié manier de rust terugkeren. Voor deze andere benade
ring van het godsdienstige probleem was natuurlijk wel de goedkeuring van 
Filips II nodig. Vervolgens werd Oranje naar Antwerpen, Egmont naar 
Vlaanderen, en Horn naar Doornik gestuurd om er aan de onrust en de 
tegenstellingen een eind te maken. Het Accoord was hun leidraad. 

In Doornik stond volgens sommigen wel vier-vijfde van de stadsbevol
king achter de nieuwe leer, zowel handwerkslieden als rijke kooplui. In 
voorgaande jaren waren er openlijk psalmen gezongen en gevangen ketters 
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uit de cel bevrijd. Nu werd in de kathedraal en twee parochiekerken calvi
nistisch gepreekt. Natuurlijk zat niet bij een ieder de nieuwe leer even diep. 
Menigeen was nieuwsgierig, of ontevreden over kerk of samenleving, gegre
pen door nieuwe beloften, soms ook onverschillig. Hoe probeerde Hom nu 
deze mensen weer binnen één gareel te brengen met degenen die katholiek 
waren gebleven?'19 

Zijn aanpak was matigen, temperen van de opgewondenheid. In plaats 
van strenge verbodsbepalingen of hardhandige maatregelen koos hij voor 
overleg, zowel met het goed katholieke stadsbestuur als met de calvinisti
sche leiders. Beide kampen liet Hom 'vrij en zonder enig molest te hoeven 
vrezen' hun godsdienstoefeningen houden, de katholieken konden dan weer 
in de kathedraal en beide parochiekerken terecht, de calvinisten moesten 
naar plaatsen die door hem waren aangewezen. Zo zou er een situatie van 
godsdienstvrede moeten ontstaan. Maar net als in Gelre kwam hij door 
deze aanpak tussen twee vuren. Aan de ene kant eisten de {:alvinisten bin
nen de stad een volledig kerkelijk leven volgens hun nieuwe leer, en zelfs 
kerken die door de magistraat zouden worden bekostigd. Aan de andere 
kant drong landvoogdes Margaretha voortdurend aan op strenge acties 
tegen de andersdenkenden. De calvinistische eisen wees zij categorisch af: 
die waren in strijd met het toch al zo vérgaande Accoord van augustus, dat 
immers hooguit predikaties buiten de steden toestond. Nu moest Hom wel 
gas terug nemen: op 16 september bereikte hij een soort compromis met de 
calvinisten. Die zouden inderdaad alleen buiten de stad kerken krijgen. 
Maar totdat het zover was liet Hom hen binnen de stadsmuren preken in 
een door hem aangewezen gebouw. Het eerste resultaat was weldra zicht
baar: op 26 september werd in de kathedraal weer de mis gelezen. 

Een soortgelijk compromis hadden ook Oranje en Egmont in hun 
gebieden gesloten. Met hen hield Hom contact over de problemen: in 
Kortrijk vergaderden zij midden september 1566, besprekingen op andere 
plaatsen volgden. Daarbij stelden zij wél vast, dat Filips II niet van wijken 
zou weten, en Margaretha evenmin. En, verklaarde Egmont, tegen de 
koning wilde hij niet ingaan. Dat wilde Horn evenmin. In feite zaten zij 
muurvast. Dat vond ook Margaretha. Dus besloot zij Horn terug te trek
ken.Hij had zich immers niet aan het Accoord, zijn instructie, gehouden en 
daarmee, zo schreef ze aan Filips II, het land alleen maar slechte diensten 
bewezen. De koning was het daarmee eens: zij moest Horn maar een over
plaatsing naar elders in het vooruitzicht stellen. Het gezag in Doornik, 
bepaalde Margaretha, zou in handen van de commandant van het plaatse
lijke kasteel worden gelegd. 120 Als superintendent wees Horn deze oplossing 
in feite af. Hij wilde alleen plaatsmaken voor een opvolger van zijn eigen 
rang - dat schreef zijn plichtsbesef voor. Maar na zeven weken vertrok hij 
toch,121 overigens met de zekerheid dat de rust in Doornik aan het weerke
ren was - hoewel niet volledig. 
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Wat had hem hier nu bezield? Was hij door eigen inzichten zo pro
protestants dat hij de calvinisten de ruimte had gelaten? Dit suggereert de 
twintigste-eeuwse calvinistische auteur ].C.H. de Pater. Hom woonde, 
betoogt deze, in Doornik niet op het kasteel, maar in het weelderige huis 
van een calvinistisch koopman, en zou daarmee hebben geëtaleerd 'aan 
welke zijde zijn sympathie lag','22 Voor menig tijdgenoot kon in zijn beoor
deling wel eens hebben geteld, dat Horns eigen moeder lutherse sympa
thieën had en zijn vrouw calvinistisch was, Onder het gezag van beide 
adelsvrouwen klonken er op het kasteel van Weert allerhande heterodoxe 
geluiden. De twee dames lieten predikaties houden en ondernamen beke
ringspogingen in Weert en omgeving,'Ll Het zou in 1567 in Nederweert 
leiden tot het zingen van een parafrase op een bekend Paaslied: 

'Christus is opgestangen 
Der duijvel is op de stoel gegangen, 
Dus moeten wij allegaer droevich zijn, 
Christus wil ons allen trooster zijn. 
Kyrie Eleyson'. 
Filips van Hom zou deze gang van zaken in zijn eigen heerlijkheden 

echter niet steunen. Hij liet integendeel in Weert en omgeving altaren her
stellen en het zingen van de missen hervatten. Dit 

1.00} 

tot tevredenheid van onder meer de 
kloosterzuster Maria Luyten, die de 

lokale ontwikkelingen in haar 
kroniek beschreef."4 Datzelfde 

beoogde hij in Doornik. 
Maar hier waren de ver

houdingen veel verder 
verscherpt. Dus moest 
hij er zijn maatregelen 
wel aanpassen, 
schreef hij vertrouwe
lijk aan Viglius: 'Ik 
had veel liever, dat 
het niet nodig was 
enige predikatie toe 
te staan, maar daartoe 

gedwongen moest ik er 
wel wat regels voor uit

vaardigen'.'2s Dankzij de 
religievrede zou - was zijn 

verwachting - in Doornik de 
rust weerkeren, en vervolgens 

het calvinisme wel worden terug
gedrongen. Matiging en zelfs een 
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generaal pardon waren dus middelen 
om de situatie niet verder te laten 

escaleren. Gewelddadige oplos
singen zouden volgens die 

visie een volledige chaos 
hebben veroorzaakt. Al 

eerder in 1566 had 
Margaretha van Parma 
aan Filips II deze 
opvatting van zowel 
Horn als Egmont 
gemeld. 126 

Het ziet er niet 
naar uit, dat Horn 
net als Witlem van 

Oranje aanstuurde op 
een geheel nieuwe 

evenwichtssituatie op 
basis van gewetensvrij

heid en tolerantie, met 
diverse kerken naast elkaar. 

De prins noemde dit de enige 
oplossing: het ging immers om de 

harten van de indivuële Nederlanders, 
en die konden door geen enkel geweld wor

den gedwongen. l27 Zo diepzinnig waren Horns gedachten echter niet. Wel 
beklemtoonde hij zo nu en dan ten aanzien van zichzelf, dat hij een ijverig 
katholiek was en dat wilde blijven. 12X Maar treffender karakteriseerde hij 
zich juist vanuit Doornik in een brief aan Margaretha: 'Het is niet mijn 
beroep om mij bezig te houden met godsdienstige zaken; ik wilde wel dat 
Uwe Hoogheid hier iemand met meer kwalificaties en grotere kennis naar 
toe had gestuurd'.'" Horn dacht aan puur politieke oplossingen ten bate 
van orde en rust. Oplaaiende religieuze sentimenten schijnt hij niet werke
lijk begrepen te hebben, de tegenstellingen kon hij niet terugbrengen tot het 
hart van de gelovigen. Bovendien had hij zichzelf in zijn openbaar optreden 
ook nu weer meermalen voor de voeten gelopen door onvoldoende door
dachte maatregelen te nemen. En door zijn onmiskenbare karaktertrek, er 
te snel opmerkingen uit te flappen waarvan hij later spijt had. IJo Zijn relatie 
met het Habsburgse gezag was hier niet door verbeterd. 
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Tegen Granvelle 
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Tot nu toe hebben wij Hom gevolgd in zijn afzonderlijke functies. 
Hierin stond hij in een rechtstreekse, persoonlijke relatie tot Filips II of tot 
diens landvoogdes. Maar vanaf 1561 was hij ook op andere manier bij de 
hoogste bestuursactiviteiten in de Nederlanden betrokken: als lid van een 
college, de Raad van State, onderdeel van het Habsburgse centrale bestuur 
in de Lagelanden. 

Van de drie collaterale raden was de Raad van State de meest aanzien
lijke qua status. Hij was eigenlijk een adelsraad, waar alle belangrijke poli
tieke zaken in het bijzijn van de landvoogd werden behandeld, in deze jaren 
onder meer aspecten van verdere centralisatie en vervolging van ketters. 
Maar in de praktijk bestond er in de Raad verschil tussen permanente en 
niet permanente leden. Tot de laatsten behoorden de stadhouders, die bij 
voorkeur, zoals Hom was voorgehouden inzake Gelre, in hun ambtsgebie
den moesten resideren, tenzij de vorst hen elders nodig had, bijvoorbeeld in 
de raadsvergaderingen. 'll In de personele bezetting van het college was tij
dens Maria van Hongarije welbewust een verschuiving nagestreefd. Mede 
om de adelsinvloed in toom te houden, had de landvoogdes het aantal des
kundige juristen laten oplopen. Onder de permanent aanwezige leden werd 
het gewicht van de juristen steeds groter; meer en meer vormden zij het hart 
van een kerngroep van raadsheren. Ook na Maria's aftreden, toen nieuwe 
benoemingen van zowel edelen als juristen werden gedaan, ging deze prak
tijk verder. Zelfs gaf Filips II aan Margaretha van Parma in 1559 uitdrukke
lijk de opdracht, alleen de adviezen van de kerngroep te volgen. Die 
bestond toen uit Granvelle, weldra kardinaal, Viglius van Aytta en Karel 
van Berlaymont; alleen de laatste behoorde tot oudere adel. Hiertegen klon
ken al vanaf 1555 adelsprotesten op, mede doordat juist de nieuwe genera
tie jonge edelen aantrad. 

Deze protesten zijn lange tijd, met de woorden van de historicus 
Michel Baelde, verklaard vanuit een gevoel van 'tekort aan werkelijke poli
tieke macht en medezeggenschap', vanuit eerzucht en jaloesie ten aanzien 
van de juristen. Maar de huidige biograaf van de jurist Viglius, Folkert 
Postrna, acht dit te eenzijdig. Zeker, de tegenstelling edelen-juristen bestond. 
Maar daarnaast werden de edelen gedreven door 'een diepe zorg voor het 
land en zijn vrijheden'. Zij verschilden, met andere woorden, met de lei
dende politici van mening over het te voeren beleid. Dat kwam in 1566 hel
der naar voren in een felle woordenwisseling tussen Viglius en Hom. Er 
waren rellen geweest. Die waren, zei Viglius, veroorzaakt door de ver
waande en egoïstische edelen. Dat was nu zo'n moment waarop Hom zijn 
opvliegendheid niet kon beteugelen. Beschuldigend wees hij naar de jurist 
en zijn soortgenoten: 
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'Dát volk, Viglius, moet je eerder dan alle anderen de schuld geven. 
Ik voor mij leg alle schuld bij die mensen, die zich voornemen de 
Nederlanders net zo als de Milanezen, de Napolitanen en de Sicilianen 
te overheersen. Ik weet heel goed hoe onaangenaam wij jou en je vrien
den zijn. Jullie Granvellisten hebben immers de staat in handen en 
staan klaar om hem over te leveren aan de Spanjaarden'.132 
Juristen/raadsheren, die in direct contact stonden met de vorst, over-

heersten naar de mening van de edelen het land en hadden Filips II gesteund 
in het voortzetten van de laatste oorlog tegen Frankrijk. Maar die oorlog 
was volgens de heren niet in het belang geweest van de Lage Landen. Allang 
vóór de vrede van 1559 hadden zij dan ook aangedrongen op beëindiging 
van de betrokkenheid van de Nederlanden erbij. Hun wensen waren echter 
niet gehonoreerd. Daarin zagen de edelen het bewijs, dat de belangen van 
deze landen ondergeschikt waren geworden aan die van een groter, 
Habsburgs rijk. De internationalisering, al begonnen tijdens Karel V, begon 
nu kritiek op te roepen. De onvrede werd nog versterkt door de vrees dat de 
manier van kettervervolging in Spanje, waarover allerlei mythes bestonden, 
ook in de Lage Landen zou worden toegepast. 133 

Hier kwamen nog aspecten bij van de verschuiving van leenrechtelijke 
verhoudingen naar patronage. Ook na het midden van de zestiende eeuw 
beschouwden de edelen het nog steeds als hun vazallenplicht, schriftelijk of 
mondeling bij de vorst en zijn landvoogdes datgene te behartigen, wat zij 
beschouwden als het volksbelang. In hun correspondentie daarover 
gebruikten zij dan ook heel wat keren de term vazal met betrekking tot 
zichzelf. Ook Hom deed dat. De heren bleven óók aan deze manier van 
doen vasthouden wanneer de koning, mogelijk gestuurd door andere raads
heren, een niet door hen gewenste kant wilde uitgaan. Liever riepen zij op 
dat moment diens vorstelijke ontstemming over zich af, dan dat zij achteraf, 
als het land in ellende zou zijn gedompeld, het verwijt van meeloper, van 
slecht bestuurder zouden krijgen."4 

Maar dit nog middeleeuwse standpunt was niet meer te rijmen met 
Filips' vroeg-absolutistische opvattingen van zijn koningschap. De vorst 
ontwikkelde die opvattingen verder hoewel hij en de bevolking zich bij zijn 
aantreden nog aan elkaar hadden verbonden door de wederzijdse, traditio
nele eden. De koning was de meester die beschikte naar zijn believen, zou 
Margaretha van Parma de edelen voorhouden. Het was dan de plicht van 
de heren, hem in zijn beslissingen te volgen. us Maar wél bleef het hun taak, 
de vorst desgevraagd van advies te dienen. Zij behoorden dan ook naar de 
raadsvergaderingen te komen als Filips of de landvoogdes hen daartoe 
opriep. En voor een tussentijds vertrek uit de zitting bleken zij toestemming 
te moeten vragen. Het werd duidelijk dat de middeleeuwse primus inter 
pares ook in de praktische politiek bezig was plaats te maken voor de 
patroon, en dat de leenman meer en meer de ondergeschikte cliënt werd. 
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Al deze tegenstellingen bevatten aspecten, die aan beide zijden gemak
kelijk irritatie konden oproepen en in uiterste instantie onverzoenbaar 
waren. De irritaties van de edelen werden vooral vanaf 1559 scherper en 
concentreerden zich toen op de centrale positie van de kerngroep in de 
Raad van State, op de grote macht van Granvelle binnen dit drietal vooral, 
en op de politieke lijnen die deze zou uitzetten. 

Maar wat moest er gebeuren? De edelen hadden een lijstje met wensen. 
Zij wilden dat 'vreemde' koninklijke raadsheren en Spaanse troepen werden 
teruggetrokken. Zij wensten versterking van de positie van de Raad van 
State boven de twee andere collaterale raden, waardoor de adelsinvloed zou 
worden vergroot. En zij wilden bijeenroeping van de Staten-Generaal, nu 
niet om een vorstelijke bede te bespreken, maar om de gewesten de gelegen
heid te geven tot overleg over het behoud van de privileges van deze landen, 
over de ernstige financiële toestand en over controle op de besteding van 
toegestane bedegelden. De religieuze toestand kwam daar als onderwerp 
nog bij. Op al deze punten wensten de heren méér dan de regels toelieten, 
die door de vorst werden gehanteerd. Formeel stonden de drie collaterale 
raden even hoog. En de Staten-Generaal hadden in de praktijk wel de 
mogelijkheid voor intern overleg, maar geen bevoegdheid om de vorst op 
allerlei terrein te adviseren, laat staan om te beslissen. 136 

Weldra ontstond binnen de Raad een oppositionele adelsfactie. Willem 
van Oranje en Egmont waren de voortrekkers, en na zijn toetreden tot de 
Raad was Horn de derde man. Egmont zou hen later 'de drie vrienden' noe
men. IP Vanaf 1562 groeide de factie - de Liga der groten - uit tot negen 
man. Het plan daartoe zou, beweerde Granvelle, van Horn zijn gekomen, 
wat overigens niet bewijsbaar en zelfs niet waarschijnlijk is. Wél is frap
pant, hoe nauw de familierelaties binnen de Liga waren. Horn en Oranje 
waren aangetrouwde neefs, Horn en Montigny broers, Horn, Mansfeld en 
Hoogstraten zwagers, terwijl Glymes-Bergen een verre verwant van Horn 
en Montigny was via hun moeder. 

Al vóórdat de Liga echt gestalte kreeg, waren de edelen op 23 juli 1561 
een correspondentie met Filips II begonnen, waarin zij hun onvrede met de 
overmatige invloed en het beleid van Granvelle uitspraken. Zelfs bevatte de 
eerste brief, geschreven door Oranje en Egmont, meteen een dreigement: als 
verbetering uitbleef zouden de heren de zittingen Raad van State niet meer 
bijwonen. I lH Daarmee zou naar buiten worden gedemonstreerd, dat er in het 
college hooglopende conflicten waren. Maar het betekende ook, dat eigen
machtig optredende vazallen zich door zulk gedrag stelden tegenover de 
absolute vorst: dîe moest immers een raadsvergadering bijeenroepen en toe
stemming geven voor vertrek. 

Voorlopig bleven resultaten uit. Horn was uit Spanje teruggekomen 
zonder antwoorden op de gestelde vragen. Dat leidde ertoe dat de ontevre
den edelen soms inderdaad wegbleven uit de raadsvergaderingen en dat zij 
nu en dan eigen bijeenkomsten belegden, onder andere in het Brusselse 
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paleis van Oranje. Bovendien besloten zij, een van hen naar Filips te sturen 
om de grieven toe te lichten. Daarover was overleg met landvoogdes 
Margaretha, die Hom kandidaat stelde. Maar deze weigerde, evenals 
Glajon. Tenslotte werd Montigny gezonden, wiens missie echter zonder 
resultaat bleef. Volgens Granvelle bracht diens terugkomst alleen maar een 
verslechtering van de toestand teweeg. iW 

In 1563 liepen de spanningen verder op. Dus schreven de ontevredenen 
tussen maart en juli driemaal een protestbrief aan Filips II tegen Granvelles 
politiek. Meermalen bleven zij weer demonstratief uit de Raad weg en negeer
den zij bevelen om terug te komen. i40 Soms vertrokken zij naar hun stad hou
derschappen en ging Hom naar kasteel Weert. Daar hield hij zich dan onder 
meer bezig met zijn penibele financiële positie. Zo had hij in mei 1562 met 
zijn Weerter onderdanen een regeling getroffen voor de terugbetaling van 
10.000 Carolusguldens, die zij hem hadden 'opgebracht ende geleverd'. 
Andere keren wilde hij er zijn omdat zijn vrouw weer ziek was. i4i En onder
tussen bleven zij wel her en der hun particuliere vergaderingen houden, dik
wijls thuis bij een der leden, in Homs bezit Eindhoven onder andere. i41 Soms 
excuseerden zij zich toch wel bij de landvoogdes of bespraken zij hun wensen 
opnieuw met haar. Daarbij waren steeds Oranje, Egmont en Hom, of twee 
van hen, aanwezig. In hun opmerkingen kwam geleidelijk enige verschuiving, 
en werd ook Filips Ir zelf erin betrokken. Waarom kwam de koning niet per
soonlijk naar de Lage Landen om de problemen op te lossen? Zoals het nu 
ging leek hij deze gewesten alleen maar te vergeten en te verwaarlozen! 

Margaretha, van haar kant, begon in haar brieven aan de vorst deze 
wens te ondersteunen, en drong er bij hem bovendien op aan, tenminste 
eens enige positieve brieven aan de heren te schrijven. i4

.l Deze verandering 
wees op een wijziging in de standpunten van de landvoogdes. Om persoon
lijke redenen keerde zij zich langzaam maar zeker van Granvelle af en advi
seerde zij Filips uiteindelijk, hem uit de Nederlanden weg te roepen. Daarbij 
sloot de koning zich in 1564 aan. Via een ingewikkelde procedure trok hij 
zijn vertrouweling uit de Lage Landen terug. i44 Op 11 maart bezocht deze 
voor het laatst de Raad van State. 

Nu kwamen de hoge edelen weer terug in de Raad. Hom arriveerde 
wat later omdat ziekte van zijn vrouw hem weer in Weert hield. Stellig was 
Oranje hun voornaamste woordvoerder. Hom bleek te zwak voor werke
lijke leiding. Niet langer was hij ook degene die, zoals vóór 1559, namens 
de edelen gevoelige onderwerpen kon aansnijden wegens zijn goede contac
ten met de koning. Nû moest de populaire Egmont dat maar doen. En 
Hom? Hem werd soms snel het zwijgen opgelegd: werd het nu als een risico 
gezien dat hij te plompverloren, te ongenuanceerd, soms zelfs met precies de 
verkeerde woorden reageerde? i4< 
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Intussen was landvoogdes Margaretha in haar brieven aan Filips II 
voorlopig vol lof over het optreden van Viglius en de edelen. Zij waren veel 
aanwezig, ijverig. '4' Toch is het de vraag, of zij daarmee Filips kon overtui
gen. In de afgelopen jaren waren over de heren nogal wat negatieve berich
ten naar Madrid gezonden. Zelf had Margaretha herhaaldelijk geklaagd 
over hun eigenmachtig opereren. Het feit dat zij zomaar wegbleven had 
daartoe al aanleiding genoeg gegeven. Hun veelvuldige informele bijeen
komsten hadden haar argwaan gewekt, al moest zij soms bekennen niet te 
weten wat er was besproken. Maar reeds in 1562 had zij aan de koning 
gemeld dat de heren op oproer uit waren. Ook Granvelle was met zulke 
berichten gekomen. Het doel van de leiders der edelen, meende hij in 1563, 
was een staat waarin zijzelf alle macht zouden hebben en de vorst slechts 
hun speelbal zou zijn. Om dat doel te bereiken sleepten zij goed bedoelende 
mensen mee, die het vorstelijk gezag helemaal niet wilden aantasten. Tot die 
leiders rekende hij steeds Oranje, Egmont, Hom en meermalen ook diens 
zwager Hoogstraten. '4C 

Maar Filips had ook informanten buiten het bestuursapparaat. Eén 
daarvan was Fray Lorenzo de Villavicencio, een augustijner monnik die na 
enige beïnvloeding door heterodoxe ideeën aartsconservatief en orthodox 
was geworden. Voor deze man waren aanvankelijk Viglius en enkele lokale 
autoriteiten de grote boosdoeners in de Nederlanden, maar nu waren de 
hoge edelen dat, en zelfs de landvoogdes. In Alkmaar, Edam, en in Egmond 
'dat het eigendom is van de graaf van Egmont' laten wederdoperse ouders 
hun kinderen ongedoopt, ja rukken ze die zelfs uit de handen van priesters 
die hen toch willen dopen, wist hij de koning naar onwaarheid te vertellen. 
Die Egmont, ging hij verder, is een grote vriend van de graaf van Hom, 
wiens openlijk ketterse vrouw in zijn dorp Weert 'de pastoor laat preken 
dat de mis geen enkele waarde heeft'. En de graaf doet daar niets tegen. Tot 
dat gezelschap behoort ook Brederode 'die God noch duivel vreest, een man 
zo beestachtig dat hij met zijn eigen zusters slaapt'.!48 

Zelfs als de vorst zulke vuilspuiterij niet geloofde - dan nog was het 
beeld dat hij van sommige hoge edelen moest hebben verre van positief. 
Aan Margaretha schreef hij in juni 1563 dan ook over 'het slechte gedrag' 
van de heren, een half jaar later repte hij over hun onbeschaamdheid in een 
brief aan de hertog van Alva, zijn harde, rechtlijnige adviseur die toen wel 
in Spanje was, maar door het hof enige tijd op afstand werd gehouden. 
Meer dan eens sprak de koning schande van hun wegblijven uit de Raad 
van State. Margaretha diende verdeeldheid onder hen te zaaien en tijd te 
winnen. De meest hanteerbare van hen leek hem Egmont. Hém moest zij 
maar naar Madrid laten komen. Dan zou hij de man met nieuwe gunsten 
meer aan zich kunnen binden en dus losweken van de Liga. En Alva, toch 
weer gevraagd om advies, dacht nog meer kwaad te zien. Dit waren typisch 
symptomen van een beginnende opstand, betoogde hij op 21 oktober 1563. 
Eerst werden dan enkele hoge adviseurs verwijderd, vervolgens zou de vorst 
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zelf worden aangepakt. Ook hij adviseerde meermalen, de edelen tegen 
elkaar uit te spelen, Egmont uit hun midden weg te lokken en de anderen 
voorlopig met complimenten en andere blijken van waardering te verblin
den. Maar uiteindelijk moesten zij gekastijd worden. En 'ten aanzien van 
degenen die verdienen te worden onthoofd': die moest de koning door vein
zen zoet houden totdat hij hen, zonder zwakte te tonen, hun gerechte straf 
kon laten ondergaan, exemplarisch ... ' .i49 

Intussen verslechterde in de Nederlanden de economische situatie en 
veroorzaakten de toenemende calvinistische activiteiten op steeds meer 
plaatsen onrust. De edelen in de Raad van State deden wel wat zij konden, 
maar het ontbrak hun aan de kracht en ervaring van een Granvelle. En van 
Filips' kant kwamen geen richtlijnen, geen tekenen van versoepeling op 
godsdienstig terrein, terwijl de edelen die juist nodig vonden ten bate van 
rust en orde. Dus stak onder hen de ontevredenheid de kop weer op. Het 
leek ook hun de beste oplossing, Egmont met hun wensen naar de koning te 
sturen. Nu grepen in feite de gebeurtenissen in de Lage Landen en de in 
Spanje ontwikkelde ideeën in elkaar. De optimistische maar naieve Egmont 
werd in 1565 in Madrid uitvoerig gefêteerd, beluisterde in vage opmerkin
gen de positieve toezeggingen die hij wilde horen, en keerde met grote ver
wachtingen terug. Maar Filips, juist in deze tijd gesterkt door successen 
elders, was niet van zins zijn beleid te wijzigen en schreef dit in brieven 'uit 
het Bos van Segovia', die na Egmonts terugkeer in Brussel arriveerden. Dit 
droeg alleen maar bij tot verdere verscherping, die uitliep op het 
Compromis, het verbond van de lagere edelen en het 'smeekschrift' van 
deze heren aan Margaretha, op de hagepreken en de beeldenstorm. iSO 

In deze situatie van onrust kwamen dezelfde verschijnselen weer voor 
als tijdens de strijd tegen Granvelle. De hoge edelen gingen weer afzondelijk 
vergaderen en brachten opnieuw hun grieven onder woorden. Onder hen 
klaagde Hom voortdurend over zijn financiële problemen. De koning had 
hem al in 1559 een bedrag ineens toegezegd; dat had hij net zo min ontvan
gen als zijn pensioen wegens zijn verblijf in Spanje. Dit gecombineerd met 
zijn negatieve ervaringen in Doornik, leidde in de Raad van State tot wat de 
landvoogdes ongepaste taal noemde - zoals wij van hem wel kennen, schreef 
zij aan Filips 11. Maar omdat de graaf wel erg veel van zijn goederen had 
moeten verkopen, drong zij er toch bij de koning op aan, hem te betalen dan 
wel hem een ander ambt aan te bieden of geruststellend te schrijven. 15i 

Naarmate het merkwaardige jaar 1566 vorderde, leidde deze situatie 
tot uiteengroeien van de landvoogdes en de adelsliga in de Raad. De afzon
derlijke bijeenkomsten van de factie wekten steeds sterker haar argwaan.1\2 
Zij zag er geleidelijk een complot achter. De hoge edelen voerden hun lagere 
standgenoten van het Compromis aan, heette het in haar brieven aan Filips 
11. Zij overwogen de Staten-Generaal bijeen te roepen, zelfs zonder haar 
toestemming. Ja, zij wilden zich met geweld van het land meester maken, de 
koning terzijde schuiven en het bestuur leggen 'in mano di questi tre', in 
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handen van die drie - Oranje, Egmont en Horn. Het gezag over de steden 
zouden zij dan verdelen onder lagere edelen. En ondertussen pleegden zij 
ook nog overleg met de ketters. Van Egmont had zij aanvankelijk nog wel 
soepelheid verwacht, maar vergeefs, van Oranje en Horn niet: die zijn, 
schreef zij, tegen God en de Koning en veranderen niet van gedachten.'il 
Misschien leidde de opvliegendheid van Horn haar gedachten deels in deze 
richting. Hij schijnt wel tot zeker geweld bereid te zijn geweest, en over
woog in zijn kwaadheid zelfs zijn collier van het Gulden Vlies maar aan de 
koning terug te sturen.'\4 In augustus/september 1566 maakte zich paniek 
van Margaretha meester. Overal in Europa meende zij ten tijde van de beel
denstorm ketterse drijvers te signaleren, die zich van de kerken meester 
maakten en de macht grepen. Filips moest snel maatregelen nemen.';; 

Maar ook aan de andere kant klonk groeiende onzekerheid over de 
toekomst. Horn bijvoorbeeld wist, zei hij de landvoogdes, dat men hem bij 
Filips 11 als een ketter afschilderde. Oranje en hij zetten zich in het hoofd, 
aldus Margaretha in maart 1566, dat de koning alleen een goede kans 
afwachtte om hen te straffen. Diverse malen lieten zij weten, dat hun leven 
gevaar liep, dat er een moordaanslag op hen werd beraamd, of dat zij, even
als Egmont en Mansfeld, onthoofd zouden worden. ls6 

Intussen wierf de landvoogdes, samen met door haar betrouwbaar 
geachte edelen zoals juist Mansfeld, troepen voor tegenacties tegen de ketters, 
beeldenstormers en andere onruststokers. Acties die ook succes hadden. En 
terzelfdertijd besloot Filips 11, religieus en politiek verontwaardigd, tot hard 
ingrijpen. Hij stuurde de hertog van Alva met een leger van 10.000 man om 
alle verzetshaarden uit te roken. 1i7 Vervolgens zou de koning zelf komen om 
met zijn vorstelijk gezag de noodzakelijke maatregelen te nemen. In augustus 
1567 kwam de Ijzeren Hertog met zijn troepen deze landen binnen.'1H 

Intussen hadden Margaretha's legers het laatste verzet in de 
Nederlanden al neergeslagen. Om de bokken van de schapen te scheiden 
eiste de landvoogdes begin 1567, op advies van Viglius, van haar medewer
kers een nieuwe eed van trouw. Egmont legde die af. Oranje deed dit niet, 
en week in april uit naar het Duitse Rijk, voordat Alva zou arriveren. Hij 
besloot niet af te wachten of zijn optreden van de laatste jaren inderdaad 
zou leiden tot de maatregelen die hij al vreesde. Horn aarzelde. Wat had hij 
verkeerd gedaan? Maar in april 1567 ging hij naar Brussel, vervoegde zich 
bij de landvoogdes, betuigde haar zijn trouw aan de koning en spijt voor te 
felle uitspraken, en legde vervolgens de eed af. Dit hoewel zijn secretaris, 
die hij naar Spanje had gestuurd om Filips zijn financiële problemen voor te 
leggen, juist was teruggekeerd zonder enige toezegging. Na enkele vergade
ringen van de Raad van State te hebben bijgewoond als bewijs van goede 
wil, ging hij met toestemming van Margaretha weer naar Weert. "" 
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Bij Alva's binnenkomst in de Nederlanden was Egmont aanwezig, 
Hom stuurde Laloo, zijn secretaris. Alva bleek tegenover deze een en al 
voorkomendheid, van vijandschap was geen enkele sprake. De hertog 
betuigde Hom zijn vriendschap en die van de koning, vroeg naar de 
gezondheid van Homs moeder die hij wel eerder ontmoet had, en zegde toe 
dat de achterstallige gelden weldra zouden worden uitbetaald. Omdat Hom 
zoveel geld in dienst van zijn meester had uitgegeven overwoog de koning, 
hem een van de zeer hoge functies in Italië te geven, die binnenkort vacant 
kwamen: die van gouverneur van Milaan of onderkoning van Napels. De 
stroop werd royaal om Homs mond gesmeerd, precies zoals Alva al in 
1563 aan Filips II had aanbevolen. Soortgelijke inhoud had ook een brief 
die Alva rechtsreeks naar Weert stuurde. iho Hij verwachtte Hom weldra in 
Brussel. Deze ging hierop in. 

Op 9 september waren diverse edelen inderdaad in Brussel, uitgeno
digd voor een diner en een bespreking van plannen voor vestingen van 
Thionville en Luxemburg. Tijdens die bespreking werden Hom en Egmont 
stilletjes terzijde genomen en gearresteerd, samen met enkele lager geplaat
sten. De opzet was van tevoren beraamd en zo ingericht, dat alle beoogde 
arrestanten ook aanwezig zouden zijn en in één keer gevangen genomen 
konden worden. Toch lukte het niet helemaal, schreef Alva aan Filips: 
Hoogstraten was eveneens uitgenodigd, maar verscheen niet, en Oranje was 
niet voor de bespreking teruggekomen. ihi Voor landvoogdes Margaretha 
was dit de druppel die de emmer deed overlopen. Zij had toch al grote 
bezwaren tegen een Alva met verregaande bevoegdheden onder zich, wees 
de gevangenneming af en nam ontslag. Daarmee had Filips II al rekening 
gehouden. Alva, die kwam als opperbevelhebber, had een tweede instructie 
bij zich en kon direct optreden als landvoogd. lh1 

Egmont en Hom werden afzonderlijk van elkaar gevangen gezet in 
Gent. Zij zouden worden herecht door Alva's nieuwe, centrale Raad van 
Beroerten, Conseil des Troubles, die rebellen en ketters moest veroordelen. 
Een speciale raad, los van de bestaande rechtscolleges, die onder meer door 
de onaangename Villavicencio was aanbevolen, en die dankzij zijn vonnis
sen en zijn omgaan buiten de bestaande kaders de nodige woede tegen het 
landsbestuur opriep. De edellieden Berlaymont en Noircarmes, voorheen al 
informanten van Margaretha over de ontwikkelingen binnen het adels
karnp, bleken niettemin bereid er zitting in de nemen. lh3 

Een zware aanklacht wachtte Egmont en Hom. Zij werden beschuldigd 
van Crimen Laesae Majestatis. Dit hegrip was ontleend aan het Romeinse 
Recht, dat in zo menig opzicht de juridische fundamenten leverde voor het 
opkomende absolutisme. De ernstigste vorm van dit misdrijf was de 
Perduellio, 'verraad tegen de staat', wat in deze tijd evenzeer kon betekenen 
'verraad jegens de soevereine vorst' omdat vorst en staat nog niet wezenlijk 
van elkaar onderscheiden waren. Zowel landverraad als hoogverraad 
rekende men ertoe. Essentieel was, dat een hostilis animus, een kwade opzet 
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moest blijken. Omdat het grote moeite kostte om juist déze te bewijzen, wer
den over het algemeen harde onderzoeksmethoden op de verdachten toege
past: eenzame opsluiting, felle ondervragingstechnieken, geen bijstand door 
advocaten, geen recht op inzage van eigen papieren onder meer. Op die 
papieren werd integendeel zo snel mogelijk beslag gelegd, omdat zorgvuldig 
onderzoek daarin juist de bewijzen voor de beschuldiging kon opleveren. 164 

Werd de beklaagde schuldig bevonden, dan wachtte hem vanzelfsprekend de 
doodstraf, automatisch gecombineerd met confiscatie van zijn goederen. 

Hoewel zij elkaar niet konden spreken, kwam zowel Egmont als Hom 
al snel met dezelfde tegenzet. Beiden verklaarden de Raad van Beroerten 
niet bevoegd: als Vliesridders mochten zij alleen door hun gelijken, de 
Ordeleden, worden veroordeeld. Het was vooral ook Homs zwager 
Mansfeld, zelf Vliesridder, die vervolgens Alva met grote klem probeerde te 
overtuigen dat de privileges van de Vliesorde geschonden dreigden te wor
den. Dus drong hij aan op een bijeenkomst van de Ordeleden over dit 
thema. Deze man was zo'n vertrouweling van landvoogdes Margaretha, 
schreef Alva aan de koning; hij is nu helemaal veranderd. 16s En aan 
Mansfeld zelf meldde de hertog, dat Filips vóór zijn vertrek uit Spanje het 
bezwaar al had onderkend - waarmee hij impliciet aangaf dat inderdaad 
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reeds in Spanje de aanklacht was bepaald. De koning had het laten onder
zoeken en had vastgesteld, dat zo'n zwaar vergrijp uitsteeg boven de com
petentie van het Gulden Vlies. Toch suggereerde Alva de koning, in Spanje 
aanwezige Vliesridders snel bijeen te roepen en hen een gunstige uitspraak 
te laten doen - wat Filips weigerde, omdat het minimum van zes Ordeleden 
niet gehaald kon worden. Ook Alva zelf liet het probleem nog eens bestude
ren. Zijn zekerheid was kennelijk toch niet zo groot. 166 

Ook een andere mogelijkheid werd door Homs familie en vrienden 
geprobeerd. De keizer, Filips' neef Maximiliaan I1, liet op verzoek van 
Mansfeld, Anna van Egmont en Walburgis van Nieuwenaar weten dat 
Hom als rijksgraaf door de rijksvorsten behoorde te worden berecht. Maar 
ook deze redenering vond bij Filips geen gehoor: Hom was verdacht van 
vergrijpen, als zîjn onderdaan begaan. [67 Evenmin was de koning trouwens 
gevoelig voor persoonlijke brieven, die door Homs moeder en echtgenote 
rechtstreeks aan hemzelf werden gericht.[68 Het moest de Nederlandse 
bevolking duidelijk zijn dat verzet strafbaar was, om het even of het door 
hoog of laag was gepleegd. 

Negen maanden duurde de procedure. Alva liet zijn juristen zorgvuldig 
zoeken naar argumenten, zowel in de in beslag genomen papieren van de 
gearresteerden als in die van Oranje en Hoogstraten. Al snel kon hij melden, 
dat er heel wat gegevens werden gevonden. Maar het verzamelen kostte wel 
tijd. l69 Vervolgens werden de twee graven afzonderlijk verhoord. Op basis 
van dit alles kwamen de aanklachten 
gereed. Hom werd daarin veelzeggend 
'ondersaet' genoemd, ondergeschikte 
van de absolute vorst Filips II. Binnen 
dit begrip werd dan nog wel weer 
onderscheid gemaakt tussen 'dienare, 
officier oft vassal' - maar die termen 
werden verder niet gebruikt. Deze 
koninklijke onderdaan werden 63 feiten 
ten laste gelegd, tezamen één opsom
ming van handelingen tegen de lands
heerlijke macht. Hij had met Egmont en 
Oranje een complot tegen de koning 
gesmeed, met andere samenzweerders -
de lage adel - gemene zaak gemaakt, in 
strijd met koninklijke bevelen gewetens
vrijheid beloofd, predikatiën toegelaten 
en ketters bevrijd, en zelfs geschermd 
met het werven van troepen als Filips 
zou ingrijpen. En bij dat alles had hij 
bevelen van de landvoogdes tegen zijn 
handelen genegeerd. '70 

20°3 



SLOT 

PUBLICATION~ 1.39 

Fuw" VAN MOr..;1M()RE~LY, (,RAAi" VA"J H()Rt...; (1524-1568) 

Nadat hun de aanklachten ter hand waren gesteld, mocht ieder van 
beiden binnen vijf dagen een verdediging schrijven, maar zonder advocaat 
naast zich, en zonder zijn eigen aantekeningen als geheugensteun. De harde 
benaderingswijze valt hier inderdaad op. Maar noch van Horn, noch van 
Egmont had het weerwoord enige zin, net zo min als de nu pas toegelaten 
bijstand door advocaten. Beiden werden overgebracht van Gent naar 
Brussel. Daar tekende Alva op 4 juni 1568 hun vonnissen, die conform de 
aanklacht waren. Die nacht bereidden zij zich op hun dood voor, bijgestaan 
door geestelijken. Daags erna werden de vonnissen voltrokken. 

Zo eindigde het leven van Filips van Montmorency, graaf van Horn, 
hoofd van een familie die omstreeks 1560 de top van de Nederlandse adel 
had bereikt, evenals de ambten en eerbewijzen die daarbij hoorden. 

Ogenschijnlijk was Horns loopbaan na zijn entree aan het hof van 
Karel V vol schittering verlopen. Zijn eerste jaren met Filips II wijzen ook 
op goede contacten met de opvolger. Maar er bleken ook minder positieve 
kanten. De leeftijd waarop hij toetrad tot het Gulden Vlies - hij was 32 of 
33 - was niet hoog, maar lag wél boven het gemiddelde van 30,5. Kennelijk 
was hij aan het hof niet als een uitblinker beoordeeld. Hij bleek de leiders
capaciteiten van Oranje te missen evenals de charmes van Egmont. Zijn 
gedrag was soms ruw, dikwijls onbezonnen, zijn drijfveren bleken meerma
len oppervlakkig. 

Voor een man met toch bescheiden capaciteiten, gecombineerd met 
juist déze hoge sociale achtergrond, was het van hem verwachte leven in een 
zo roerige tijd wel buitengewoon moeilijk. Horn moest meermalen optreden 
in situaties waarin spanningen hoog opliepen, waarin diverse tegengestelde 
partijen van hem een oplossing verwachtten. Daar kwam hij dan niet 
geheel, of zelfs helemaal niet uit. Zijn stadhouderschap in Gelderland is een 
goed voorbeeld van zo'n situatie. De botsende belangen van particularis
tisch gewest en centraliserende overheid wist hij niet echt met elkaar te ver
zoenen. Op grond daarvan kan zijn aanstelling als admiraal een plaatsing 
op een zijspoor zijn geweest, zoals wel is betoogd. 

Horns optreden in Doornik biedt een ander voorbeeld van voor hem 
moeilijk op te lossen tegenstellingen. Dáár speelde bovendien de godsdienst 
mee als extra complicerende factor. Hom bleek geen man van bezinning, 
niet iemand met gevoel voor leerstellige kwesties en met inzicht in de pro
blemen die konden voortvloeien uit verschil van mening daarover. Zijn toe
laten van gewetensvrijheid was, naar het schijnt, vooral ingegeven door de 
wens naar orde, en zelfs alleen maar tijdelijk bedoeld. Had hij die houding 
ontwikkeld als kind in een gezin met lutherse sympathieën, en later tijdens 
een huwelijk met een calvinistische echtgenote? Zijn gedragingen geven in 
ieder geval geen aanleiding tot de conclusie, dat hij protestants was. 
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Bij de uitoefening van al deze functies deed zich voor Hom ook nog 
het financiële probleem voor. De Homs misten de materiële kracht van de 
alleraanzienlijksten. De opbrengsten van hun goederen lagen beduidend 
lager. Niet voor niets had hij bijna zijn leven lang geldzorgen. Deels was 
daar een weelderige leefwijze debet aan, deels ook het dragen van de hoge 
onkosten gemaakt voor de vervulling van de ambten. Het tekende Hom dat 
hij, net als sommige andere edelen, ondanks zijn geldelijke problemen zijn 
vorst bleef dienen. Zeker, soms onttrok hij zich aan bestuurlijke activiteiten 
en ging hij naar Weert, mogelijk om al te hoge kosten te ontlopen. Hij deed 
dat ongetwijfeld ook om bij zijn dikwijls zieke vrouw te zijn. En misschien 
omdat hij het huwelijksleven miste. Vroeg hij er dáárom in zijn testament 
vergiffenis voor aan zijn vrouw 'dat hy zoo langhen tyt van heur absent is 
geweest, zulcx dat hy hem neffens ha er nyet en heeft moghen bruycken als 
d'officie van den echten staet is heysschende'?171 In ieder geval werd uit hun 
huwelijk slechts één zoon geboren: Filips die jong overleed.172 Zo eindigde 
dus met Filips van Homs dood, én met die van zijn broer Montigny in 
oktober 1570, de snelle stijging van zijn geslacht alweer. 

Met mogelijk de grootste problemen kreeg Hom te maken bij zijn 
optreden op het hoogste, centrale niveau, als lid van de Raad van State. 
Ook daar weer was soms zijn gedrag wel flamboyant, ridderlijk in ouder
wetse zin, maar niet het handelen van de werkelijke voorman. Terzelfdertijd 
was juist hier merkbaar, dat met Filips II een ander type vorst was aangetre
den. Een vorst, in Spanje opgevoed en daardoor onvoldoende vertrouwd 
met de mentaliteiten in de Nederlanden. Een vorst ook, voorzien van noties 
van een vroeg- absolutistisch, romeins rechtelijk denken. Niet een primus 
temidden van zijn pares, de leenmannen, contractueel met elkaar verbon
den, maar een monarch, tevens patroon boven zijn onderdanen-cliënten. De 
Nederlandse edelen stonden in hun denken toch nog dichter bij het eerste 
type vorst, waren ogenschijnlijk feodaler dan hun Spaanse standgenoten. 
Deze tegenstelling werd nog versterkt door Filips' verschuiving van het poli
tieke zwaartepunt naar Spanje, in 1559, door zijn bestuur op afstand dus, 
en door zijn zware nadruk op het godsdienstprobleem. 

In deze nieuwe situatie bleef voor de Nederlandse adel veel minder 
speelruimte over. Het gedrag van magnaten als Oranje, Egmont en Hom, 
jong en ambitieus ongetwijfeld, werd anders beoordeeld dan dat van hun 
voorgangers, zowel vanuit politieke als juridische hoek. Hun vassalitische 
neiging tot meeregeren werd nu beschouwd als verregaande vrijmoedigheid 
en politiek uitgelegd als onaanvaardbaar, zelfs in uiterste instantie als schen
ding van het gezag van de soeverein, Crimen Laesae Majestatis. Dat was 
een misdrijf dat moest worden afgestraft om erger te voorkomen, voorbeel
dig. Oranje begreep dat, Egmont en Hom niet. Hier werd een juridisch 
middel gehanteerd om een politiek doel te dienen. Het draaiboek was door 
Alva al vastgelegd in zijn brief van 21 oktober 1563 aan Filips Il: de vorst 
moest eerst jegens de ergste raddraaiers zijn tevredenheid veinzen, hen 
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ophemelen, tot het moment dat hun de gerechte straf kon worden uitge
deeld: de onthoofding. 17

.1 Was het niet precies zo met Hom en met Egmont 
gegaan? 

De executie van de twee veroorzaakte een golf van verontwaardiging 
in Europa. Zo diende niet met heren van deze hoge rang te worden omge
gaan. Bovendien was menigeen helemaal niet van hun schuld overtuigd. En 
het volk rond het schavot zou, huilend en scheldend, zijn zakdoeken hebben 
gedoopt in hun bloed. De Habsburgse edelen Egmont en Hom waren niet 
zozeer voorbeelden geworden van de opstandige edelman, die exemplarisch 
behoorde te worden gestraft voor zijn ongehoorzaamheid jegens zijn vorst, 
maar in de eerste plaats martelaren in de groeiende tegenstelling tussen vor
stenmacht en verzet. 
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