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Dankbetuiging 

 

 

In de periode die aan de voltooiing van dit proefschrift voorafging, had ik het geluk te mogen 

rekenen op de praktische, morele, wetenschappelijke, technische én culinaire ondersteuning 

van een groot aantal sympathisanten, niet in het minst vanwege mijn collega’s, vrienden en 

familieleden. Een oprecht woord van dank is hier dan ook op zijn plaats.  

 

Toen ik Luc Duerloo in november 2004 voor het eerst ontmoette, kon ik nog niet inschatten 

hoe onze verstandhouding tijdens de daaropvolgende jaren zou evolueren. Vijf jaar later 

schijnen veel collega’s ons als twee handen op één buik te beschouwen, en wellicht is dat nog 

de meest toepasselijke omschrijving voor de hechte band die inmiddels tussen ons is gegroeid. 

Luc bleek niet alleen een zeer erudiete, maar ook een zeer hartelijke en zorgzame promotor. 

Als geen ander slaagde hij erin me te doen nadenken over de materie die in dit proefschrift 

wordt behandeld, zonder zijn eigen ideeën te willen opdringen of de mijne te willen 

dirigeren. Ik ben hem bijzonder dankbaar voor zijn talloze raadgevingen, zijn scherpzinnige 

commentaren en zijn rotsvaste geloof in mijn capaciteiten. Los Angeles, Princeton, New 

York, Londen, Rome, Wenen, Valladolid, Toledo,… Samen hebben Luc en ik heel wat stukjes 

van de wereld gezien. Overdag zaten we broederlijk naast elkaar te luisteren naar lezingen of 

te zwoegen in de archieven; op vrije momenten bezochten we de stad; en ’s avonds rondden 

we de dag af met een stevige maaltijd, een fles rode wijn en lange gesprekken over de dingen 

des levens. Er bestaat geen betere manier om elkaar van nabij te leren kennen. In Luc trof ik 

een begeesterende reisgezel, achter wiens uitgesproken barokke façade een zeer integere 

persoonlijkheid schuilgaat. Het was een uniek voorrecht hem tijdens deze reizen – en bij 

uitbreiding tijdens heel mijn doctoraat – letterlijk en figuurlijk als mijn persoonlijke gids te 

mogen beschouwen. Beter gezelschap kon ik me niet wensen. Of zoals één van de personages 

in dit proefschrift het vier eeuwen geleden uitdrukte: “No pasamos soledad, por ser extremada 

la camaradería que tenemos. Su compañía es la mejor que se puede desear.” 

 Tijdens mijn doctoraat was Birgit Houben mijn compagnonne de route aan de Gentse 

universiteit. Samen brachten we heel wat uren door in verscheidene archieven in binnen- en 

buitenland. Als geen ander begreep ze de vele moeilijkheden en problemen die met dit 
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onderzoek gepaard gingen, maar ook het dolle enthousiasme dat elk onverwacht succesje – 

hoe klein ook – kon uitlokken. Ik ben haar erg dankbaar voor haar aangename gezelschap, 

voor haar behulpzaamheid en voor de vele gesprekken waarin we elkaar een hart onder de 

riem staken. Ook Birgits promotor en mijn co-promotor René Vermeir ben ik zeer erkentelijk 

voor alle archief- en andere tips die hij me de voorbije jaren bezorgde, voor zijn 

onvermoeibare ijver bij het nalezen van het manuscript en voor het vertrouwen dat hij steeds 

in me heeft gesteld. 

 Het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen bood me de 

stimulerende omgeving die nodig was om dit proefschrift tot een goed einde te brengen. 

Docenten, assistenten en ander academisch gespuis werken er samen in een bijzonder 

gemoedelijk en bovenal menselijk onderzoeksklimaat, wat in academische contreien 

zeldzaam schijnt te zijn. Ik heb me er dan ook altijd thuisgevoeld, en houd eraan alle collega’s 

uitdrukkelijk te danken voor de leuke sfeer tijdens de voorbije jaren. 

 Mooie herinneringen bewaar ik aan de beruchte ‘Annex’, waar ik als nieuwbakken 

groentje terechtkwam temidden van een schare doorgewinterde doctorandi (door het 

professorenkorps liefdevol omschreven als ‘de Jonkies’). Gaandeweg leerden zij me het 

klappen van de zweep kennen, en ik prijs me gelukkig hen inmiddels als goede vrienden te 

mogen beschouwen. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar mijn bureau-buddy Maarten 

Van Dijck, die me de voorbije jaren steeds bijstond met raad, daad en een weliswaar 

zorgwekkend maar onmiskenbaar aanstekelijk gevoel voor humor. De ongeëvenaarde Laura 

Van Aert ontfermde zich vanaf dag één over me als een heuse moederkloek. Ze waakte 

erover dat er (in haar eigen woorden) “op tijd en stond gezond voedsel in Dries werd 

gestoken” – een werk van barmhartigheid waarvoor de Dries in kwestie haar eeuwige 

dankbaarheid is verschuldigd. Dank ook aan onze officieuze bureauchef Ilja Van Damme en 

aan Gerrit Verhoeven, die er samen met Maarten en Laura voor zorgden dat de legendarische 

vrijdagnamiddagen steeds een bron van kwaliteitsvolle procrastination waren – ook lang 

nadat we de Grote Trek naar de derde verdieping hadden gemaakt. Vanzelfsprekend lieten 

ook de andere leden van de ‘oude garde’ zich op dat gebied niet onbetuigd. Veerle Vanden 

Daelen en voormalige trein-buddy Reinoud Vermoesen stonden altijd klaar voor een gezellig 

onderonsje, en Nicolas Mazeure was – naast een fijne onderbuur – een onontbeerlijke rots in 

de bijwijlen woelige doctoraatsbranding. 
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 Soms vroeg ik me af of ik op ons immer expanderende departement de laatste van een 

oude(re) generatie doctorandi was, dan wel de eerste van een nieuwe generatie. In elk geval 

bleek de schier onophoudelijke aanvoer van nieuwe ladingen enthousiaste Jonkies (of 

Puppies, volgens sommigen) telkens weer aanleiding te geven tot nieuwe vriendschappen. 

Binnen deze roedel jonge wolven gaan bijzondere vermeldingen naar Dries Lyna en Veerle 

De Laet, die gezamenlijk een welkome aanwinst vormden voor de vroegere Annex-

commune, maar evenzeer naar Michaël Auwers, Inge Bertels, Tim Bisschops, Ellen Burm, 

Jelle De Rock, Brecht Deseure, Jan De Meester, Wannes Dupont, Jord Hanus, Elke Ortmanns, 

Jeroen Puttevils, Wouter Ryckbosch, Aline Sax en Bart Tritsmans. Ook in Patricia Stoop, die 

ik stiekem tot de Geschiedenis-Jonkies reken, trof ik een zeer hartelijke collega. 

 Een speciaal en zeer warm woordje van dank bewaar ik voor Carolien Van Loon, wier 

sprankelende aanwezigheid in het bureau next door steeds een bron van vreugde en 

vriendschap was. Ze werd mijn onmisbare toeverlaat en slaagde er bovendien als geen ander 

in me op te monteren tijdens de moeilijkere momenten. De andere Jonkies zullen het me wel 

vergeven dat ik haar schaamteloos een ereplaatsje toeken in dit lijstje.  

 Ook elders in de academische wereld mocht ik de voorbije jaren veel boeiende en 

aangename collega’s ontmoeten, en dit zowel in België als daarbuiten. Met velen onder hen 

ben ik inmiddels bevriend geraakt, en graag druk ik mijn oprechte dankbaarheid uit voor hun 

hulp en advies tijdens de totstandkoming van dit proefschrift. Sebastiaan Derks, voor wiens 

belezenheid ik een mateloze bewondering koester, verdient een bijzonder woord van dank 

omwille van zijn niet aflatende interesse, zijn lees- en luisterbereidheid, zijn vele literatuur- 

en andere tips en zijn warme persoonlijkheid tout court. Dat geldt eveneens voor Erik Swart, 

een vriend en voormalige UA-collega die ik met spijt in het hart weer naar het rebelse 

noorden zag vertrekken. Muchísimas gracias ben ik verschuldigd aan José Eloy Hortal 

Muñoz, die me wegwijs maakte in de Spaanse archieven en zonder wiens gewaardeerde hulp 

dit proefschrift er ongetwijfeld heel anders had uitgezien. Inspiratie, interesse en 

enthousiasme vond ik eveneens bij Hans Cools, Harald Deceulaer, Jeroen Duindam, Liesbeth 

De Frenne, Liesbeth Geevers, Ineke Huysman, Mirella Marini, Toby Osborne, Magdalena 

Sánchez, Violet Soen, Werner Thomas, Anton Van der Lem, Klaas Van Gelder, Cordula Van 

Wyhe, Griet Vermeesch en Coen Wilders. Ook de bestuursleden van The Society for Court 



 xii

Studies wil ik graag hartelijk danken voor de vlotte samenwerking tijdens de voorbije jaren, 

in het bijzonder Philip Mansel, Malcolm Smuts en Antony Edmonds. 

 Elk historisch onderzoek staat of valt met de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

de bronnen. Graag wens ik mijn erkentelijkheid uit te drukken jegens Z.D.H. de Hertog van 

Arenberg, die zo vriendelijk was me toegang te verlenen tot zijn rijke familiearchief te 

Edingen. Dank ook aan de Heer Guy Lernout en Mevrouw Lieve Bické voor de hartelijke 

ontvangst die me in het Arenbergarchief keer op keer te beurt viel.  

 Naast het nodige bronnenmateriaal, veronderstelt een onderzoek naar het Brusselse 

hof in de zeventiende eeuw ook een grondige kennis van het Spaans – een taal die ik bij de 

aanvang van mijn doctoraat niet beheerste. Een intensieve spoedcursus heeft me in dat 

verband de nodige beginselen bijgebracht. Dat neemt niet weg dat ik op tijd en stond de zeer 

gewaardeerde hulp kreeg van enkele specialisten voor wie de taal van Cervantes geen 

geheimen heeft, zoals Maria Raeymaekers, Javier Calvo en Myrjam Vleugels. Mary 

Hollingsworth en Gert Vleugels hielpen me dan weer met de vertaling van enkele Italiaanse 

brieven. Eventuele resterende onzorgvuldigheden zijn uiteraard de mijne. 

 Vriendschap, ontspanning, randanimatie en foute humor werden als vanouds geleverd 

door mijn trouwe wapenbroeders Koen Van de Perre, Stefan Grommen en Tom Mertens. 

Koen is al vijftien jaar een vaste waarde in mijn leven. Het is bijzonder geruststellend die 

vaststelling inmiddels als vanzelfsprekend te mogen beschouwen, al hoed ik me ervoor dat 

ook daadwerkelijk te doen. Sinds hun aankomst in Antwerpen hebben Koen en zijn vriendin 

Kim zich ontpopt tot het meest gastvrije koppel van ’t Stad. Meermaals mocht ik bij hen 

aanschuiven voor een lekkere maaltijd, en nooit kwam mijn komst ongelegen. Dergelijke 

vrienden zijn zeldzaam – ik koester hen. Stefan was zowel tijdens onze gemeenschappelijke 

schooltijd als aan de Leuvense universiteit mijn eeuwige sidekick. Begrijpelijkerwijs heeft hij 

mijn side inmiddels ingeruild voor de meer bevallige zijde van Lieselotte, maar het blijft 

vreemd om zijn rustgevende aanwezigheid niet langer in mijn onmiddellijke omgeving te 

ontwaren. Gelukkig is hij steeds just a phonecall away. Ook Tom en Hadewijch bleken 

ondanks de fysieke afstand die hen van Antwerpen scheidt steeds betrouwbare, behulpzame 

en altijd-klaarstaande vrienden. Ik ben hen allen zeer dankbaar voor hun vriendschap, steun 

en gezelschap in het verleden, in het heden en – daar vertrouw ik op – in de toekomst. 
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 Andere broodnodige steunpilaren, klankborden, gezelschaphouders, supporters en 

voedselverstrekkers waren Olivia Alexander, José Casals-García, Annemarie De Backer, Jonas 

De Meulenaere, Leen Heylen, Elke Kunkels, Annelies Labaere, Christophe Muylle, Ilse 

Stieners, Kristof Stymans, Sara Theunynck, Ann Van Beurden, Bart Vandenbempt, 

Veronique Van Humskerke, Katja Verhoeven, Wim Veraghtert en de vele leden van de clans 

Raeymaekers en Deconinck. Een bijzondere vermelding gaat naar de weergaloze Elke 

Franken. Een beter adjectief kon ik niet bedenken – het zit haar als gegoten.  

 Zoals het oudere broers betaamt, hebben Stijn en Joost elk op hun manier hun steentje 

bijgedragen tot de goede afloop van mijn doctoraat. Stijn bemande tijdens de voorbije jaren 

mijn persoonlijke ICT-helpdesk en verdient een pluim voor het engelengeduld waarmee hij 

al mijn naïeve vragen op dat gebied beantwoordde. Joost introduceerde me dan weer in de 

wondere wereld der stekelbaarzen en historische watermolens en bood me op die manier een 

ideaal excuus om de grenzen der wetenschappelijke interdisciplinariteit geweld aan te doen – 

wat altijd mooi meegenomen is.1 

 Een weliswaar pijnlijk ontoereikend, maar niettemin bijzonder liefdevol woord van 

dank bewaar ik voor mijn ouders Agnes en Theo. Hun onvoorwaardelijke steun was en is nog 

steeds onontbeerlijk voor alles wat ik in mijn leven onderneem, dit doctoraat inbegrepen. Ik 

ben hen ontzettend dankbaar voor alle kansen die ze me doorheen de jaren hebben geboden, 

en voor het warme nest waarin ik samen met mijn broers mocht opgroeien.  

 

Dankjewel! 

 

 

DR 

27 september 2009 

 

 

 

                                                 
1 Cf. de revolutionaire studie RAEYMAEKERS, J.A.M.; RAEYMAEKERS, D.; KOIZUMI, I.; GELDOF, S. & VOLCKAERT, 

F.A.M. “Guidelines for restoring connectivity around water mills: a population genetic approach to the 

management of riverine fish.” Journal of Applied Ecology, 46 (2009) 562-571. 
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196r (oktober); ff. 203r-204r (november); ff. 215v-216v (december).) 

 

Tabel 5Tabel 5Tabel 5Tabel 5    (p. 228): Leidinggevende functionarissen in de hofhouding, 1595-1621. 
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Valuta 
 

 

In de rekeningboeken of libros de razón van de aartshertogelijke hofhouding (ARA, 

Rekenkamer 1837 en 1838, periode 1612-1618) wordt een heel gamma aan deviezen en 

rekenmunten door elkaar gebruikt. Doorgaans worden bedragen er uitgedrukt in maravedis 

(een zeer kleine en bijgevolg moeilijk hanteerbare eenheid), maar vaak ook in (Spaanse) 

dukaten en soms in escudos of reales. Meestal – maar niet altijd – worden deze bedragen 

omgerekend naar guldens (florijnen, fl.) van elk 20 stuivers. In de mate van het mogelijke 

wordt deze omzetting ook in dit proefschrift aangehouden. Op basis van de in de 

rekeningboeken teruggevonden gegevens geldt de volgende concordantietabel: 

 

1 dukaat = 375 maravedis = 11 reales en 1 maravedi = 2,757 fl. 

1 escudo = 350 maravedis = 10 reales en 10 maravedis = 2,57 fl. 

1 real = 34 maravedis = 0,25 fl. 

1 gulden = 136 maravedis = 4 reales = 0,4 escudos 

1 stuiver = 6,8 maravedis 
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Prelude 
 

 

 

 

p de ochtend van 27 september 1595 heerste er een koortsachtige bedrijvigheid in 

de haven van Barcelona. Langs de kades van de Catalaanse hoofdstad lagen niet 

minder dan 27 galeien aangemeerd, waarvan de ruimen volgestouwd werden met 

bagage en proviand.1 Acht schepen stonden onder bevel van de Spaanse edelman don Diego 

de Mendoza. De negentien overige galeien waren gezonden vanuit Genua en voeren onder 

het commando van Carlo Doria, hertog van Tursi, die als vlootkapitein in de voetsporen was 

getreden van zijn beroemde grootoom, de Genuese admiraal en staatsman Andrea Doria.2 

Mendoza en Doria waren naar Barcelona ontboden met het oog op een gewichtige taak. Kort 

na het middaguur zou hun gezamenlijke vloot het anker lichten en koers zetten naar het 

Italiaanse Savona, met aan boord talrijke edelen, soldaten, dienaren en voetvolk.3 Dit illustere 

gezelschap vormde de entourage van een passagier van koninklijken bloede, wiens inscheping 

het begin inluidde van een nieuw hoofdstuk in de politieke geschiedenis van Europa. Die 

passagier was kardinaal-aartshertog Albrecht VII van Oostenrijk (1559-1621), zoon van de 

Habsburgse keizer Maximiliaan II en zijn echtgenote Maria, en neef van koning Filips II van 

Spanje.4  

 Ongeveer een maand eerder, op 28 augustus, was Albrecht vanuit Madrid vertrokken 

met de bedoeling om in Barcelona de oversteek te maken naar Italië. Van daaruit zou hij over 

land verder reizen naar Brussel, waar hij in naam van zijn oom de functie van landvoogd van 

de Spaanse Nederlanden zou opnemen.5 De aanstelling was Albrecht vrij onverwacht te beurt 

gevallen. Sinds jaar en dag was geweten dat Filips II in feite een andere toekomst voor zijn 

                                                 
1 ROCO DE CAMPOFRIO, J. España en Flandes. Trece años de Gobierno del Archiduque Alberto (1595-1608). 
Madrid, 1973. 
2 LUZZATTO GUERRINI, T. I Doria. Firenze, 1937. Aldaar p. 58. 
3 ROCO DE CAMPOFRÍO, España en Flandes, 21. 
4 Albrecht werd op 13 november 1559 geboren in Wiener-Neustadt. Hij was het tiende kind in de rij; de vijfde 
van de overlevende zonen van Maximiliaan en Maria. Een complete biografie wordt momenteel voorbereid door 
Luc Duerloo, die zo vriendelijk was de ongepubliceerde tekst van zijn boek te mijner beschikking te stellen. 
5 Voor een uitvoerige beschrijving van de reis, zie ROCO DE CAMPOFRIO, España en Flandes, 8-81. 
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neef in gedachten had. Reeds in 1577 had paus Gregorius XIII de toen 17-jarige aartshertog 

op vraag van de koning tot kardinaal benoemd. Het was een strategische zet die slechts als 

doel had de weg te bereiden voor Albrechts uiteindelijke bestemming: het aartsepiscopaat 

van Toledo.6 Vanwege het uitzonderlijk lange leven van zijn voorganger, aartsbisschop 

Gaspar de Quiroga, kon hij echter pas in 1594 tot primaat van Spanje worden uitgeroepen, en 

lang zou hij de titel niet voeren. Nauwelijks een jaar later maakte het plotse overlijden van 

zijn oudere broer Ernst van Oostenrijk een politieke heroriëntatie noodzakelijk. In 1593 was 

aartshertog Ernst door Filips II aangesteld tot landvoogd van de Nederlanden. De koning had 

gehoopt dat het aantreden van een nieuwe bestuurder een positieve kentering zou 

teweegbrengen in de door oorlog en rebellie geteisterde Lage Landen, maar zag zijn plannen 

gedwarsboomd toen Ernst, verteerd door een aanhoudende ziekte, op 20 februari 1595 het 

leven liet. Zijn dood creëerde een machtsvacuüm dat zo snel mogelijk moest worden 

opgevuld. De hachelijke toestand in de Nederlanden verdroeg geen lang aanslepende 

benoemingsprocedure: er moest met spoed gehandeld worden. Filips zag zich genoodzaakt 

zijn weloverwogen plannen op te bergen, en duidde op 26 april zijn vertrouweling Albrecht 

aan als opvolger van Ernst. Hoewel de beslissing niet strookte met zijn oorspronkelijke 

voornemen, zal de koning er niet rouwig om zijn geweest. Als voormalig onderkoning van 

Portugal (1583-1593) was de kardinaal-aartshertog gepokt en gemazeld in de politiek, en zijn 

opvoeding aan het strengreligieuze Spaanse hof had ervoor gezorgd dat Albrecht het 

katholieke geloof met hart en ziel was toegewijd.7 Filips, die ook een grote persoonlijke 

genegenheid koesterde voor zijn neef, zal niet lang geaarzeld hebben om zijn roerige 

gebieden bij de Noordzee aan hem toe te vertrouwen.  

 Vrijwel onmiddellijk na Albrechts benoeming werd aangevangen met de organisatie 

van zijn afreis naar de Nederlanden. Een onderneming van die omvang veronderstelde een 

                                                 
6 De benoeming werd aangekondigd tijdens het Consistorie van 3 maart 1577. Pas drie jaar later, op 12 februari 
1580, ontving Albrecht de kardinaalshoed. 
7 Over deze episodes in Albrechts leven, zie JORDAN GSCHWEND, A. “In the Shadow of Philip II, El Rey Lusitano: 
Archduke Albert of Austria as Viceroy of Portugal (1583-1593),” in: DUERLOO, L. & THOMAS, W., eds. Albert & 
Isabella, 1598-1621: Essays. Tentoonstellingscatalogus. Turnhout, 1998, pp. 39-46; CAEIRO, F. O Arquiduque 
Alberto de Austria. Vice-rei e inquisidor-mor de Portugal, cardeal legado do papa, governador e depois soberano 
dos Países Bajos. Lissabon, 1961 en MARTÍNEZ MILLÁN, J. “El archiduque Alberto en la corte de Felipe II (1570-
1580),” in: DUERLOO & THOMAS, Albert & Isabella, 1598-1621: Essays, pp. 27-37. 
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minutieuze voorbereiding.8 De vereiste fondsen dienden verzameld, het nodige personeel 

aangeworven, het juiste aantal rijtuigen en lastdieren gekocht of gehuurd. Diego de Arze, 

Albrechts griffier, kreeg opdracht om na te gaan welke edelen en dienaren zouden 

deelnemen aan de reis. Zijn collega Pedro de Mendoza berekende hoeveel muilezels 

noodzakelijk waren voor het vervoer van de bagage. Don Juan de Toledo, één van Albrechts 

gentilhombres, werd naar Barcelona gestuurd om regelingen te treffen voor de overtocht naar 

Italië.9 De organisatie bleek allerminst een sinecure: uiteindelijk zou de afreis vier maanden 

op zich laten wachten. Niet dat men aan het Spaanse hof met een gebrek aan verhuiservaring 

kampte. De talrijke verplaatsingen van de koninklijke hofhouding tussen het Real Alcázar in 

Madrid en de omliggende residenties van Aranjuez, San Lorenzo del Escorial en El Pardo 

vergden jaarlijks grote financiële en logistieke inspanningen. Zo voorzag men in april 1583 

ongeveer 50 rijtuigen en niet minder dan 100 lastdieren om slechts een deel van de 

hofhouding naar het nabijgelegen Pardo te vervoeren, goed voor een som van 95.393 

maravedis (ca. 700 fl.) – in die tijd een klein fortuin.10 De relatief korte excursies in de 

omgeving van Madrid vielen echter in niets te vergelijken met de reis die de kardinaal-

aartshertog te wachten stond. Gedurende meer dan vijf maanden zouden Albrecht en zijn 

gevolg regen, wind en koude dienen te trotseren, nu eens halthoudend in grote steden en bij 

bevriende hoven, dan weer in kleine dorpjes of abdijen. Aangezien het Franse koninkrijk op 

dat moment als vijandelijk gebied moest worden beschouwd, leidde de vooraf zorgvuldig 

uitgestippelde reisweg hen noodgedwongen naar Italië, van waaruit de camino español hen 

bij winterse temperaturen over de Alpen zou brengen en vervolgens via de Franche-Comté 

en Luxemburg naar de uiteindelijke bestemming.11 Niet voor niets wordt de tocht in 

eigentijdse bronnen aangeduid als la Jornada (de Expeditie), mét hoofdletter.12 Voor de 

meeste deelnemers ging het immers om de reis van hun leven, een voor die tijd onmiskenbaar 

hachelijke onderneming waarmee ze hun toekomst in de waagschaal stelden. 

                                                 
8 Over de voorbereidingen met betrekking tot Albrechts reis naar de Nederlanden, zie RAH, Salazar y Castro A-
61, f. 20: Las cosas que en el Bureo sean acordado en xx de julio 1595. 
9 Ibid. 
10 AGPR, Sección Administrativa: Viajes y Jornadas 778. Aldaar de notulen voor het jaar 1583. 
11 Over de beroemde camino español, zie PARKER, G. The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659. 
Cambridge U.P., 1972. 
12 Zie bv. IVDJ, manuscrito 26-I-10, ff. 188-198: Relación de la Jornada que el Serenissimo Archiduque Cardenal 
Alberto hiçó de España a Flandes en los annos de 1595 y 1596 (por Bernardo Gómez de la Vega). 
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 Dat niet iedereen zich geroepen voelde de kardinaal-aartshertog naar zijn nieuwe 

woonplaats te vergezellen, hoeft gezien dit weinig bemoedigende vooruitzicht niet te 

verbazen. Een aantal leden van zijn gevolg claimde te oud, te arm of te ziek te zijn om aan de 

reis te kunnen deelnemen, of verkoos het vertrouwde Madrid niet te verruilen voor het 

onbekende Brussel.13 Onder hen was griffier Diego de Arze zelf, die aanvoerde dat zijn “hoge 

leeftijd, armoede en vele dochters” hem niet toelieten Spanje te verlaten.14 Anderen echter 

grepen hun kans en verkochten have en goed om in het verre Flandes een nieuw bestaan op 

te bouwen. Sommige minder gefortuneerde reislustigen staken zich diep in de schulden om 

hun deelname te kunnen bekostigen. De meesten lieten vrouw en kinderen achter, in de 

hoop hen later te laten overkomen. Degenen die het zich konden veroorloven, namen hun 

gezin met zich mee. Enkelen vonden tijdens de tocht hun laatste rustoord: zij overleefden la 

Jornada niet.15 Voor de reizigers die wel ter bestemming geraakten, moet de eerste 

confrontatie met de Nederlanden een vreemde gewaarwording zijn geweest. Hen wachtte 

een grijs, koud en van zon verstoken land, geteisterd door aanslepend oorlogsgeweld en 

bewoond door een volk dat sinds jaar en dag de reputatie had zich eerder wantrouwig dan 

welwillend op te stellen tegenover alles wat Spaans heette. Veel tijd om daarbij stil te staan 

was er echter niet. Eens aangekomen in Brussel, diende meteen werk gemaakt van de 

uitbouw van een volwaardig en vlot functionerend huishouden, dat zowel op de hoogste als 

op de lagere niveaus kon draaien als een geoliede machine. Het paleis en de stad moesten 

worden verkend, contacten met lokale leveranciers aangeknoopt, huisvesting gezocht, extra 

personeel aangeworven. Indien er al sprake was van heimwee, dan had men geen andere 

keuze dan deze gevoelens te verbijten en er het beste van te maken. Spanje was ver weg, en 

slechts weinigen zouden hun geboorteland ooit nog weerzien. 

 

Hoewel door de jaren heen continu aangevuld en uitgebreid, zou het omvangrijke gevolg dat 

zich die ochtend inscheepte in Barcelona gedurende meer dan drie decennia de nucleus 

vormen van de aartshertogelijke hofhouding in Brussel. In die hoedanigheid zouden de 

reisgenoten bevoorrechte getuigen zijn van één van de meest opzienbarende periodes uit de 

geschiedenis van de Habsburgse Nederlanden. Van nabij beleefden zij hoe de aartshertog op 

                                                 
13 RAH, Salazar y Castro A-61, ff. 43-66: Consulta de las pretensiones de los criados de Su Alteza. 
14 RAH, Salazar y Castro A-61, f. 59. 
15 RAH, Salazar y Castro, passim. 
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13 juli 1598 zijn kardinaalshoed neerlegde op het altaar van de Zwarte Madonna in Halle, en 

hoe hij enkele maanden later als wereldlijke prins in het huwelijk trad met de oudste dochter 

van Filips II, de infante Isabella Clara Eugenia (1566-1633). Ongeveer een jaar later zagen ze 

hoe Albrecht en zijn bruid feestelijk werden ingehaald in Brussel, en hoe het soevereine 

bewind van het vorstelijke paar zijn aanvang nam. Tijdens de daaropvolgende jaren zou het 

hof van de aartshertogen uitgroeien tot één van de belangrijkste politieke en diplomatieke 

zenuwcentra van Europa. Veel hovelingen en bedienden van Albrecht en Isabella zouden 

daarbij niet enkel toeschouwers en figuranten zijn, maar ook actieve nevenpersonages én 

hoofdrolspelers. In dit proefschrift wordt hun verhaal gereconstrueerd. 

 

 

* * * 
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Inleiding 
 

 

 

 

n het voorjaar van 1725 liet de Habsburgse keizer Karel VI een wel erg ongewoon 

bevel overmaken aan de Raad van State in de Oostenrijkse Nederlanden. De keizer 

gelastte de raadsheren om hem zoveel mogelijk gegevens te bezorgen over de 

hofhouding van de aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1633) en over deze van hun 

opvolger in het paleis van Brussel, kardinaal-infant Ferdinand van Oostenrijk (1634-1641). 

Het keizerlijke bevelschrift liet aan duidelijkheid niets te wensen over: “Vous tacherez de 

vérifier avec distinction le nombre, les degrez et gages de leurs familles des deux sexes, et de 

tout le surplus qui regardera la formation de la maison et du cérémonial, (…) et ferez former 

du tout, s’il est possible, des relations distinctes avec les noms des chevaliers et dames qui ont 

servy les dittes Royales Personnes, lesquelles vous me remettrez sans delay (…).”1 Het was 

een merkwaardige opdracht. Waarom toonde de keizer plots zoveel belangstelling voor een 

op dat moment reeds lang vervlogen episode uit de geschiedenis?  

Veeleer dan op historische interesse, berustte het keizerlijke bevel op een zuiver 

politieke overweging. Eerder dat jaar had Karel zijn zus Maria Elisabeth benoemd tot 

landvoogdes van de Oostenrijkse Nederlanden. Enkele maanden later zou de aartshertogin 

vanuit Wenen afreizen naar Brussel. De keizer realiseerde zich echter maar al te goed dat de 

aanstelling van Maria Elisabeth op argwaan werd onthaald. Ondanks een lange traditie was 

het alweer een eeuw geleden sinds het oude paleis op de Koudenberg een vrouwelijke 

landvoogd had gehuisvest. Bovendien kon het – op dat moment amper tien jaar jonge – 

bewind van de Oostenrijkers in de Nederlanden niet op bijster veel enthousiasme rekenen 

vanwege de plaatselijke bevolking.2 Karels zwakke positie op het internationale schaakbord 

belette hem een krachtdadig beleid te voeren. Zijn pogingen om institutionele en 

economische hervormingen door te voeren, vingen keer op keer bot.3 Wilde de keizer de 

                                                 
1 ARA, Raad van State 157, s.f.: Établissement de la maison de l’archiduchesse Marie-Elisabeth, 1725 (artikel 15). 
2 BLOM, J.C.H. & LAMBERTS, E., red. Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn, 2001. Aldaar pp. 199-200. 
3 Ibid., p. 189. 
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steun van zijn Zuid-Nederlandse onderdanen alsnog voor zich winnen, dan moest hij op zoek 

gaan naar manieren om de legitimiteit van het Oostenrijkse bewind kracht bij te zetten. In 

die zin was zijn verzoek om informatie over de hofhouding van de aartshertogen en de 

kardinaal-infant allerminst onlogisch. Het was Karels intentie om in Brussel een schitterend 

landvoogdelijk hof te creëren; een magnifiek oord dat de herinnering zou oproepen aan de 

luisterrijke hoven die de stad in de vroege zeventiende eeuw had gekend. De beste manier om 

dat te verwezenlijken, zo oordeelde hij, bestond erin de samenstelling en de organisatie van 

de hofhoudingen van de toenmalige vorsten zo getrouw mogelijk te kopiëren: “Entre temps 

que l’on diffère le voyage de la Serénissime Archiduchesse Marie Elisabeth ma très chère et 

très amée soeur, c’est un devoir précis de former et establir sa maison et famille avec le lustre 

qui correspond à son Royal Sang, et comme desià des temps passez ont possedé les mesmes 

charges à Bruxelles le Serénissime Archiduc Albert et depuis sa mort la Serénissime Infante 

Isabelle sa femme, fille légitime du Seigneur Roy Philippe Second, et le Seigneur Cardinal 

Infant, frère du Seigneur Roy Philippe Quatre (…)”4  

 De anekdote is in meerdere opzichten significant. In de eerste plaats suggereert ze dat 

het voeren van een grandioze hofhouding deel uitmaakte van een doelbewuste politieke 

strategie. Het is opvallend dat Karel in zijn bevelschrift expliciet verwees naar het feit dat alle 

betrokken personen van koninklijken bloede waren. Blijkbaar wilde de keizer benadrukken 

dat Maria Elisabeth – net als haar illustere voorgangers – een volwaardig lid was van de 

Habsburgse dynastie, wat niet alleen de legitimiteit van haar gezag als landvoogdes de jure 

kon versterken, maar ook het vermoeden van continuïteit met het verleden evoceerde. De 

creatie van een vorstelijke hofhouding naar aloud model liet toe die associatie in de verf te 

zetten.5 In de tweede plaats laat de anekdote uitschijnen dat de samenstelling van een 

vorstelijke entourage eveneens in grote mate afhankelijk was van politieke drijfveren. Zo lijkt 

Karel van de gelegenheid gebruik te hebben willen maken om een aantal adellijke families uit 

de Zuidelijke Nederlanden opnieuw in vorstelijke dienst te engageren, en op die manier hun 

banden met het Habsburgse huis te bekrachtigen. Tenslotte doet de anekdote vermoeden dat 

de hofhoudingen van Albrecht en Isabella en de kardinaal-infant nog lang na hun teloorgang 

                                                 
4 ARA, Raad van State 157, s.f. (artikel 16). 
5 Over het hof van landvoogdes Maria Elisabeth, zie HUISMAN, M. “Quelques documents inédits sur la cour de 
l'archiduchesse Marie-Elisabeth d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas.” Annales de la Société d'Archéologie de 
Bruxelles, 15 (1901) 64-70. 
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werden gepercipieerd als na te volgen voorbeelden. Niet toevallig vormden deze drie 

overwegingen de centrale uitgangspunten van het FWO-onderzoeksproject Wisselende 

Gedaanten: Hof en hofhouding in de Habsburgse Nederlanden (1598-1647), een tweeledige 

studie die in 2005 van start ging aan de universiteiten van Gent en Antwerpen en die 

inmiddels werd afgerond. In zijn geheel behelsde het project een diepgravend onderzoek naar 

de politieke betekenis van het Brusselse hof tijdens de eerste helft van de zeventiende eeuw, 

met bijzondere aandacht voor de rol van de vorstelijke hofhouding. In die zin zocht het 

aansluiting bij de historische discipline van de court studies, die sinds de jaren ’80 een hoge 

vlucht heeft genomen binnen de geschiedwetenschap. 

 Het voorliggende proefschrift omvat de resultaten van het project Wisselende 

Gedaanten voor de periode 1598-1621 – één van de zeldzame tijdvakken waarin het 

vroegmoderne Brusselse hof een soeverein statuut genoot.6 Ondanks de relatief grote 

aandacht die het bewind van de aartshertogen gedurende de voorbije eeuwen heeft gekregen 

in de geschiedschrijving, mocht het hof van Albrecht en Isabella tot nog toe op weinig 

belangstelling rekenen. De meest uitvoerige studies dateren van het begin van de twintigste 

eeuw en zijn bijgevolg sterk verouderd.7 Nadien bleken historici vooral oog te hebben voor 

de rol van het hof als brandpunt van kunst en cultuur.8 De politieke functie ervan kwam 

slechts zijdelings aan bod in enkele beknopte bijdragen, die zelden binnen een bredere 

context werden geplaatst. Meer recent vormen de verschillende essays in de bundel Albert & 

Isabella, 1598-1621 gezamenlijk een verdienstelijke en belangrijke aanvulling op de bestaande 

kennis terzake, maar ook hier blijft het onderzoek noodgedwongen beperkt tot één of enkele 

deelaspecten.9 Hetzelfde geldt voor andere recente studies, die doorgaans eerder inleidend 

                                                 
6 Het tweede deel van het onderzoeksproject werd uitgevoerd door Birgit Houben, die inmiddels op succesvolle 
wijze haar proefschrift verdedigde: HOUBEN, B. Wisselende gedaanten. Het hof en de hofhouding van de 
landvoogden Isabella Clara Eugenia (1621-1633) en de kardinaal-infant don Fernando van Oostenrijk (1634-
1641) te Brussel’. Onuitgegeven doctoraatsproefschrift Universiteit Gent, 2009.  
7 GOSSART, E. L'auberge des princes en exil. Anecdotes de la cour de Bruxelles au XVIIe siècle. Brussel, 1905; 
KLINGENSTEIN, L. The Great Infanta: Isabel, Sovereign of the Netherlands. Londen, 1910; DE VILLERMONT, M. Le 
duc et la duchesse de Bournonville et la cour de Bruxelles. Brussel, 1904 en DE VILLERMONT, M. L'Infante 
Isabelle, gouvernante des Pays-Bas. 2 vols. Parijs-Tamines, 1912. 
8 Zie bv. SAINTENOY, P. Les arts et les artistes à la cour de Bruxelles. 3 vols. Brussel, 1932-1935 en DE MAEYER, 
M. Albrecht en Isabella en de schilderkunst. Bijdrage tot de geschiedenis van de XVIIe-eeuwse schilderkunst in 
de Zuidelijke Nederlanden. Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Schone Kunsten, IX. Brussel, 1955. 
9 DE JONGE, K. et al. “Building Policy and Urbanisation during the Reign of the Archdukes: the Court and its 
Architects,” in: DUERLOO, L. & THOMAS, W., eds. Albert & Isabella, 1598-1621: Essays. 
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bedoeld zijn en in veel gevallen slechts herkauwen wat reeds eerder geweten was.10 Een 

uitvoerige analyse, waarin de politieke betekenis en de werking van het aartshertogelijke hof 

grondig worden bestudeerd, werd nooit eerder ondernomen.  

 Zoals uit de volgende paragrafen zal blijken, werd de historiografie over het 

aartshertogelijke bewind in de late negentiende en twintigste eeuw gedomineerd door het 

debat over de politieke autonomie van Albrecht en Isabella. De klemtoon lag op de vaak 

moeilijke verstandhouding tussen Brussel en Madrid, op de aanwezigheid van Spaanse 

diplomaten en functionarissen in de Nederlanden en op de veronderstelde invloed van deze 

laatsten op de besluitvorming. Vreemd genoeg ging dit debat zelden in op het belang van het 

hof en de hofhouding van de aartshertogen. Nochtans heeft het onderzoek naar 

vroegmoderne hoven in Europa inmiddels genoegzaam aangetoond dat het vorstelijke hof 

niet alleen een politieke sleutelrol speelde als zetel van de centrale macht, maar ook een 

belangrijke symbolische functie vervulde met betrekking tot de representatio maiestatis – de 

tentoonspreiding van de vorstelijke majesteit en autoriteit door middel van ceremonieën, 

rituelen en een diepgaande religiositeit.11 Datzelfde onderzoek heeft eveneens uitgewezen dat 

de leden van de hofhouding zich – in tegenstelling tot wat in het verleden vaak werd 

aangenomen – niet enkel bezighielden met huishoudelijke taken, maar als vertrouwelingen 

en raadgevers van de vorst ook een significante invloed konden uitoefenen op het beleid. Dat 

een goed begrip van deze elementen onontbeerlijk is om de mechanismen van de 

vroegmoderne besluitvorming te kunnen ontrafelen, is een wetenschappelijke overtuiging die 

in de internationale literatuur terzake inmiddels als een vanzelfsprekendheid geldt, maar die 

in de geschiedschrijving over het aartshertogelijke bewind nog moet dagen. 

 Dit proefschrift wil nagaan in hoeverre en op welke manier het hof van Albrecht en 

Isabella beantwoordde aan de gangbare theorieën over de politieke betekenis van het 

vroegmoderne hof. Het hanteert daarbij een breed perspectief, waarbij niet alleen aandacht 

wordt geschonken aan de structuur, de organisatie en de samenstelling van de 
                                                                                                                                                              

Tentoonstellingscatalogus. Turnhout, 1998, pp. 191-215; PROESMANS, K. “The Key Role of the Archducal Court 
in Spreading a New Musical Style in the Low Countries,” in: Ibid., pp. 129-135. Een belangrijke contributie is 
LANOYE, D. “Structure and Composition of the Household of the Archdukes,” in: Ibid., pp. 107-119.  
10 GARCÍA GARCÍA, B.J. “La Corte de los Archiduques en Bruselas.” Torre de los Lujanes, 44 (2001) 59-75. Zie ook 
SMOLAR-MEYNART, A., VANRIE, A., SOENEN, M. et al. Het paleis van Brussel. Acht eeuwen kunst en geschiedenis. 
Tentoonstellingscatalogus. Brussel, 1991. 
11 Zie bv. KLINGENSMITH, S.J. The Utility of Splendor. Ceremony, Social Life, and Architecture at the Court of 
Bavaria, 1600-1800. Chicago-Londen, 1993. 
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aartshertogelijke hofhouding – aspecten waarover zeer weinig bekend is – maar ook aan de 

eerder abstracte thema’s die momenteel het wetenschappelijke debat aanvoeren, zoals de 

wisselwerking tussen de zogenaamde politics of access en de verwerving van de vorstelijke 

gunst. Verscheidene historici hebben aangetoond dat het recht op toegang tot de vorst een 

kostbaar goed was in de bestuurlijke constellatie van het Ancien Régime. De mogelijkheid om 

in de onmiddellijke nabijheid van de vorst te vertoeven, vertaalde zich niet zelden in de 

verwerving van politieke macht en invloed. Vanuit die optiek hoeft het wellicht niet te 

verbazen dat Gaston Spínola, één van Albrechts hovelingen, zijn vriend en medestander 

Karel van Arenberg aanraadde om “steeds een voet in het paleis te houden” (tener siempre un 

pie en palacio) om zijn belangen te behartigen.12 In dit proefschrift geldt Spínola’s advies als 

de rode draad die alle hoofdstukken van het verhaal met elkaar verbindt.  

 Door zich aan te sluiten bij de huidige tendensen in het onderzoek, beoogt deze studie 

de lacune met betrekking tot de kennis over het hof van de aartshertogen (in elk geval deels) 

te remediëren. Daarnaast tracht ze ook enkele vernieuwende inzichten te introduceren die de 

bestaande kennis over het aartshertogelijke bewind en – in breder verband – over de aard en 

de werking van de vroegmoderne politiek in een nieuw daglicht kunnen plaatsen. Zo wordt 

onder meer aandacht besteed aan het probleem van de veronderstelde koppeling tussen 

‘natie’ en ‘loyauteit’ tijdens het Ancien Régime, aan de gemeenschappelijke corporate culture 

die de verscheidene Habsburgse hoven van Europa kenmerkte, en aan de rol die een 

vorstelijke gunsteling in een middelgroot en complex vorstendom als de Aartshertogelijke 

Nederlanden kon spelen. Vooraleer dieper in te gaan op de genoemde aspecten, wordt in de 

volgende paragrafen meer uitleg verschaft over het historiografische en theoretische kader 

waarop dit onderzoek zich baseert. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het 

‘soevereiniteitsdebat’ in de geschiedschrijving, naar de opkomst van de court studies en naar 

de heersende visies op de concepten ‘hof’ en ‘hofhouding’. Tenslotte volgt een overzicht van 

de thema’s die in de volgende hoofdstukken aan bod zullen komen. 

    

    

                                                 
12 ACA, 38/4, map nr. 133, f. 5: Gaston Spínola, graaf van Bruay, aan Karel van Arenberg, prins-graaf van 
Arenberg en hertog van Aarschot, 16 maart 1613. 
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Het Het Het Het aartshertogelijk aartshertogelijk aartshertogelijk aartshertogelijk bewind bewind bewind bewind in de historiografiein de historiografiein de historiografiein de historiografie13 

 

In de geschiedschrijving staat het aantreden van Albrecht en Isabella traditioneel 

geboekstaafd als het begin van een opmerkelijke politieke, economische, religieuze en 

culturele heropleving.14 Aanvankelijk echter liep het bewind van de aartshertogen zeker niet 

van een leien dakje. Het Verdrag van Vervins, dat in 1598 de vrede tussen Spanje en 

Frankrijk bezegelde, mocht dan al rust hebben gebracht aan de zuidelijke landsgrenzen; in 

het noorden gingen de vijandelijkheden onverminderd door. De Verenigde Provinciën, die 

zich gesteund wisten door Engeland, toonden zich niet alleen bijzonder hardnekkige, maar 

ook erg succesvolle tegenstanders van het Habsburgse gezag in de Nederlanden. In eigen 

rangen zorgden acuut geldgebrek, muiterijen en discussies binnen de legerleiding ervoor dat 

militaire successen vooralsnog uitbleven. In 1600 zou de Slag bij Nieuwpoort, waarin de 

aartshertogelijke troepen het onderspit dolven, de geschiedenis ingaan als één van de meest 

bloedige uit de Tachtigjarige Oorlog. De ommekeer volgde in 1604, toen aartshertog Albrecht 

en zijn veldheer Ambrogio Spínola er na een langdurig beleg in slaagden de belangrijke 

havenstad Oostende te veroveren op de opstandelingen.15 

 Hoewel het nieuws in heel Habsburgs Europa op gejuich werd onthaald, kon van een 

klinkende overwinning in feite nauwelijks sprake zijn. In totaal had de onderneming meer 

dan drie jaar aangesleept en duizenden levens geëist. Toch bleek de inname van het 

strategische bolwerk een psychologisch kantelmoment. Na de val van Oostende voelden de 

aartshertogelijke troepen zich opnieuw gesterkt. In 1605 veroverden ze Blokkersdijk, 

Oldenzaal en Lingen. Het jaar nadien vielen Groenlo en Rheinberg. Het ontbrak Albrecht en 

Spínola evenwel aan de nodige middelen om door te gaan op het elan. Desertie en muiterij 

                                                 
13 Deze paragraaf is gebaseerd op de meest recente studies m.b.t. de aartshertogelijke periode. Zie de 
verschillende bijdragen in DUERLOO & THOMAS, Albert & Isabella, 1598-1621: Essays; en verder GARCÍA GARCÍA, 
B.J. La Pax Hispanica. Política exterior del Duque de Lerma. Leuven, 1996; ALLEN, P.C. Philip III and the Pax 
Hispanica, 1598-1621. The Failure of Grand Strategy. New Haven, 2000; ESTEBAN ESTRÍNGANA, A. Guerra y 
finanzas en los Países Bajos católicos. De Farnesio a Spinola (1592-1630). Madrid, 2002 en ESTEBAN ESTRÍNGANA, 
A. Madrid y Bruselas. Relaciones de gobierno en la etapa postarchiducal (1621-1634). Leuven, 2005. 
14 Voor een overzicht, zie THOMAS, W. “La Corte de los Archiduques Alberto de Austria y la Infanta Isabel Clara 
Eugenia en Bruselas (1598-1633). Una revisión historiográfica,” in: CRESPO SOLANA, A. & HERRERO SÁNCHEZ, M., 
eds. España y las 17 provincias de los Países Bajos. Una revisión historiográfica (XVI-XVIII). Córdoba, 2002, pp. 
358-386. 
15 Over het beleg, zie THOMAS, W., ed. De val van het Nieuwe Troje. Het beleg van Oostende, 1601-1604. 
Tentoonstellingscatalogus. Leuven, 2004. 
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staken al snel weer de kop op. Het nieuws van de aankomst van een zilvervloot in Spanje 

zorgde voor een korte zucht van opluchting, maar Albrecht besefte al snel dat een totale 

herovering van de Verenigde Provinciën simpelweg niet realistisch was. De kosten waren te 

groot, de verliezen eveneens. Na 1606 deed het verlangen naar een akkoord zich zowel in de 

Noordelijke als in de Zuidelijke Nederlanden steeds sterker voelen. Fysiek en mentaal waren 

beide partijen aan het eind van hun Latijn, en ook in financieel opzicht hadden de vele 

campagnes diepe wonden geslagen. De patstelling was compleet: uitgeput schaarde men zich 

rond de onderhandelingstafel. De voorlopige wapenstilstand die in maart 1607 werd 

afgekondigd, kon zich echter niet doorzetten in een formeel vredesverdrag. Alle pogingen ten 

spijt stonden politieke en religieuze verdeeldheid een absolute verzoening in de weg. 

Noodgedwongen draaide het wederzijdse overleg in 1609 uit op een schoorvoetende 

consensus. Voor een periode van twaalf jaar, zo werd overeengekomen, zouden de 

vijandelijkheden worden opgeschort. 

 Na decennia van politieke chaos bracht het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) een 

broodnodige periode van rust in de Habsburgse Nederlanden. Op binnenlands gebied kon het 

beleid van Albrecht en Isabella zich nu ten volle ontplooien. Eén van de voornaamste 

ingrediënten ervan was de codificatie van het ongeschreven gewoonterecht, die niet alleen 

een einde maakte aan rechtsonzekerheid en juridische willekeur, maar tevens het wettelijk 

kader schiep dat nodig was om de maatschappelijke impasse waarin het land sinds het 

uitbreken van de Opstand gekneld zat, te doorbreken.16 Een doelgericht herstelprogramma 

werd uitgetekend om orde op zaken te stellen in de ontwrichte samenleving. Hoog op de 

agenda prijkte de slabakkende economie, die men via allerlei ingrepen nieuw leven trachtte 

in te blazen. Zo moest de oprichting van de zogenaamde Bergen van Barmhartigheid, een 

netwerk van liefdadige kredietinstellingen, de immense armoede in de steden terugdringen.17 

Op het platteland werden initiatieven genomen om de grotendeels ontvolkte dorpen en 

gehuchten opnieuw aantrekkelijk te maken en het landbouwareaal uit te breiden. Deze en 

andere maatregelen misten hun effect niet. Het bevolkingsaantal vertoonde een geleidelijke 

                                                 
16 Zie in dat verband MARTYN, G. Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611: zijn genese en zijn rol in de 
verschriftelijking van het privaatrecht. Brussel, 2000. MARTYN, G. “Het recht ten tijde van de aartshertogen: 
codificatie en enkele fundamentele wetten,” in: DUERLOO & THOMAS, Albert & Isabella, 1598-1621: Essays, pp. 
249-254. 
17 Zie SOETAERT, P. De Bergen van Barmhartigheid in de Spaanse, de Oostenrijkse en de Franse Nederlanden 
(1618-1795). Brussel, 1986. 
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opwaartse trend, en ook de koopkracht nam merkelijk toe, wat zich weerspiegelde in de 

ontwikkeling van een lokale, in kostbare luxeproducten gespecialiseerde nijverheid.  

 Waar het economische herstel door de blokkade van de Schelde evenwel nog 

bescheiden bleef, was er op religieus gebied sprake van een heus reveil. In de strijd tegen het 

protestantisme trok de Contrareformatie alle registers open, daarbij financieel 

geruggensteund door de strengkatholieke aartshertogen, die de vorstelijke deugd van de 

pietas – één van de ideologische pijlers van de Habsburgse dynastie – hoog in het vaandel 

droegen.18 Onder hun impuls startte men met de wederopbouw van kerken en kloosters die 

tijdens de Beeldenstorm van 1566 en de daaropvolgende onlusten waren verwoest. Recent 

opgerichte religieuze ordes, zoals deze van de Ongeschoeide Karmelieten, werden 

aangespoord zich in de Nederlanden te vestigen en de bevolking opnieuw warm te maken 

voor het katholieke geloof. Ook de Jezuïeten ontvingen de nodige financiële steun om zich 

met hernieuwde vlijt aan het onderricht van de jeugd te wijden. Overal in het land kwamen 

initiatieven in de geest van de idealen van het Concilie van Trente tot stand.19 De organisatie 

van religieuze processies en optochten, waarbij de participatie van de bevolking actief werd 

gezocht, stond garant voor een erg visuele en tastbare vorm van geloofspropaganda. De 

uitbouw van het bedevaartsoord Scherpenheuvel, waar de mariale devotie een hoge vlucht 

nam, was in dat verband de kroon op het werk.20 Het succes van deze politiek liet niet op zich 

wachten. Zonder enige twijfel kan de triomf van het militante katholicisme in de Habsburgse 

Nederlanden tot de grootste verwezenlijkingen van het aartshertogelijke regime worden 

gerekend.  

 De heropleving waarmee het bewind van Albrecht en Isabella in de historiografie zou 

worden geassocieerd, voltrok zich dus op vrijwel alle domeinen van het openbare leven. Het 

hoeft dan ook niet te verbazen dat de aartshertogen de geschiedenis ingingen als brengers van 

                                                 
18 DUERLOO, L. “ ‘Pietas Albertina.’ Dynastieke vroomheid en herbouw van het vorstelijk gezag.” Bijdragen en 
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 112 (1997) pp. 1-18; DUERLOO, L. “Archducal Piety 
and Habsburg Power,” in: DUERLOO, L. & THOMAS, W., eds. Albert & Isabella, 1598-1621: Essays. 
Tentoonstellingscatalogus. Turnhout, 1998, pp. 267-283. 
19 De klassieke werken hierover zijn PASTURE, A. La restauration religieuse aux Pays-Bas catholiques sous les 
archiducs Albert et Isabelle (1596-1633). Leuven, 1925 en ELIAS, H.J. Kerk en Staat in de Zuidelijke Nederlanden 
onder de regeering der aartshertogen Albrecht en Isabella, 1598-1621. Antwerpen, 1931. Zie ook PUT, E. “Les 
archiducs et la réforme catholique: champs d’actions et limites politiques,” in: DUERLOO & THOMAS, Albert & 
Isabella, 1598-1621: Essays, pp. 255-265. 
20Zie hierover DUERLOO, L. & WINGENS, M. Scherpenheuvel. Het Jeruzalem van de Lage Landen. Leuven, 2002. 
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vrede en welvaart. Al van bij het prille begin van hun regering werden de vorsten in de 

eigentijdse literatuur en dramaturgie opgevoerd als heldhaftige bevrijders van een 

noodlijdend volk.21 Het iconografische programma dat naar aanleiding van hun Blijde 

Inkomsten in een aantal Zuid-Nederlandse steden werd vertoond, dichtte het 

aartshertogelijke koppel in dat verband zelfs mythische eigenschappen toe.22 Nog tijdens hun 

leven zouden de benevolentie en rechtschapenheid van Albrecht en Isabella meermaals 

worden bezongen in de panegyriek, maar het luidst schetterden de loftrompetten kort na hun 

overlijden, toen hen in diverse grafredes en biografieën een imago van heiligheid werd 

aangemeten.23 Het was een sterk hagiografische benadering, die veel invloed zou uitoefenen 

op de latere geschiedschrijving met betrekking tot de aartshertogelijke periode.24 Ook in de 

stichtelijke historiografie van de negentiende en vroege twintigste eeuw werd de regering 

van Albrecht en Isabella traditioneel afgeschilderd als een triomfantelijke omwenteling in de 

vaderlandse geschiedenis.25 Met hun weldadig, door godvrucht en deugdzaamheid 

                                                 
21 PORTEMAN, K. “Albrecht en Isabella in de letterkunde van hun tijd,” in: DUERLOO & THOMAS, Albert & 
Isabella, 1598-1621: Essays, pp. 309-318. 
22 THOMAS, W. “Andromeda Unbound: The Reign of Albert & Isabella in the Southern Netherlands, 1598-1621,” 
in: DUERLOO & THOMAS, Albert & Isabella, 1598-1621: Essays, pp. 1-14. 
23 Een greep uit het aanbod: BEYERLINCK, L. Sereniss. Principis Alberti Austriae archiducis VII. Brabantiae ducis 
I. Laudatio funebris. Antwerpen, 1621; CHIFFLET, J.-J. Lacrymae prisco ritu fusae in exsequiis sereniss. 
Archiducis Alberti pii, Belgicae Sequaniciq. Principis. Antwerpen, 1621; COURVOISIER, J.J. Le sacré Mausolée ou 
les parfums exhalant le tombeau de la sérénissime princesse Isabelle… Brussel, 1634; DE MONTGAILLARD, B. Le 
Soleil Eclipsé, ou Discours sur la vie et mort du Sérénissime Archiduc Albert Prince Souverain des Pais bas et de 
Bourgogne. Brussel, 1622; MIRAEUS, A. De vita Alberti Pii, sapientis, prudentis Belgarum Principis 
commentarius. Antwerpen, 1622; MIRAEUS, A. Serenissimi Alberti Belgarum principis elogium et funus. Brussel, 
1622; MIRAEUS, A. Serenissimae Principis Isabella Clarae Eugeniae Hispaniarum Infantis Laudatio Funebris. 
Antwerpen, 1634;  PUTEANUS, E. & FRANCQUART, J. Pompa funebris (…) Alberti Pii, archiducis Austriae, (…) 
verus imaginibus expressa a Jacobo Francquart (…) Eiusdem principis morientis vita, scriptore E. Puteanu. 
Brussel, 1622; PUTEANUS, E. Idea Heroica…Isabellae Clarae Eugeniae vita et morte in exemplum 
delineata. Leuven, 1634; PUGET DE LA SERRE, J. Mausolée, érigée à la mémoire immortelle de très-haulte, très-
puissante, et très-auguste Isabelle, Claire, Eugénie d’Autriche, Infante d’Espagne. Brussel, 1634; RYCQUIUS, J. & 
TRIEST, A. Iusta funebria in exsequiis sereniss. Principis Alberti, archiducis Austriae, ducis Burgund. et 
Brabantiae, comitis Flandriae, etc. Antwerpen, 1622; SANDERUS, A. Lacrymae in funere Alberti Austriaci optimi 
et clementiss. Belgarum principis. Antwerpen, 1621; VAN WACHTEDONCK, I. Oratio Funebris Sereniss. Principis, 
Isabellae… Brussel, 1634; VERNULAEUS, N. Laudatio Funebris, Aeterna Memoriae Isabellae… Leuven, 1634; 
VERNULAEUS, N. Oratio funebris in obitum Alberti archiducis Austriae, ducis Burgundiae, principis Belgarum. 
Leuven, 1621; en WOVERIUS, F. Laudatio funebris anniversaria inclytae memoriae Alberti pii archiducis Austriae 
Burgundiae ducis Belgarum incomparabilis principis. Antwerpen, 1623.  
24 Voor een goede analyse, zie PAPY, J. & VAN HOUDT, T. “The Image of Archduke Albert in Seventeenth-
Century Funeral Literature,” in: DUERLOO & THOMAS, Albert & Isabella, 1598-1621: Essays, pp. 319-334. 
25 Deze visie weegt bv. sterk door in DE VILLERMONT, M. L’Infante Isabelle, gouvernante des Pays-Bas. 2 vols. 
Parijs, 1912. 
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geïnspireerd bestuur slaagden zij erin de verschillende gewesten van het land te verenigen en 

de katholieke religie te vrijwaren, zo luidde het oordeel. Als ware Patres Patriae stonden de 

aartshertogen daarmee aan de wieg van de soevereine en onafhankelijke Belgische natiestaat, 

die in 1830 als zodanig zou worden erkend.26  

    

    

Het soevereiniteitsdebatHet soevereiniteitsdebatHet soevereiniteitsdebatHet soevereiniteitsdebat    

 

Met de overvloedige aandacht voor de veronderstelde invloed van het aartshertogelijke 

bewind op de totstandkoming van het latere België, trad een oude controverse op de 

voorgrond die het wetenschappelijke debat tot ver in de twintigste eeuw zou domineren. 

Reeds tijdens hun regering werden er vragen gesteld bij het soevereine statuut van Albrecht 

en Isabella. Drie eeuwen later bleken diezelfde twijfels – mede onder invloed van de 

opkomende liberale en antiklerikale stroming in de geschiedschrijving – nog steeds voer voor 

discussie te bieden.27 Hoewel de aartshertogen officieel politieke autonomie genoten, hebben 

velen geargumenteerd dat de vorsten in de praktijk allerminst in staat waren een 

onafhankelijke koers te varen.28 Op de achtergrond hield de Spaanse regering, die continu 

over de schouders van het koppel meekeek, de touwtjes stevig in handen. Politieke en 

militaire initiatieven werden slechts goedgekeurd na vooraf gewikt en gewogen te zijn door 

Isabella’s halfbroer Filips III en diens raadgevers. Volgens de critici waren de 

aartshertogelijke Nederlanden dan ook weinig meer dan een Spaans protectoraat.29 Het 

soevereine statuut van Albrecht en Isabella was een doekje voor het bloeden: in 

werkelijkheid werd het beleid gedicteerd vanuit Madrid. Om dat argument kracht bij te 

zetten, verwees men onder meer naar de Akte van Afstand die in 1598 de schenking van de 

Habsburgse bezittingen in de Lage Landen aan de infante en haar echtgenoot regelde, en 

waarvan de geheime clausules een volledig autonoom bestuur in de weg stonden. De 
                                                 
26 THOMAS, W. “La Corte de los Archiduques”, 359. 
27 Zie bv. DISCAILLES, E. La légende des bons souverains: les archiducs Albert et Isabelle. Brussel, 1910. 
28 Zie bv. HENNE, A. & WAUTERS, A. Histoire de la ville de Bruxelles. 3 vols. Brussel, 1845 en BLAES, J.-B. “La 
Belgique au XVIIe siècle. Le gouvernement de l'archiduc Albert,” in: BLAES, J.-B. Études historiques sur le XVIe 
siècle. Brussel, 1863, pp. 133-193. 
29 Voor een overzicht van de historiografie terzake, zie NOENS, V. Het standpunt van het Madrileense hof inzake 
de onafhankelijkheid van de aartshertogen met betrekking tot binnenlandse aangelegenheden. Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Universiteit Gent, 2006. 
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blijvende aanwezigheid van Spaanse troepen in de Nederlanden was er slechts één van, maar 

werd door de meeste auteurs als doorslaggevend beschouwd. Werkelijke onafhankelijkheid 

viel immers moeilijk te rijmen met een militair apparaat dat geleid en gefinancierd werd door 

een buitenlandse grootmacht. Bovendien was het een publiek geheim dat de autoriteit van de 

aartshertogen stond of viel met de geldelijke steun van Spanje. De soevereiniteit van Albrecht 

en Isabella, zo luidde het verdict, was een lege doos. 

 Tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw overheerste het soevereiniteitsdebat 

de geschiedschrijving over de aartshertogelijke periode. Allerlei extreme en minder extreme 

standpunten passeerden daarbij de revue.30 Een belangrijke contributie werd geleverd door de 

Belgische historicus en archivaris Joseph Lefèvre, die in 1924 een concept introduceerde dat 

gedurende tientallen jaren richtinggevend zou blijven voor de wetenschappelijke 

interpretatie van het bewind van Albrecht en Isabella. In zijn artikel over de 

machtsverhoudingen die het aartshertogelijke regime kenmerkten, stelde Lefèvre dat de 

politieke administratie en het militaire bestuur in de Habsburgse Nederlanden quasi volledig 

in handen waren van een beperkte groep Spanjaarden, die hij gemakshalve rangschikte onder 

de noemer ‘le ministère espagnol’.31 Volgens Lefèvre bestond dit ministerie in hoofdzaak uit 

de opeenvolgende Spaanse ambassadeurs en secretarissen van Staat en Oorlog in Brussel, uit 

enkele vooraanstaande functionarissen zoals de veedor general (controleur-generaal), de 

pagador general (betaalmeester) en de superintendent van de militaire justitie, en uit de 

commandanten van de citadellen in de garnizoenssteden Antwerpen, Gent en Kamerijk. Dat 

hun spiedende en sturende aanwezigheid een belangrijke hinderpaal vormde voor de 

onafhankelijkheid van de aartshertogen, was voor Lefèvre een uitgemaakte zaak. De politieke 

bewegingsvrijheid van de vorsten werd immers aanzienlijk ingeperkt door de Spaansgezinde 

beleidsvisie die de leden van het ministerie erop nahielden: “Maintenir et étendre les droits 

                                                 
30 Zie bv. BRANTS, V. L'autonomie internationale de la Belgique sous les archiducs Albert et Isabelle (1598-1621). 
Macon, 1901; GOSSART, E. La domination espagnole dans les Pays-Bas à la fin du règne de Philippe II. Brussel, 
1906; LONCHAY, H. “Philippe II et le mariage des archiducs Albert et Isabelle.” Académie Royale de Belgique, 
Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques et de la Classe des Beaux-Arts, 6 (1910) 
364-388; PIRENNE, H. Histoire de Belgique, volume IV: La révolution politique et religieuse, le règne d’Albert et 
d’Isabelle, le régime espagnol jusqu’à la paix de Munster. Brussel, 1911; LEFÈVRE, J. “La souveraineté d'Albert et 
d'Isabelle.” Revue Générale Belge, 89 (1953) 967-983. 
31 LEFÈVRE, J. “Le ministère espagnol de l’Archiduc Albert, 1598-1621”, Bulletin de l’Académie Royale 
d’Archéologie de Bruxelles, 1 (1924) pp. 202-224. 
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du roi d’Espagne, en cela consiste leur programme à tous. (…) Que leur présence ait été une 

limitation accentuée de la liberté du prince, cela paraît évident.”32 

 Wat biografische informatie betreft, vormt de studie van Lefèvre nog steeds een 

waardevolle aanvulling voor onze kennis van de politieke scène in de Habsburgse 

Nederlanden aan het begin van de zeventiende eeuw. Desondanks werpt Lefèvres betoog 

enkele pertinente vragen op, die de geldigheid van zijn analyse enigszins nuanceren. Zo ging 

de auteur impliciet uit van een hechte correlatie tussen natie – een begrip dat in een 

vroegmoderne context steeds met de nodige omzichtigheid moet worden gehanteerd – en 

politieke loyauteit, wat uiteraard niet noodzakelijk het geval hoefde te zijn. Dat probleem 

wordt verderop in dit proefschrift nog uitvoerig behandeld (cf. Hoofdstuk III). Voorlopig 

volstaat het erop te wijzen dat Lefèvres concept van het ministère espagnol de overtuiging 

heeft gesterkt als zou de machtsuitoefening in de Aartshertogelijke Nederlanden het 

voorwerp van strijd zijn geweest tussen twee, op ‘nationale’ basis onderscheiden 

groeperingen. De ‘Spaanse’ partij, die een sterk koningsgezinde visie op het beleid 

propageerde, stond daarbij diametraal ten opzichte van een eerder recalcitrante ‘autochtone’ 

– Lefèvre gebruikte de term belge – partij gepositioneerd, die trouw zwoer aan de 

aartshertogen. De breuklijnen die de politiek doorkruisten, liepen volgens Lefèvre dus 

parallel met de kloof die de twee wedijverende naties van elkaar scheidde. Op die manier 

reduceerde hij de besluitvorming in de aartshertogelijke periode tot een proces dat 

onderhevig was aan twisten van onmiskenbaar nationalistische aard. Zelfs indien deze visie 

gebaseerd zou zijn op een eigentijdse perceptie van de problematiek, blijft het de vraag in 

hoeverre ze de realiteit daadwerkelijk benadert. 

 Een tweede aspect dat de argumentatie van Lefèvre aan kracht doet inboeten, is het 

feit dat de aandacht van de auteur zich toespitste op wat vandaag de dag omschreven zou 

worden als de formele structuren van de macht. Op enkele uitzonderingen na, besprak het 

artikel uitsluitend prominente figuren uit de diplomatieke wereld en uit de politieke en 

militaire administratie. Niet toevallig gaat het hier om domeinen waarvan de totstandkoming 

en evolutie in de toenmalige geschiedschrijving als cruciale voorwaarden werden beschouwd 

voor de vorming van de moderne staat. Weinig of geen interesse betoonde Lefèvre voor 

structuren en processen die ogenschijnlijk op de achtergrond functioneerden, en waarin de 

                                                 
32 LEFÈVRE, “Le ministère espagnol”, p. 224. 



 19 

macht zich weliswaar minder uitgesproken en zichtbaar, maar zeker niet minder reëel 

manifesteerde. Geheel volgens de historiografische normen van zijn tijd, hanteerde de auteur 

een paradigma waarin politiek gezien werd als de resultante van beleidshandelingen en 

zienswijzen die – indien niet exclusief, dan toch hoofdzakelijk – tot stand kwamen binnen de 

gevestigde instellingen van het staatsapparaat. 

 De benadering van Lefèvre werd in 1964 scherp gecontesteerd door Charles H. Carter, 

die de uitgesproken nationalistische bias ervan aan de kaak stelde.33 In een verdienstelijke 

poging om de verschillende standpunten met betrekking tot de autonomie van Albrecht en 

Isabella tot een consensus te brengen, legde Carter de nadruk op de gewichtigheid van de 

kwestie, gaf een overzicht van de bestaande standpunten, somde de pro’s en contra’s hiervan 

op, en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de zelfstandigheid van de aartshertogen in 

sterke mate afhankelijk was van de concrete situaties en de aard van de individuele gevallen 

waaraan ze werd getoetst. Een eenduidige oplossing voor het vraagstuk omtrent het 

soevereine statuut van Albrecht en Isabella behoorde bijgevolg niet tot de mogelijkheden. 

Het was een uiterst genuanceerde stellingname, die ook vandaag nog door de meeste historici 

wordt ondersteund. Niettemin dient erop gewezen dat de analyse van Carter eveneens sterk 

de nadruk legde op de traditionele structuren van de macht. Ondanks zijn afwijzing van de 

visie van Lefèvre, stond ook bij Carter de politieke en militaire administratie centraal, en 

bleven de minder tastbare wegen van de macht buiten beschouwing. Hetzelfde geldt voor de 

in 1976 gepubliceerde en gezaghebbende studie van Hugo De Schepper en Geoffrey Parker, 

die stelden dat “a good deal of the history of the South Netherlands in the early seventeenth 

century will fail to make sense” zonder een duidelijk antwoord op de vraag naar de politieke 

autonomie van de aartshertogen.34 Om die reden gingen de auteurs na hoe de Collaterale 

Raden het beleid van Albrecht en Isabella trachtten te sturen en beïnvloeden, en welke rol 

het Spaanse ministerie daarin speelde. In een poging hun vraagstelling te rechtvaardigen, 

voerden zij aan dat “we do not fully understand how any government of an early modern 

                                                 
33 CARTER, C.H. “Belgian ‘Autonomy’ under the Archdukes, 1598-1621.” Journal of Modern History, 36 (1964) 
245-259. 
34 DE SCHEPPER, H. & PARKER, G. “The Formation of Government Policy in the Catholic Netherlands under ‘the 
Archdukes’, 1596-1621.” The English Historical Review, 91 (1976) 241-254. Aldaar p. 242. 
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state made decisions, because we do not fully understand how the governmental processes 

worked.”35 

 

 

De opkomst van de De opkomst van de De opkomst van de De opkomst van de ccccourt studiesourt studiesourt studiesourt studies 

 

Zonder afbreuk te willen doen aan de individuele verdienste van de genoemde studies, die 

elk op hun manier een verrijking betekenden voor de wetenschappelijke kennis met 

betrekking tot de Aartshertogelijke Nederlanden, kan gesteld worden dat zij een 

gemeenschappelijke zwakke plek deelden. In hun behandeling van het politieke bewind 

hanteerden zij één na één een erg rigide focus, die zich in hoofdzaak richtte op de 

institutionele geschiedenis van deze gewesten. Daarmee cultiveerden ze de overtuiging als 

zouden de ‘governmental processes’ zich uitsluitend hebben afgespeeld in de schoot van een 

aantal welomlijnde politieke organen, die een voorafspiegeling vormden van wat in de 

twintigste eeuw tot de standaarduitrusting van de moderne staat zou gaan behoren (de 

regeringsraden, de secretarieën, de standenvertegenwoordigingen, enz.). Het is één van de 

betrachtingen van dit proefschrift aan te tonen dat een dergelijke eenzijdige visie onmogelijk 

kan volstaan om het vroegmoderne besluitvormingsproces in al zijn complexiteit te 

ontraadselen, laat staan definitieve conclusies te trekken over de aard en de werking van het 

beleid. Dat is overigens bepaald geen revolutionair standpunt. Reeds in 1987 oordeelde de 

Britse historicus David Starkey dat “the emphasis on institutional history appears fully 

justified. But institutions, the institutional historian too easily forgets, are not self-sufficient 

entities”.36  

 De vaststelling dat de bestuurlijke instellingen in Engeland tijdens het Ancien Régime 

functioneerden binnen het raderwerk van de persoonlijke monarchie – een politieke context 

die grotendeels onderworpen was aan onvoorspelbare variabelen als patronage, nepotisme, 

                                                 
35 Ibid., p. 241. De auteurs baseerden hun argumentatie op een citaat van Geoffrey Elton: “No one can hope to 
write about any aspect of Tudor history without the solid grasp of realities and probabilities, without the deep 
understanding of the records before him which administrative history (…) alone can supply.” Zie ELTON, G.R. 
Studies in Tudor and Stuart Politics and Government, papers and reviews 1946-1972. 2 vols. Cambridge, 1974. 
Aldaar volume I, p. 259. 
36 STARKEY, D. “Introduction: Court history in perspective,” in: STARKEY, D. et al. The English Court from the 
Wars of the Roses to the Civil War. Londen-New York, 1987, pp. 1-24. Aldaar p. 6. 
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favoritisme, de verlening van gunsten en vorstelijke willekeur –, leidde Starkey ertoe te 

argumenteren dat de vroegmoderne politiek niet kan worden begrepen zonder aandacht te 

hebben voor de persoonlijkheid van de vorst, voor de specifieke vorm van machtsuitoefening 

en -delegering die hieruit voortvloeide, en voor het vorstelijke hof als centrale locus van de 

besluitvorming.37 Kenmerkend voor deze zienswijze is het belang dat gehecht wordt aan de 

persoonlijke rol van de monarch als “bron van wereldlijke autoriteit en voornaamste verdeler 

van officies en eerbewijzen”, en aan de mate waarin hij zowel fysiek als mentaal 

‘toegankelijk’ was voor zijn onderdanen.38 Zo kon de vorst er in meer of mindere mate voor 

kiezen te leunen op het advies van een al dan niet beperkte entourage, of zelfs een deel van 

zijn macht te delegeren naar bevoorrechte enkelingen die in zijn plaats het beleid 

uitstippelden. Opteerde hij daarentegen voor een verheven positie die zo weinig mogelijk 

invloeden van buitenaf te verwerken kreeg, dan diende hij zichzelf letterlijk en figuurlijk te 

distantiëren van een al te bemoeizuchtige omgeving. De wijze waarop de heerschappij van de 

opeenvolgende Engelse vorsten zich manifesteerde – volgens Starkey hetzij eerder 

‘participerend’, hetzij eerder ‘afstandelijk’ – oversteeg niet alleen het louter institutionele 

kader, maar was bepalend voor de werking van het politieke bestel als geheel.39 De keuze 

voor één van beide extremen leidde tot een verschillende beleidsvoering met betrekking tot 

de distributie van macht, en vergde dan ook een verschillende strategie vanwege degenen die 

macht wilden verwerven. Beide handelwijzen, aldus Starkey, zijn essentieel terug te voeren 

op contrasterende manieren van omgaan met de relatie tussen vorst en onderdaan, en 

bijgevolg op de visie over ‘koningschap’ als abstract gegeven.40 Inherent daaraan was de 

dualiteit tussen de vorst als persoon (i.e. het natuurlijke lichaam van de vorst als individu) en 

de vorstelijke persona (i.e. de door zijn lichaam gesymboliseerde vorstelijke autoriteit en 

maiestas), een idee dat in 1957 door de mediëvist Ernst H. Kantorowicz werd uitgewerkt.41 

Nergens was die mistige schemerzone zo overduidelijk aanwezig als aan het vroegmoderne 

                                                 
37 Ibid. 
38 Het citaat is afkomstig uit ADAMSON, J. “The Making of the Ancien-Régime Court, 1500-1700,” in: ADAMSON, 
J., ed. The Princely Courts of Europe. Ritual, Politics and Culture Under the Ancien Régime 1500-1750. Londen, 
1999, pp. 7-41. Aldaar p. 7. 
39 STARKEY, “Introduction”, 8. 
40 Ibid. 
41 KANTOROWICZ, E.H. The King’s Two Bodies: a Study in Mediaeval Political Theology. Princeton U.P., 1957. 
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hof, waar de scheidingslijn tussen de private en de publieke levenssfeer van de heerser 

onvermijdelijk erg zichtbaar, maar tegelijk flinterdun was. 

 Met deze conclusie wilde Starkey de aandacht van politieke historici vestigen op wat 

volgens hem vanaf de late vijftiende tot de vroege negentiende eeuw “a natural goal for any 

man of ambition” was.42 In zijn optiek was het Engelse hof tijdens het Ancien Régime het 

forum bij uitstek waarop macht werd verhandeld, niet enkel omwille van de bestuurlijke 

instellingen die er omheen cirkelden, maar vooral door middel van de interactie die er tot 

stand kwam tussen de vorst en de adellijke elites. Zo ging Starkey ervan uit dat het 

belangrijkste politieke orgaan niet de door raadsheren en juristen bevolkte Privy Council was, 

maar wel de Privy Chamber, de meest besloten ruimte van het paleis, waar adellijke 

kamerheren de dienst uitmaakten.43 Aangezien de Privy Chamber de privévertrekken van de 

monarch omsloot, was de toegang ertoe streng gereglementeerd. De weinigen die 

toestemming hadden dit sanctum sanctorum van het paleis te betreden en de vorst te 

benaderen, waren in hoofdzaak leden van de hofhouding. Zij vervulden niet alleen 

huishoudelijke en ceremoniële taken, maar combineerden hun officie met ambten op het 

administratieve, financiële, diplomatieke en militaire domein. Op die manier fungeerden zij 

als middelaars tussen de vorst en de andere niveaus van de samenleving, wat hen – aldus 

Starkey – tot cruciale pionnen op het politieke schaakbord maakte. In de zwaarbewaakte 

Privy Chamber slaagden deze hovelingen er bovendien in het oor van de vorst te 

bemachtigen, zijn gunst te winnen en zijn vertrouwen en affectie op te wekken. Hier, in de 

persoonlijke vertrekken van de heerser, waar de private en publieke levenssfeer in elkaar 

overvloeiden, verliep de besluitvorming niet volgens geijkte administratieve processen, maar 

volgens de ongeschreven wetmatigheden van de “politics of intimacy”.44 

 De visie van Starkey, die een generatie van historici zou beïnvloeden, brak op een 

gedurfde manier met de wetenschappelijke theorieën die de geschiedschrijving over het 

Engeland van de Tudors en de Stuarts jarenlang hadden gedomineerd.45 Ironisch genoeg was 

de belangrijkste vertegenwoordiger van deze traditionele stroming niemand minder dan 

Geoffrey Elton, de vroegere leermeester van Starkey, wat allicht de verklaring mag heten 
                                                 
42 STARKEY, “Introduction”, 2. 
43 Zie in dat verband ook Starkey’s doctoraatsproefschrift: STARKEY, D. The Development of the Privy Chamber, 
1485-1547. Onuitgegeven doctoraatsproefschrift Cambridge University, 1973. 
44 Ibid. 
45 MEARS, N. “Courts, Courtiers, and Culture in Tudor England.” The Historical Journal, 46 (2003) 703-722. 
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voor de weinig subtiele verbetenheid waarmee beide historici met elkaar in discussie traden.46 

Zonder omwegen argumenteerde Starkey dat het door Elton verdedigde onderscheid tussen 

‘hof’ en ‘regering’ simpelweg niet bestond in het vroegmoderne Engeland. Het vorstelijke hof 

wàs de regering, en het paleis van de vorst was de zetel van de regering. Deze boude stelling 

steunde op de overtuiging dat – hoe verscheiden en diffuus ze ook mocht zijn – politieke 

macht in wezen emaneerde uit de figuur van de vorst: “In a personal monarchy, unless the 

monarch wished, it could be no other.”47 Daarmee leverde Starkey scherpe kritiek op Elton, 

die het hof weliswaar als één van de ‘points of contact’ van de politiek beschouwde, maar er 

tegelijkertijd van uitging dat de regering zelf een zaak was van centrale instellingen als de 

Privy Council en het parlement.48 Op die manier creëerde hij volgens Starkey een niet te 

staven differentiatie tussen ‘politics’ enerzijds en ‘government’ anderzijds, waarbij de eerste 

term geassocieerd kan worden met individuele wedijver, factiestrijd, belangenvermenging en 

achterkamertjespolitiek, en de tweede met professioneel gevormde bureaucraten die het 

dagelijkse bestuur ondanks alles in goede banen trachtten te leiden.49 Bovendien ging Elton 

uit van een gelijkaardige distinctie tussen de ‘hoveling’ en de ‘raadsheer’, daar waar beide 

figuren volgens Starkey niet alleen dezelfde strategieën en doelstellingen hanteerden, maar 

vaak ook één en dezelfde persoon waren.50 

 Hoewel het debat tussen David Starkey en Geoffrey Elton na verloop van tijd 

ontaardde in een hevige en bijwijlen erg bitse polemiek, vertrokken beide historici in feite 

vanuit hetzelfde uitgangspunt: ze waren het erover eens dat het vroegmoderne hof meer 

wetenschappelijke aandacht verdiende dan het tot dan toe gekregen had. “We all know that 

there was a Court, and we all use the term with frequent ease, but we seem to have taken it 

so much for granted that we have done almost nothing to investigate it seriously,” schreef 

Elton in dat verband.51 De vraag was echter op welke manier dat moest gebeuren. In weerwil 

van zijn kritiek op de institutionalistische geschiedschrijving van zijn leermeester, zei ook 

                                                 
46 Zie bv. de polemiek in The Historical Journal: ELTON, G.R. “Tudor Government.” The Historical Journal, 31 
(1988 nr. 2) 425-434 en STARKEY, D. “A Reply: Tudor Government: The Facts?” The Historical Journal, 31 (1988 
nr. 4) 921-931. 
47 STARKEY, “Introduction”, 19. 
48 ELTON, G.R. “Tudor Government. The Points of Contact, III: The Court.” Transactions of the Royal Historical 
Society, 5th series, 26 (1976) 211-228. 
49 STARKEY, “Introduction”, 11. 
50 Ibid., 13. 
51 ELTON, “Tudor Government. The Points of Contact”, 211. 
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Starkey het hof als een bestuurlijk instituut te willen benaderen, maar dan vanuit een breed 

perspectief dat politiek verbond met aspecten als ceremonieel, materiële cultuur, 

interpersoonlijke relaties en conspicuous consumption.52 Daarmee was hij één van de 

bezielers van de zogenaamde New Tudor political history, die sinds de jaren ’90 prevaleert in 

het onderzoek terzake en waarin getracht wordt het vroegmoderne besluitvormingsproces te 

koppelen aan een meer sociale en culturele interpretatie van politiek. Essentieel gaat deze 

geschiedkundige stroming ervan uit “that politics was less about institutions (…) than the 

interaction between those institutions, people, and ideas”.53 Om die reden concentreert ze 

zich niet enkel op de puur institutionele kant van de zaak, maar tracht ze een 

interdisciplinaire aanpak te hanteren die zich richt op een mix van archivalisch onderzoek en 

de studie van politieke cultuur en ideologie, dynastieke strategieën, sociale netwerken en 

clientèles, factievorming, patronage, de (mentale) leefwereld van de adel, eigentijdse 

literatuur, dramaturgie, iconografie en zelfs architectuur.54 Daarbij staat het vorstelijke hof 

meer dan ooit centraal als “the main forum for policy-making” tijdens het Ancien Régime.55 

 De wending van een louter institutionele naar een alternatieve, meer sociaal-cultureel 

georiënteerde invalshoek bracht niet alleen nieuwe en verhelderende syntheses over de era 

van de Tudors voort, maar stimuleerde ook methodologische discussies over de politieke 

geschiedschrijving en haar werkwijzen, en zelfs over het functioneren van de vroegmoderne 

politiek zelf.56 Op die manier inspireerde ze tevens het historisch onderzoek naar vorstelijke 

hoven en hofhoudingen op het Europese vasteland, waar zich sinds de jaren ‘70 van de vorige 

eeuw een gelijkaardige kentering had voorgedaan (zij het niet overal, en ook niet steeds in 

hetzelfde tempo). Bijzonder invloedrijk in dat verband was de Duitse socioloog Norbert Elias, 

wiens studie Die höfische Gesellschaft (voltooid in 1933, maar pas gepubliceerd in 1969) voor 

een radicale breuk zorgde met betrekking tot de toenmalige visies op het vroegmoderne hof.57 

Waar dit laatste door negentiende-eeuwse historici werd beschouwd als een archaïsch 

                                                 
52 STARKEY, “Introduction”, 2. 
53 MEARS, “Courts, Courtiers, and Culture in Tudor England”, 704. 
54 Voorbeelden terzake zijn ten overvloede terug te vinden in de voetnoten in dit proefschrift. 
55 Ibid., p. 722. 
56 Voor een lange lijst van voorbeelden terzake, zie het overzicht in MEARS, “Courts, Courtiers and Culture in 
Tudor England”, passim. 
57 ELIAS, N. Die Höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und die höfische 
Aristokratie. Neuwied, 1969. Ik hanteerde de Nederlandstalige editie: ELIAS, N. De hofsamenleving. Een 
sociologische studie van koningschap en hofaristocratie. JONKER, B., vert. Amsterdam, 1997. 
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instituut dat nauwelijks het bestuderen waard was, en in de latere marxistische historiografie 

dan weer als autocratisch, corrupt en praalziek werd afgeschilderd, kende Elias het een 

sleutelrol toe als de motor van het triomferende absolutisme. In Elias’ visie fungeerde het hof 

als een strijdperk waarin de verschillende elites van het vorstendom met elkaar wedijverden 

om de aandacht en affectie van de vorst. Mede dankzij de introductie van een geraffineerd 

hofceremonieel en een spaarzame distributie van gunsten, slaagde de vorst erin de hovelingen 

steeds meer van zijn persoon afhankelijk te maken. Op die manier werd de voorheen 

gewichtige politieke rol van de adel volgens Elias aan banden gelegd ten voordele van een 

steeds machtiger wordend staatsapparaat. Het bekende beeld van het hof als een ‘gouden 

kooi’ voor de getemde aristocratie mag als illustratief gelden voor deze benadering. 

 De theorieën van Elias bleven de voorbije decennia allerminst van kritiek gespaard. 

Vooral de als vanzelfsprekend beschouwde wisselwerking tussen de ontwikkeling van het 

absolutistische hof, de teloorgang van de adellijke macht en de opkomst van de moderne staat 

werd meermaals in vraag gesteld.58 Niettemin is Die höfische Gesellschaft cruciaal gebleken 

voor de hoge vlucht die het onderzoek naar vroegmoderne hoven in de niet-Angelsaksische 

wereld heeft genomen. Sinds de publicatie en de vertaling van Elias’ werk is een overvloed 

aan wetenschappelijke studies verschenen over de talloze vorstenhoven in Europa, gaande 

van grote overzichtswerken die een algemene insteek hanteren tot doorwrochte analyses die 

het dagelijks leven aan een specifiek hof tot in de kleinste details blootleggen.59 Met name in 

Frankrijk, Spanje, Duitsland, Oostenrijk en Italië hebben zich inmiddels belangrijke 

onderzoekscentra gevormd die zich exclusief bezighouden met ‘hofstudies’.60 Naast 

                                                 
58 Een bijzonder kritische studie is DUINDAM, J. Myths of Power. Norbert Elias and the Early Modern European 
Court. Amsterdam U.P., 1995. 
59 Met het aantal studies over vroegmoderne hoven en hofhoudingen kan men inmiddels een hele bibliotheek 
vullen; voorbeelden terzake vindt men ten overvloede in de voetnoten in dit proefschrift. Een uiterst selectieve 
lijst behoort in elk geval de drie belangrijkste overzichtswerken te vermelden: DICKENS, A.G., ed. The Courts of 
Europe. Politics, Patronage and Royalty, 1400-1800. Londen, 1977; ASCH, R.G. & BIRKE, A.M., eds. Princes, 
Patronage and the Nobility: The Court at the Beginning of the Modern Age, c. 1450-1650. Oxford U.P., 1991 en 
ADAMSON, J., ed. The Princely Courts of Europe: Ritual, Politics and Culture Under the Ancien Régime, 1500-
1750. Londen, 1999. Voor een uitvoerig en recent overzicht van de historiografie, zie VÁZQUEZ GESTAL, P. El 
espacio del poder. La corte en la historiografía modernista española y europea. Valladolid, 2005. 
60 Voor Frankrijk gaat het om het Centre de Recherche du Château de Versailles (http://www.chateauversailles-
recherche.fr/); zie ook het internetproject La Cour de France du Moyen Âge au XIXe siècle (http://cour-de-
France.fr/). In Italie is het Centro Studi Europa delle Corti actief (http://www.europadellecorti.it/). In Spanje is 
het Instituto Universitario ‘La Corte en Europa’ van de Universidad Autónoma de Madrid toonaangevend 
(http://www.uam.es/otroscentros/iulce/), evenals het onderzoeksnetwerk Sólo Madrid es Corte 
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onderlinge contacten komen ook steeds meer samenwerkingsverbanden tot stand tussen deze 

continentale scholen en hun Angelsaksische tegenhanger, wat dan weer de comparatieve 

benadering ten goede komt.61 Al bij al kan gesteld worden dat het domein van de court 

studies – ondanks een moeilijke start – is uitgegroeid tot een volwaardige en volwassen tak 

van de geschiedschrijving, met eigen discussiefora en zelfs een eigen wetenschappelijk 

tijdschrift.62 Dat neemt echter niet weg dat er naast pijnlijke lacunes en onduidelijkheden nog 

steeds grote meningsverschillen bestaan over de rol en de functie van het vroegmoderne hof 

en over de doeltreffendheid van de diverse onderzoeksmethodes.  

 Verscheidene historici hebben de voorbije jaren overtuigend geargumenteerd dat de 

bestaande historiografie met betrekking tot hoven en hofhoudingen geplaagd wordt door 

allerlei tekortkomingen.63 Ondanks de nodige verdienstelijke pogingen is onze kennis over de 

manier waarop het vorstelijke hof interageerde met de andere echelons van het politieke 

universum nog steeds beperkt. De wetenschappelijke theorieën met betrekking tot 

netwerking, patronage, cliëntelisme en factievorming zijn na jarenlange discussies van een 

hoog niveau, maar worden te weinig onderbouwd met concrete voorbeelden over de manier 

waarop deze aspecten de politieke besluitvorming beïnvloedden.64 Tevens lijkt er een 

                                                                                                                                                              

(http://www.iulce.es/). In Duitsland coördineert de Residenzen-Kommission van de Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen het onderzoek (http://resikom.adw-goettingen.gwdg.de/), zie ook de Rudolstädter 
Arbeitskreis zur Residenzkultur (http://www.rudolstaedter-arbeitskreis.de/). In Oostenrijk, tenslotte, beheert 
het Institut für Geschichte van de Universität Wien het onderzoeksproject Patronage- und Klientelsysteme am 
Wiener Hof (http://www.univie.ac.at/Geschichte/wienerhof/). 
61 In de Angelsaksische wereld is The Society for Court Studies sinds 1995 actief (http://www.courtstudies.org/). 
In 2007 werd het onderzoeksnetwerk Court Studies Forum opgericht, dat de verbinding maakt tussen The 
Society for Court Studies, het Centro Studi Europa delle Corti, het Centre de Recherche du Château de 
Versailles en het Institutio Universitario ‘La Corte en Europa’. 
62 Zie SMITH, H. “Court Studies and the Courts of Early Modern Europe.” The Historical Journal, 49 (2006) 1229-
1238. Het tijdschrift van The Society for Court Studies is The Court Historian. 
63 Zie bv. DUINDAM, J. “Van cohabitatie naar coëxistentie? Hofhouding en staatsbestuur in vroeg-modern 
Europa.” Tijdschrift voor Geschiedenis, 115 (2002) 254-273; DUINDAM, J. “De herontdekking van het vorstelijk 
hof.” Tijdschrift voor Geschiedenis, 108 (1995) 361-376 en het reeds geciteerde MEARS, “Courts, Courtiers, and 
Culture in Tudor England”. Zie verder DEAN, T. “The Courts. A Historiographical Problem.” The Journal of 
Modern History, 67 (1995) 136-151; CHALINE, O. “ ‘Combien de royaumes nous ignorent’: la cour dans 
l’historiographie française.” Annali di Storia moderna e contemporanea, 2 (1996) 384-392. 
64 Over patronage en clientèles in de vroegmoderne periode verschenen reeds ettelijke studies. Toonaangevend 
in dat verband is het onderzoek van Sharon Kettering: KETTERING, S. Patrons, Brokers and Clients in 
Seventeenth-Century France. New York, 1986. Zie ook KETTERING, S. “Patronage and Politics during the 
Fronde.” French Historical Studies, 14 (1986) 409-441; KETTERING, S. “The Historical Development of Political 
Clientelism.” The Journal of Interdisciplinary History, 18 (1988) 419-447; KETTERING, S. “Clientage during the 
French Wars of Religion.” Sixteenth Century Journal, 20 (1989) 221-239; KETTERING, S. “Friendship and 
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overwaardering te bestaan voor cultureel geïnspireerde thema’s als ceremonieel, ritueel en 

representatie, daar waar het sociaal-economische karakter van het hof tot nog toe op weinig 

belangstelling mocht rekenen.65 De voorheen overschatte institutionele dimensie wordt 

tegenwoordig dan weer als unfashionable afgedaan, waardoor de balans misschien al te ver 

naar de andere kant is gaan overhellen. Verder concentreert de comparatieve benadering – 

voor zover deze reeds wordt toegepast – zich in hoofdzaak op de vroegmoderne Europese 

vorstenhoven, terwijl ze wellicht meer baat zou hebben bij een grotere geografische én 

chronologische spreiding. De vergelijking met hoven in niet-westerse culturen komt 

bijvoorbeeld zelden aan bod. Ook de interdisciplinaire aanpak blijft nog al te vaak in gebreke. 

De court studies reiken weliswaar steeds vaker de hand naar de kunstgeschiedenis en de 

architectuurgeschiedenis, maar zouden ook gebaat zijn bij een meer structurele toenadering 

tot de sociologie, de politicologie en de genderstudies.66 Er bestaan dus nog vele valkuilen 

voor de hofhistoricus, en er moet goed worden nagedacht over de richting waarin de 

historiografie over hoven en hofhoudingen dient te evolueren.  

 Dat er ruimte is voor verbetering, wil echter niet zeggen dat we niet op de goede weg 

zijn. Sinds de jaren ’80 heeft het domein van de court studies het landschap van de politieke 

geschiedschrijving over de vroegmoderne periode grondig hertekend. De focus op de 

bestuurlijke instellingen heeft plaats gemaakt voor een meer holistische benadering, waarin 

het staatsvormingsproces weliswaar nog steeds een rol speelt, maar niet langer centraal staat. 

In dat verband concludeert John Adamson dat “perhaps the defining characteristic of the new 

                                                                                                                                                              

Clientage in Early Modern France.” French History, 6 (1992) 139-158; KETTERING, S. “Brokerage at the Court of 
Louis XIV.” The Historical Journal, 36 (1993) 69-87 en KETTERING, S. Patronage in Sixteenth and Seventeenth 
Century France. Ashgate, 2002. Zie ook de verschillende bijdragen in MAÇZAK, A. & MÜLLER-LUCKNER, E., eds. 
Klientelsysteme im Europa der frühen Neuzeit. München, 1988. 
65 Het onderzoek naar de economische geschiedenis van het vroegmoderne hof kreeg evenwel een belangrijke 
impuls met de publicatie van AYMARD, M. & ROMANI, M.A., eds. La cour comme institution économique. Actes 
du douzième congrès international d’histoire économique, Séville-Madrid, 24-28 août 1998. Parijs, 1998. 
66 De geschiedenis van bekende en minder bekende vorstinnen mag de jongste jaren evenwel op steeds meer 
belangstelling rekenen. Zie bv. SÁNCHEZ, M.S. The Empress, the Queen and the Nun: Women and Power at the 
Court of Philip III of Spain. Johns Hopkins U.P., 1998; CAMPBELL-ORR, C., ed. Queenship in Britain, 1660-1837: 
Royal Patronage, Court Culture, and Dynastic Politics. Manchester U.P., 2002; CAMPBELL-ORR, C., ed. 
Queenship in Europe, 1660-1815: The Role of the Consort. Cambridge U.P., 2004 en CRUZ, A.J. & SUZUKI, M., 
eds. The Rule of Women in Early Modern Europe. University of Illinois Press, 2009. Zie ook HIRSCHBIEGEL, J. & 
PARAVICINI, W., eds. Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und Früher Neuzeit 
(Residenzenforschung 11). Stuttgart, 2000 en KELLER, K. Hofdamen. Amtsträgerinnen im Wiener Hofstaat des 
17. Jahrhunderts. Wenen, 2005. 
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court history is methodological: an attempt to emancipate the study of court politics and 

institutions from the anachronistic structures of ‘absolutism’, and court culture from crudely 

functionalist modes of analysis and the equally distorting concept of ‘propaganda’. In the 

process, the new court history inevitably calls into question a closely related historical trend: 

the analysis of European ancien régimes in terms of statebuilding, in which the importance of 

early modern institutions is gauged according to the extent that they ‘anticipate’ modern 

structures of bureaucratic power”.67  

 

 

Court studiesCourt studiesCourt studiesCourt studies  en het   en het   en het   en het hof van de aartshertogenhof van de aartshertogenhof van de aartshertogenhof van de aartshertogen    

 

Uit het voorgaande mag blijken dat het vroegmoderne hof sinds enkele decennia is 

uitgegroeid tot een belangrijk thema in de geschiedwetenschap. Voor wat de hoven in de 

Lage Landen betreft, liet de reactie wat langer op zich wachten, maar sinds de jaren ’90 wordt 

ook hier vooruitgang geboekt. Vooral het onderzoek naar hoven en hofhoudingen in de 

Noordelijke Nederlanden kent de jongste tijd veel succes – zij het met grote verschillen in 

kwaliteit.68 Daarbij concentreert men zich terecht niet alleen op het hof van de prinsen van 

Oranje, maar ook op kleinere en minder bekende hoven.69 Voor de Zuidelijke Nederlanden 

hinkt het onderzoek wat meer achterop, maar ook hier is verbetering merkbaar. Zo mocht 

het hof van landvoogdes Margareta van Oostenrijk in Mechelen inmiddels op enige 

                                                 
67 ADAMSON, “The Making of the Ancien-Régime Court,” 40. 
68 Zie bv. MÖRKE, O. “Sovereignty and the Authority. The Role of the Court in the Netherlands in the First Half 
of the Seventeenth Century,” in: ASCH, R.G. & BIRKE, A.M., eds. Princes, Patronage, and the Nobility. The Court 
at the Beginning of the Modern Age, c. 1450-1650. Oxford U.P., 1991, pp. 455-477; MÖRKE, O. “De hofhouding 
van het huis Oranje-Nassau in de zeventiende eeuw,” in: FRIJHOFF, W., BURKE, P. & TE BOEKHORST, P., eds. 
Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850. Een historisch-antropologisch perspectief. Heerlen, 1992, pp. 
39-77; ZIJLMANS, J. “Aan het Haagse hof,” in: KEBLUSEK, M. & ZIJLMANS, J., eds. Vorstelijk vertoon. Aan het hof 
van Frederik Hendrik en Amalia. Zwolle-Den Haag, 1997, pp. 30-45; ISRAEL, J. “The Courts of the House of 
Orange, c. 1580-1795,” in: ADAMSON, J., ed. The Princely Courts of Europe. Ritual, Politics and Culture Under 
the Ancien Régime 1500-1750. Londen, 1999, pp. 119-139; ZANDVLIET, K. “Het hof van een dienaar met 
vorstelijke allure,” in: ZANDVLIET, K., ed. Maurits. Prins van Oranje. Zwolle-Amsterdam, 2000, pp. 36-63 en 
DELEN, M.-A. Het hof van Willem van Oranje. Amsterdam, 2002. 
69 Zie bv. NIJSTEN, G. Het hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis 
(1371-1473). Kampen, 1992 en JANSSEN, G.H. Creaturen van de macht. Patronage bij Willem Frederik van 
Nassau (1613-1664). Amsterdam U.P., 2005. 
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belangstelling rekenen – weze het vooralsnog in beperkte mate.70 Voor wat het hof van 

Brussel betreft, is de aandacht echter hoofdzakelijk uitgegaan naar de Bourgondische periode 

en naar de eerste helft van de zestiende eeuw.71 Op enkele beknopte en niet altijd even 

verhelderende bijdragen na, bleef de rol en de betekenis van het Brusselse hof in de late 

zestiende en de zeventiende eeuw grotendeels onderbelicht.72 Vanwege het historiografische 

debat over het belang van de aartshertogelijke periode in de Belgische geschiedenis mocht het 

hof van Albrecht en Isabella nog op de meeste interesse rekenen, al is de oogst ook hier 

betrekkelijk mager (cf. supra). Bovendien werd het onderzoek terzake lange tijd bepaald door 

een historiografische agenda die in de late negentiende en vroege twintigste eeuw werd 

vastgelegd. De focus lag daarbij niet alleen op de traditionele bestuurlijke instellingen, maar 

                                                 
70 Over het hof van Mechelen, zie EICHBERGER, D. “A cultural centre in the Southern Netherlands: The Court of 
Archduchess Margaret of Austria (1480-1530) in Mechelen,” in: GOSMAN, M., MACDONALD, A. & VANDERJAGT, 
A., eds. Princes and Princely Culture 1450-1650. 2 vols. Leiden, 2003, volume I, pp. 239-258. Zie ook de 
verschillende bijdragen in EICHBERGER, D., ed. Dames met klasse. Margareta van York/Margareta van 
Oostenrijk. Tentoonstellingscatalogus. Leuven, 2005. Zie ook STEURS, F. Het Keizershof en het hof van 
Margareta van Oostenrijk te Mechelen. Mechelen, 1879. 
71 Voor de geschiedenis van het hof van Brussel in de Bourgondische periode zijn met name de studies van 
Werner Paravicini en zijn team interessant. Zie bv. PARAVICINI, W. “Die Residenzen der Herzöge von Burgund, 
1363-1477,” in: PATZE, H. & PARAVICINI, W., eds. Fürstliche Residenzen im spätmittelalterlichen Europa. 
Sigmaringen, 1991, 207-263. PARAVICINI, W. “Expansion et intégration. La noblesse des Pays-Bas à la cour de 
Philippe le Bon.” Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 95 (1980) 298-314. 
Zie ook BOONE, M. “Une famille au service de l’État bourguignon naissant. Roland et Jean d’Uutkerke, nobles 
flamands dans l’entourage de Philippe le Bon.” Revue du Nord, 77 (1995) 233-255; COOLS, H. Mannen met 
macht. Edellieden en de moderne staat in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden (1475-1530). Zutphen, 
2001; DUMOLYN, J. “Investeren in sociaal kapitaal. Netwerken en sociale transacties van Bourgondische 
ambtenaren.” Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 28 (2002) 417-438 en de verschillende bijdragen over het 
Bourgondische hof in GUNN, S. & JANSE, A., eds. The Court as a Stage. England and the Low Countries in the 
Later Middle Ages. Woodbridge, 2006. Voor latere periodes, zie MARTÍNEZ MILLÁN, J., ed. La Corte de Carlos V. 
5 vols. Madrid, 2000 en KERKHOFF, J. Maria van Hongarije en haar hof (1505-1558). Tot plichtsbetrachting 
uitverkoren. Hilversum, 2008.  
72 Zie bv. COREMANS, V. “L'archiduc Ernest, sa cour, ses dépenses: détails sur son voyage de Prague à Bruxelles 
(1593-1595).” Compte rendu des séances de la Commission Royale d'Histoire ou recueil de ses bulletins, 13 
(1847) 85-147 en LEFÈVRE, J. “La Cour de l'Archiduc Léopold-Guillaume, 1647-1652.” Archives, Bibliothèques et 
Musées de Belgique, 5 (1928) 65-77. Meer recent werden de hoven van aartshertog Leopold-Wilhelm en 
landvoogd don Juan José van Oostenrijk onder de loep genomen, zie ECHEVARRÍA BACIGALUPE, M.A. “Los gastos 
de un gobernador general en Flandes: el archiduque Leopoldo Guillermo (1647-1652).” Letras de Deusto, 33 
(1983) 175-186; MERTENS, J. & AUMANN, F., eds. Krijg en Kunst. Leopold-Willem (1614-1662). Habsburger, 
landvoogd en kunstverzamelaar. Tentoonstellingscatalogus. Bilzen, 2003; HORTAL MUÑOZ, J.E. “La casa del 
Archiduque Ernesto durante su gobierno en los Países Bajos (1593-1595),” in: ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, A. & 
GARCÍA GARCÍA, B.J., eds. La Monarquía de las Naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España. 
Madrid, 2004, pp. 193-205 en ROEGIS, E. Het hof van don Juan José de Austria, landvoogd in de Habsburgse 
Nederlanden (1656-1658). Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent, 2006. 
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ook op de rivaliteit tussen de Spaanse en de ‘autochtone’ aanwezigheid in de Nederlanden. 

Tot op de dag van vandaag hebben historici het moeilijk om de invloed van deze 

institutionele en polariserende benadering van zich af te schudden.   

 In het licht van het soevereiniteitsdebat werd en wordt het aartshertogelijke hof 

doorgaans omschreven als een bolwerk van het Spaanse gezag in de Nederlanden. Vanuit een 

bepaalde invalshoek hoeft dat niet te verbazen: ogenschijnlijk was het hof op veel gebieden 

een getrouwe kopie van zijn Madrileense pendant (cf. Hoofdstuk I). Dat gold zowel voor de 

organisatie van de hofhouding als voor het ceremonieel dat er in voege was. Ook de voertaal 

en de klederdracht waren Spaans. Maar het uiterlijk zegt niet noodzakelijk iets over de 

inhoud. Bovendien steunt het idee van het ‘Spaanse bastion’ niet zozeer op de samenstelling 

van de hofhouding van Albrecht en Isabella, als wel op de aanwezigheid van verscheidene 

Spaanse diplomaten, functionarissen en legerofficieren in en rond het paleis van Brussel.73 

Zoals eerder aangehaald, werd de rol van de eigenlijke hofhouding in deze materie zelden 

mee in rekening gebracht. Om redenen die verderop worden besproken, zou een analyse van 

de compositie, de activiteiten én de politieke betekenis ervan een nieuw licht kunnen werpen 

op de autonomie van de aartshertogen. In dat verband werd bijvoorbeeld reeds gewezen op 

het feit dat Albrecht en Isabella – naarmate hun bewind vorderde – steeds meer hovelingen 

van Zuid-Nederlandse en Bourgondische origine in dienst zouden nemen, en dat de Spaanse 

aanwezigheid in de hofhouding steeds kleiner werd.74 Men zou bijgevolg kunnen stellen dat 

de balans tussen de verschillende naties aan het hof geleidelijk aan omsloeg in het voordeel 

van de plaatselijke elites.  

                                                 
73 De verscheidene bijdragen van Joseph Lefèvre mogen hierbij als representatief worden beschouwd: LEFÈVRE, J. 
“Don Juan de Mancicidor, secrétaire d'État et de Guerre de l'archiduc Albert (1596-1618).” Belgisch Tijdschrift 
voor Filologie en Geschiedenis, 4 (1925) 697-714; LEFÈVRE, J. “L'aumonerie militaire à l'époque de l'archiduc 
Albert, 1598-1621.” Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 7 (1928) 113-129; LEFÈVRE, J. “Les 
ambassadeurs d'Espagne à Bruxelles sous le règne de l'archiduc Albert (1598-1621).” Revue Belge de Philologie 
et d’Histoire, 2 (1923) 61-80; LEFÈVRE, J. “Les chatelains militaires espagnols des Pays-Bas à l'époque de 
l'archiduc Albert (1598-1621).” Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 9 (1930) 831-852; LEFÈVRE, J. 
“L'intervention du duc de Lerme dans les affaires des Pays-Bas (1598-1618).” Belgisch Tijdschrift voor Filologie 
en Geschiedenis, 18 (1939) 463-485; LEFÈVRE, J. “Le ministère espagnol de l'archiduc Albert, 1598-1621.” 
Bulletin de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique, 1 (1924) 202-224 en LEFÈVRE, J. La Secrétairie d'État 
et de Guerre sous le Régime espagnol (1594-1711). Brussel, 1934;  
74 LANOYE, D. “Structure and Composition of the Household of the Archdukes,” in: DUERLOO, L. & THOMAS, W., 
eds. Albert & Isabella, 1598-1621: Essays. Tentoonstellingscatalogus. Turnhout, 1998, pp. 107-119.  
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 Enig voorbehoud is echter noodzakelijk. Een numeriek overwicht vertaalde zich 

uiteraard niet noodzakelijk in een politiek overwicht. Het is bovendien nog maar de vraag in 

hoeverre de origine van de hovelingen iets vertelt over hun politieke affiniteit. Een dergelijke 

redenering leunt wellicht al te sterk op de traditionele interpretatie van het aartshertogelijke 

bewind, waarin de rivaliteit tussen de Spaanse ‘overheersers’ en de inheemse bevolking 

centraal stond.75 Het is één van de stellingnames van dit proefschrift dat het stereotiepe beeld 

van het hof grotendeels gebaseerd is op een historiografisch paradigma dat in de eerste helft 

van de twintigste eeuw vigeerde, en waarin het idee van een Spaanse dwingelandij in de 

Zuidelijke Nederlanden dominant was.76 De scherpe kantjes zijn er inmiddels weliswaar 

afgevijld, maar onderhuids oefent deze visie ook vandaag nog de nodige invloed uit, in die zin 

dat de focus op het ‘nationale’ conflict nog steeds prevaleert in de literatuur. Zo schreef 

Jonathan Israel in 1997 dat “regarding high matters of state at the court of Albert and Isabella, 

nothing could be clearer than that only the views of Spanish commanders, officials and 

diplomats (…) really counted while the voice of the Archdukes’ Netherlandish courtiers, 

whether nobles, churchmen or bureaucrats, was an entirely minimal one”.77 Even verderop 

stelde hij dat “(…) the diplomacy and the decision-making process at the archducal court 

were almost exclusively run by Spaniards, whereas court ceremony, publicity, etiquette, 

formal announcements and presenting of gifts to fellow rulers, as well as judicial and 

administrative supervision were the domain of the autochtonous nobility”.78 Hetzelfde 

standpunt herhaalde de auteur nogmaals in het overzichtswerk België in de Zeventiende 

Eeuw, dat in 2006 werd gepubliceerd.79  

 Hoewel Israel één van de weinige historici is om het belang van het hof van Albrecht 

en Isabella als politiek en diplomatiek zenuwcentrum te benadrukken, lijkt hij er niettemin 

een vrij traditionele mening op na te houden waar het de modus operandi van dat hof betreft. 

Waar de ‘hoge staatszaken’ – een ietwat misleidend begrip in een politieke context waarin 

                                                 
75 Zie GOSSART, La domination espagnole dans les Pays-Bas; LONCHAY, “Philippe II et le mariage des archiducs 
Albert et Isabelle”; PIRENNE, H. Histoire de Belgique; en LEFÈVRE, J. “La souveraineté d'Albert et d'Isabelle”.  
76 Zie in dat verband onder meer STENGERS, J. “Le mythe des dominations étrangères dans l'historiographie 
belge.” Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 59 (1981) 382-401. 
77 ISRAEL, J. “Chapter 1: The Court of Albert and Isabella, 1598-1621,” in: ISRAEL, J. Conflicts of Empires. Spain, 
the Low Countries and the Struggle for World Supremacy 1585-1713. Londen, 1997, pp. 1-21. Aldaar p. 6. 
78 Ibid., p. 7. 
79 ISRAEL, J. “Het tijdperk van de Aartshertogen, 1598-1621,” in: JANSSENS, P., ed. België in de Zeventiende Eeuw. 
De Spaanse Nederlanden en het prinsbisdom Luik. 2 vols. Gent, 2006, volume I, pp. 28-32. 
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met name dynastieke belangen primeerden – volgens Israel volledig in handen waren van 

Spanjaarden, was de rol van de Zuid-Nederlandse hovelingen schijnbaar ‘beperkt’ tot het 

domein van de public relations en de administratie. Nog afgezien van de vaststelling dat deze 

benadering wel erg sterk voortbouwt op de klassieke opvattingen over het ‘ministère 

espagnol’ van Joseph Lefèvre, is het nog maar de vraag of de hier voorgestelde distinctie 

tussen twee schijnbaar contrasterende politieke sferen wel zo rigide was als de auteur laat 

uitschijnen. Israels visie lijkt te vertrekken vanuit een al te moderne interpretatie van de 

vroegmoderne politiek. Zo lijkt hij ervan uit te gaan dat het domein van de diplomatieke 

betrekkingen niets te maken had met de wereld van ceremony, publicity, formal 

announcements en gift-giving – een conclusie die haaks staat op de opvattingen die veel 

specialisten van de vroegmoderne diplomatie er tegenwoordig op nahouden. Op dezelfde 

manier suggereert Israels betoog een tegenstelling tussen “officials and diplomats” enerzijds 

en “courtiers” anderzijds. Men kan zich afvragen of een dergelijke visie strookt met de 

perceptie die tijdgenoten erop nahielden.  

 Voortbouwend op het debat dat reeds in de negentiende eeuw werd aangezwengeld, 

ging en gaat de aandacht van historici van het aartshertogelijke bewind doorgaans uit naar de 

formele politieke structuren en processen die traditioneel met het concept ‘besluitvorming’ 

worden geassocieerd en die – niet toevallig – een copieuze schriftelijke neerslag hebben 

nagelaten in de archieven. In navolging van de recente tendensen in het onderzoek naar 

vroegmoderne hoven en hofhoudingen, wil deze studie het huidige beeld van het 

aartshertogelijke hof bijstellen vanuit het standpunt dat politieke macht zich ook op heel 

informele en vaak minder tastbare manieren kon manifesteren. De focus op het institutionele 

kader gaat voorbij aan de invloed van een groot aantal zaken die het besluitvormingsproces 

konden beïnvloeden, niet in het minst aan de rol van de persoonlijke entourage van de 

aartshertogen. De buitensporige aandacht voor de wedijver tussen de Spaanse en de 

autochtone naties doet bovendien geen recht aan het kosmopolitische karakter van het hof, 

dat niet zozeer als een Spaans bastion, als wel als één van de grote machtsbasissen van de 

Habsburgse dynastie moet worden beschouwd. De onderlinge rivaliteit tussen Spanjaarden en 

Zuid-Nederlanders bestond wel degelijk, maar mag niet gezien worden als de enige 

verklarende, laat staan als de immer doorslaggevende factor in het grote verhaal. Een 

dergelijke benadering miskent de eigenheid van het aartshertogelijke hof als het forum bij 
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uitstek waarop individuele en familiale gunsten werden nagestreefd en waarop politieke 

conflicten van diverse aard werden uitgevochten. Het zijn deze elementen die in het 

soevereiniteitsdebat schromelijk werden genegeerd. 

 De vraag stelt zich dan op welke manier men het hof dient te bestuderen om een meer 

genuanceerd beeld te scheppen. Het antwoord hierop veronderstelt in de eerste plaats een 

nauwkeurige afbakening van het te bestuderen subject. In de literatuur over het 

aartshertogelijke bewind wordt weliswaar vaak naar ‘het hof’ verwezen, maar in feite maken 

historici zelden duidelijk wat dat begrip precies inhoudt. In de meeste gevallen wordt de term 

gehanteerd als een vaag synoniem voor ‘de regering’, of bij uitbreiding voor ‘de 

regeringskringen’. In andere gevallen lijkt men dan weer eerder op de bestuurlijke 

administratie te doelen, of op een bepaald onderdeel daarvan. Soms wordt de term gebruikt 

als een vergaarbak voor iedereen die zich in en rond het paleis van Brussel bevond; soms 

verwijst hij enkel naar de onmiddellijke entourage van de vorsten. Er wordt met andere 

woorden wel over het hof geschreven, maar eensgezindheid over de concrete invulling van 

dat begrip is ver te zoeken. Ook het inleidende artikel van Paul Janssens in de bundel De 

centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden biedt op dat gebied weinig 

soelaas.80 Zoals hoger aangegeven, volstaat het geenszins om het hof vanuit een louter 

institutionele invalshoek te bestuderen. Een dergelijke benadering onderschat de 

veelzijdigheid en veelvormigheid van het vroegmoderne hof, dat – om een adequate term van 

R.J.W. Evans te lenen – als “protean institution” een knooppunt vormde van politieke en 

sociaal-culturele structuren, netwerken en processen die het louter institutionele aspect 

overstegen.81  

 In 1991 schreef Ronald Asch al dat “if the whole state apparatus is identified with the 

court, the word ‘court’ becomes virtually meaningless. Any discussion of the role of the 

historical court has, therefore, to start with the problem how to define the court”.82 Daarmee 

legde Asch de vinger op de wonde, want een sluitende definitie werd tot nog toe niet 
                                                 
80 JANSSENS, P. “Het vorstelijk hof,” in: AERTS, E., BAELDE, M., COPPENS, H. et al., eds. De centrale 
overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795). 2 vols. Brussel, 1994, volume I, pp. 163-171. 
81 EVANS, R.J.W. “The Court. A Protean Institution and an Elusive Subject,” in: ASCH, R.G. & BIRKE, A.M.,  eds. 
Princes, Patronage, and the Nobility: The Court at the Beginning of the Modern Age, c.1450-1650. Oxford U.P., 
1991, pp. 481-491.  
82 ASCH, R.G. “Introduction: Court and Household from the Fifteenth to the Seventeenth Centuries,” in: ASCH, 
R.G. & BIRKE, A.M.,  eds. Princes, Patronage, and the Nobility: the Court at the Beginning of the Modern Age, 
c.1450-1650. Oxford U.P., 1991, pp. 1-38. Aldaar p. 7. 
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gevonden. In de context van het Franse koninkrijk omschreef Norbert Elias het 

vroegmoderne hof als “het buitengewoon uitgebreide huis en de huishouding van de Franse 

koningen en hun verwanten met alle mensen die daar in engere of bredere zin toe 

behoren”.83 Een dergelijke interpretatie laat weliswaar ruimte voor speling, maar doet tegelijk 

de vraag rijzen naar de precieze grenzen van het hof. De meningen hierover zijn verdeeld. 

Waar David Starkey het hof leek te willen reduceren tot de privéappartementen van de vorst, 

hanteerde de Amerikaanse historicus Perez Zagorin bijvoorbeeld een veel bredere 

invalshoek, waarbij de term ‘hof’ gekoppeld werd aan de hele bestuurlijke administratie – 

zelfs tot in de provincies toe.84 Tussen deze beide extremen vinden we een heel gamma aan 

bruikbare en minder bruikbare definities. Dit proefschrift pretendeert allerminst een pasklare 

oplossing te bieden voor het door Asch opgeworpen probleem. De realiteit is dat het 

vroegmoderne hof op verschillende manieren kan worden gedefinieerd, omdat het nu 

eenmaal meerdere functies had die moeilijk binnen één omschrijving te vatten zijn. 

Bovendien waren twee van deze functies ogenschijnlijk ook nog eens tegengesteld aan elkaar. 

Enerzijds was het hof de private residentie van de vorst, en bijgevolg de omgeving bij uitstek 

waarin deze laatste zich met behulp van een streng hofceremonieel kon afschermen van de 

buitenwereld. Anderzijds vormde het hof de verbinding tussen de vorst en het brede 

politieke universum rondom hem, niet in het minst door de verschillende machtsnetwerken 

die zich vanuit de hofhouding vertakten naar andere echelons van de maatschappij. 

 Beide functies mogen dan al tegengesteld lijken aan elkaar, maar opvallend is wel dat 

in beide gevallen een cruciale rol was weggelegd voor de onmiddellijke entourage van de 

heerser. De hovelingen hadden niet alleen directe toegang tot de vorst – wat betekende dat ze 

ten allen tijde met hem van gedachten konden wisselen en op hem konden inpraten – maar 

waren tezelfdertijd tussenpersonen tussen de vorst en zijn onderdanen – en als zodanig 

bemiddelaars tussen het centrum van de macht en de periferie. Om die reden gaan historici 

ervan uit dat de vorstelijke hofhouding een strategische positie innam in het vroegmoderne 

politieke bestel. In wat volgt wordt dieper ingegaan op dit standpunt. 

 

    

                                                 
83 ELIAS, De hofsamenleving, p. 63. 
84 STARKEY, “Introduction,” 5 en ZAGORIN, P. “The Court and the Country: A Note on Political Terminology in 
the Earlier Seventeenth Century.” The English Historical Review, 77 (1962) 306-311.  
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De rol van de hofhoudingDe rol van de hofhoudingDe rol van de hofhoudingDe rol van de hofhouding 

 

In zijn boek Vienna and Versailles: The Courts of Europe’s Dynastic Rivals, 1550-1780 wijst 

Jeroen Duindam erop dat zowat alle eigentijdse definities van het vroegmoderne hof gewag 

maken van een verbintenis tussen ‘huishouden’ en ‘regering’.85 Ze zijn het erover eens dat 

zowel de persoonlijke bediening van de heerser als het bestuur van het rijk onder de 

verantwoordelijkheid van het vorstelijke hof vielen. In tegenstelling tot wat vandaag de dag 

het geval is, werden deze functies tijdens het Ancien Régime dus niet als afzonderlijke 

domeinen gepercipieerd. De symbiose tussen beide gold als vanzelfsprekend. Dat neemt 

volgens Duindam echter niet weg dat zich vanaf de late middeleeuwen en doorheen de 

Nieuwe Tijd een geleidelijke tendens naar meer rationalisering en bureaucratisering 

voordeed, die de eigenheid van (en de discrepantie tussen) beide sferen hoe langer hoe meer 

zichtbaar zou maken, zonder evenwel tot een absolute splitsing te komen.86 In de 

negentiende-eeuwse historiografie zou die evolutie uitgelegd worden als een natuurlijk 

proces dat noodzakelijkerwijs moest voorafgaan aan de totstandkoming van de moderne staat, 

waar (in elk geval idealiter) een strikte scheiding heerst tussen de persoonlijke entourage van 

het staatshoofd en de bestuurlijke administratie. Terecht argumenteert Duindam dat deze 

teleologische en anachronistische visie de “isolation and marginalisation of the household” 

antidateert: “An obsession with the antecedents of the modern state prevented [historians in 

the nineteenth century] from granting the household its proper place, and from 

understanding the crucial unrecorded and informal component of collegial decision-

making.”87  

Hoewel al naargelang de specifieke omstandigheden meer of minder uitgesproken, 

bleven regering en huishouden elkaar tot ver in de achttiende eeuw overlappen. Waar de 

Engelse taal evenwel gebonden is aan de benamingen ‘household’ en ‘government’, komt de 

verwevenheid tussen beide sferen in het Nederlands wellicht beter tot uiting via de term 

‘hofhouding’, die in principe toelaat zowel de huishoudelijke als de bestuurlijke component 

mee in beschouwing te nemen. Niettemin werd en wordt het woord doorgaans enkel met 

                                                 
85 DUINDAM, J. Vienna and Versailles. The Courts of Europe's Dynastic Rivals, 1550-1780. Cambridge U.P., 2003. 
Aldaar p. 3. 
86 Ibid.  
87 Ibid., p. 7. 
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domestieke activiteiten geassocieerd, en die betekenis heeft het ondertussen ook in Van 

Dale’s Groot woordenboek van de Nederlandse taal gekregen, waar de hofhouding wordt 

omschreven als “de gehele huishouding van een (met name vorstelijk) hof, met de daarbij 

behorende bedienden”.88 In de negentiende-eeuwse historiografie kreeg de term bovendien 

een pejoratieve bijklank, als zou het bestaan van de hofhouding de totstandkoming van een 

moderne, professionele bureaucratie lange tijd in de weg hebben gestaan. Hierdoor miskende 

men de vroegmoderne hofhouding haar rechtmatige plaats als een relevante en volwaardige 

politieke entiteit, die geenszins de tot verdwijnen gedoemde achtergrond vormde waartegen 

de besluitvorming zich afspeelde, maar er daadwerkelijk het toneel van was.  

 In navolging van de argumentatie van Duindam, wordt het veronderstelde 

onderscheid tussen het vorstelijke huishouden en de vorstelijke regering in dit proefschrift 

verworpen als een anachronistische historiografische constructie. “Such a division is not only 

difficult, it is false,” merkte ook Mia Rodríguez-Salgado in dat verband op.89 Tijdens de hier 

bestudeerde periode waren domus en res publica onlosmakelijk en in voortdurende 

wisselwerking met elkaar verbonden. Ogenschijnlijk echter is het niet eenvoudig om deze 

premisse in overeenstemming te brengen met het veelzijdige karakter van de vorstelijke 

hofhouding. Veeleer dan een monolithisch instituut, lijkt ze in haar geheel een knooppunt 

van verschillende domeinen, functies en doelstellingen te hebben gevormd. Zo sprak het 

Liber Niger Domus Regis Angliae in de context van het vijftiende-eeuwse Engelse hof al over 

een symbiose tussen het domus providencie, dat zich met de logistieke ondersteuning van de 

vorst en zijn entourage bezighield (de keukens, de bakkerij, de kaarsenmakerij, etc.), en het 

domus magnificencie, waarmee niet enkel de meer achtenswaardige afdelingen werden 

bedoeld (de kapel, de garderobe, etc.), maar ook de staf die een zekere adviserende en 

bestuurlijke rol op zich nam (de Knights en Esquires of the Body, de Gentlemen en Yeomen 

Ushers, etc.).90 Deze eigentijdse opdeling illustreert bovendien dat de hofhouding in essentie 

een complexe sociale configuratie was, waarin honderden individuen van verschillende 

                                                 
88 DEN BOON, T. & GEERAERTS, D., red. Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal. Utrecht, 2005.  
89 RODRÍGUEZ SALGADO, M.J. “Honour and profit in the court of Philip II of Spain,” in: AYMARD, M. & ROMANI, 
M.A., eds. La cour comme institution économique. Actes du douzième congrès international d’histoire 
économique, Séville-Madrid, 24-28 août 1998. Parijs, 1998, pp. 67-86. Aldaar p. 76. 
90 MORGAN, D.A.L. “The house of policy: the political role of the late Plantagenet household, 1422-1485,” in 
Starkey, D. et al. The English Court from the Wars of the Roses to the Civil War. Londen-New York, 1987, pp. 
25-70. 
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rangen en standen naast elkaar leefden en werkten. De vraag werpt zich op hoe een 

dergelijke pluriformiteit strookt met de politieke invulling die in dit proefschrift wordt 

vooropgesteld. Het idee dat de hofhouding domestieke en politieke verantwoordelijkheden in 

zich verenigde, lijkt in eerste instantie slechts van toepassing voor de ‘hogere’ dignitarissen, 

die er naast een huishoudelijke functie ook daadwerkelijk administratieve of diplomatieke 

taken op nahielden.  

 Men dient zich evenwel te hoeden voor een al te moderne benadering van de 

vroegmoderne politiek. Waar de ‘lagere’ echelons van de hofhouding zich uiteraard niet 

bezighielden met het dagelijkse bestuur, mag hun rol niet zonder meer terzijde worden 

geschoven. Veeleer is het zaak een visie te hanteren die de hofhouding in haar totaliteit 

beschouwt als een instelling waarvan de kerntaak gedefinieerd kan worden als ‘het maken en 

onderhouden van koningschap’.91 Zoals eerder aangehaald, veronderstelde het aan het 

koningschap inherente spanningsveld tussen het natuurlijke en het symbolische lichaam van 

de vorst een onderscheid tussen zijn private en zijn publieke levenssfeer. Dit proefschrift wil 

vertrekken vanuit het standpunt dat de hofhouding – in tegenstelling tot wat vaak wordt 

aangenomen – niet enkel verantwoordelijk was voor het eerste, maar ook voor het tweede 

domein. De dagelijkse verzorging van de persoon van de vorst was slechts één aspect van de 

dienstverlening waarvoor zij garant stond. Daarnaast stond de hofhouding ook in voor de 

ondersteuning en tentoonspreiding van de vorstelijke persona, die het individu oversteeg. 

Haar bezigheden beperkten zich dan ook niet tot het louter huishoudelijke, maar strekten 

zich net zo goed uit naar het bestuurlijke en het administratieve domein, naar de constructie 

van het bewind en de totstandkoming van het imago dat hieraan verbonden was. Als 

dusdanig vormden de interne structuur, de organisatie, de samenstelling, de taakverdeling, 

het ceremonieel en de schaal van de vroegmoderne hofhouding geen geïsoleerde elementen. 

Het waren op elkaar afgestemde factoren, die in onderlinge samenhang bijdroegen tot de 

creatie en representatie van de vorstelijke macht. De rol van de hofhouding was bijgevolg in 

meerdere opzichten significant. Ze droeg niet alleen op een heel concrete, praktische manier 

bij tot de ondersteuning van de vorst, maar participeerde ook voluit in het ritueel waarmee 

hij zijn verheven en sacrale positie als uitverkoren heerser accentueerde. In die zin was haar 

                                                 
91 Voor een uitgebreide discussie, zie de inleiding bij COSTA GOMES, R. The Making of a Court Society. Kings and 
Nobles in Late Medieval Portugal. Cambridge U.P., 2003. 
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aanwezigheid, net zoals de pracht en praal en de extravagante weelderigheid van het hof, een 

manifestatie van de vorstelijke maiestas. Wat in verouderde, marxistisch geïnspireerde 

historiografie vaak werd afgedaan als een aberrante uitwas van alleenheerschappij en sociale 

ongelijkheid, vormde in werkelijkheid een essentieel onderdeel van de visuele politiek 

waarmee koningschap – als abstract gegeven –  werd geëvoceerd en uitgedragen.  

 Het gemengde karakter van de hofhouding werd bijgevolg gecompenseerd door het 

gemeenschappelijke kenmerk dat alle leden van de vorstelijke entourage met elkaar verbond: 

elk van hen verleende één of meerdere diensten aan de vorst, en droeg op die manier bij tot 

de representatio maiestatis. In ruil beschouwde de vorst hen op zijn beurt als familiares, als 

deel uitmakend van zijn uitgebreide familia. In het testament van aartshertog Albrecht werd 

die verstandhouding symbolisch vergeleken met de affectieve band tussen ouders en 

kinderen: “(…) a todos mis criados, a los quales he tenido y tengo como por hijos (…)”.92 Het 

is verleidelijk om deze zinsnede in verband te brengen met de kinderloosheid van de 

aartshertogen. De omstreden historiografische discipline van de psychohistory zou er in elk 

geval een flink kluif aan hebben. Veeleer dan een bewijs van de suggestie als zouden Albrecht 

en Isabella hun ouderliefde bij ontstentenis van nageslacht hebben geprojecteerd op hun 

dienaren, moet de zinsnede worden geïnterpreteerd als een metafoor voor een relatie die 

gebaseerd was op wederzijdse loyauteit. Als dank voor hun dienstverlening tijdens het leven 

van de aartshertog, ontvingen de leden van zijn familia na zijn dood tal van gunsten en 

financiële voordelen. Tegelijk werd de hoop uitgedrukt dat zij zich in de toekomst voor het 

Habsburgse huis zouden blijven inzetten. In die zin werd de verstandhouding tussen beide 

partijen gestructureerd door de verwachting van reciprociteit. Daarmee is echter niet gezegd 

dat een zekere vorm van genegenheid tussen de vorsten en hun bedienden niet tot de 

mogelijkheden behoorde. Het is een illusie te denken dat hun relatie steeds op louter 

pragmatische gronden gestoeld was, en onder alle omstandigheden gevrijwaard bleef van 

menselijke emoties als vriendschap en sympathie. Veel leden van de hofhouding leefden en 

werkten gedurende decennia in de onmiddellijke nabijheid van de vorsten, en het lijdt geen 

twijfel dat enkelen onder hen in de loop der jaren een affectieve band met hun meesters 

konden opbouwen. Het is echter eveneens een illusie te denken dat een dergelijke band geen 
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politieke consequenties met zich meebracht.93 In een bestuurlijke constellatie die in grote 

mate afhankelijk was van één enkele heerser, waren vormen van affectie tussen vorst en 

onderdaan per definitie politiek relevant.  

 Voortbouwend op de hier geschetste theorieën, wil het voorliggende proefschrift de 

hofhouding van Albrecht en Isabella bestuderen als een veelvormig geheel waarin 

verscheidene rollen en functies convergeerden. Het wil niet alleen op zoek gaan naar de 

concrete werking van de hofhouding, maar ook naar de manier waarop zij participeerde in 

het politieke en diplomatieke leven. Het vertrekt daarbij vanuit de overtuiging dat de 

besluitvorming in de aartshertogelijke periode niet alleen tot stand kwam in de 

administratieve en bestuurlijke instellingen die doorgaans met het beleid worden 

geassocieerd, maar ook in de privéappartementen van de vorsten, waar de zogenaamde 

politics of intimacy de toon voerden. Deze thematiek zal belicht worden vanuit de 

wisselwerking tussen toegang, gunstverwerving en politieke invloed aan het hof. 

 Deze studie wil bijgevolg aantonen dat de hofhouding in de eerste plaats een politieke 

entiteit was. Toch dient men rekening te houden met een belangrijke nuance, die in de 

huidige historiografie met betrekking tot hoven en hofhoudingen wel eens over het hoofd 

wordt gezien. De hofhouding was een politiek orgaan dat niet zozeer buitenom, als wel 

langszij de traditionele instellingen opereerde. Het verschil tussen beide bijwoorden lijkt 

verwaarloosbaar, maar is dat niet. De term ‘buitenom’ suggereert ten onrechte dat er sprake 

zou zijn van een fundamentele tegenstelling tussen beide sferen, als werden de ‘legitieme’ en 

formele kanalen van de macht op slinkse wijze ‘omzeild’ door de informele en nauwelijks 

controleerbare beslissingen die in de wandelgangen en achterkamertjes van het paleis werden 

gemaakt. Op die manier dreigt het anachronistische discours opnieuw de kop op te steken. 

Men kan zich afvragen of er tijdens het Ancien Régime wel sprake was van een radicale 

distinctie tussen een ‘formele’ en een ‘informele’ politieke sfeer. Dergelijke termen getuigen 

van een al te moderne visie op de vroegmoderne besluitvorming. Net zoals de grenzen tussen 

‘publiek’ en ‘privaat’ in de zeventiende eeuw veel minder duidelijk waren afgelijnd dan 

tegenwoordig het geval is, werd het onderscheid tussen ‘formeel’ en ‘informeel’ in deze 

periode niet als zodanig gepercipieerd. Veeleer was er sprake van één overkoepelend systeem 
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waarin macht op verscheidene manieren tot stand kwam en gedistribueerd werd. Het woord 

‘langszij’ is bijgevolg beter geschikt om de werking van de hofhouding te beschrijven: het 

ging immers niet zozeer om een contrasterende, als wel om een complementaire sfeer binnen 

het vroegmoderne politieke bestel.  

 

    

Bronnen en mBronnen en mBronnen en mBronnen en methodologieethodologieethodologieethodologie    

 

Het onderzoek naar het hof en de hofhouding van de aartshertogen is onderhevig aan 

verscheidene voor- en nadelen. Gezien het succes van de court studies tijdens de voorbije 

decennia, kan het voortbouwen op een groot aantal modellen, theorieën en benaderingen die 

hun waarde reeds hebben bewezen in de historiografie over vroegmoderne hoven. Tegelijk is 

de wetenschappelijke literatuur over de Brusselse casus bijzonder schaars, waardoor het 

onderzoek noodgedwongen dient te vertrekken vanuit een zeer beperkte concrete kennis. Dit 

proefschrift is dan ook een pioniersstudie, en kan als zodanig onmogelijk antwoord bieden op 

alle vragen die men zich over het hof en de hofhouding van de aartshertogen zou kunnen 

stellen. Bijgevolg is het zaak enkele thematische en methodologische keuzes te maken die 

weliswaar een impact hebben op de reikwijdte van het geheel, maar die niettemin een 

oplossing aanreiken voor de meest dringende vraagstukken. Op die manier hoopt dit 

proefschrift de weg te bereiden voor verder onderzoek terzake.  

 Aangezien een goed begrip van de werking van het aartshertogelijke hof onontbeerlijk 

is om in te kunnen gaan op eerder abstracte thema’s als toegang en gunstverwerving, opteert 

deze studie er in de eerste plaats voor een antwoord te bieden op de weliswaar 

‘structuralistisch’ geïnspireerde, maar niettemin cruciale vragen over de organisatie en de 

samenstelling van de hofhouding. In de tweede plaats wil ze in debat treden met de 

heersende visies op het aartshertogelijke hof, die heel wat te wensen over laten. Op die 

manier hoopt ze de klassieke benadering van het bewind van Albrecht en Isabella een nieuwe 

wending te geven. Daarbij maakt ze gebruik van een selectie van theorieën die in de 

literatuur over hoven en hofhoudingen centraal staan, en die ook binnen de context van het 

hof van de aartshertogen bijzonder nuttig lijken. Zo wordt in de volgende hoofdstukken 
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dieper ingegaan op het belang van toegang en favoritisme als mechanismen die veel invloed 

uitoefenden op het besluitvormingsproces. 

 Om zelfs maar antwoord te kunnen bieden op de meest eenvoudige vragen over het 

hof van de aartshertogen, moet dit onderzoek gebruik maken van een groot aantal 

ongepubliceerde bronnen. De archivalische situatie is echter verre van ideaal. Gewoonlijk 

vertrekken studies over het vroegmoderne hof vanuit voor de hand liggende documenten als 

hofstaten en hofordonnanties. Voor de aartshertogelijke periode bleef evenwel slechts een 

handvol hofstaten bewaard, en hofordonnanties zijn tot nog toe niet aan het licht gekomen. 

Dat betekent dat het onderzoek naar de structuur en de organisatie van de hofhouding in 

hoofdzaak dient voort te bouwen op ‘secundaire’ gegevens uit rekeningboeken, kronieken, 

reisverhalen en politieke en diplomatieke correspondentie. Bovendien is het onderwerp van 

deze studie niet van die aard dat de relevante informatie zich eenvoudig laat ontsluieren. De 

politics of intimacy zijn per definitie weinig tastbaar. Wie op zoek gaat naar onderhuids 

broeiende zaken, moet vooral tussen de regels kunnen lezen. In dat verband lijkt 

familiecorrespondentie alvast meer soelaas te bieden dan politieke briefwisseling.94 Eén en 

ander leidt er evenwel toe dat het onderzoek noodgedwongen gebaseerd is op een veelheid 

van “circumstantial evidence”. Dat is echter minder problematisch dan het lijkt: net door 

gebruik te maken van minder vanzelfsprekende bronnen en schijnbaar irrelevante anekdotes 

die in de klassieke geschiedschrijving over het hoofd worden gezien, kan dit proefschrift een 

heel nieuw licht werpen op de besluitvorming in de Aartshertogelijke Nederlanden. 

 De bronnenproblematiek is slechts één van verscheidene moeilijkheden waaraan dit 

onderzoek onderhevig is. Zo stelt zich een belangrijk conceptueel probleem in verband met 

de hofhouding, want wat wordt er precies bestudeerd? Afhankelijk van de gehanteerde 

invalshoek, leent het begrip ‘hofhouding’ zich tot verschillende interpretaties en bijgevolg 

ook tot verschillende methodologische benaderingen. Wie de hofhouding bekijkt vanuit een 

louter institutioneel standpunt en zich derhalve concentreert op de formele taakomschrijving 

van de hovelingen en dienaren, riskeert de politieke en symbolische rol ervan – die niet in 

officiële hofordonnanties werd vastgelegd – te onderschatten. Een dergelijke aanpak levert 

nuttige gegevens op, maar dreigt het belang van de vorstelijke hofhouding te reduceren tot 

het zuiver huishoudelijke domein. Omgekeerd gaat het evenmin op om de leden van de 

                                                 
94 Het archief van de familie Arenberg te Edingen bleek in dat verband van onschatbare waarde. 
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hofhouding los van een zeker institutioneel kader te onderzoeken, al was het maar omdat zij 

in juridisch en fiscaal opzicht wel degelijk een apart statuut genoten. Toch mag niet vergeten 

worden dat de hofhouding ook een sociale configuratie was, een gemeenschap van 

zelfstandige individuen die niettemin bepaalde attitudes en een bepaald cultureel ethos 

deelden. In die zin kan een bio- en/of prosopografische methode dan weer tot interessante 

resultaten leiden. Eerder dan een keuze te maken tussen de verschillende benaderingen, is 

het zaak een gulden middenweg te hanteren en de hovelingen en dienaren in de mate van 

het mogelijke te bestuderen vanuit een multifocaal perspectief.  

 Met die gedachte in het achterhoofd, dringt een belangrijke vraag zich op: wie bedoelt 

men precies wanneer men het over de leden van de hofhouding heeft? “Ik ben geen hoveling 

(hoewel ik aan het hof leef)”, schreef Juan de Mancicidor, Albrechts secretaris van Staat en 

Oorlog, in 1612.95 Zijn uitspraak toont meteen aan dat het antwoord op de vraag naar de 

samenstelling van de hofhouding niet voor de hand ligt.96 Betreft het hier enkel hovelingen 

en dienaren die een officiële, bezoldigde functie bekleedden in het vorstelijke huishouden, of 

gaat het daarentegen om alle individuën die op één of andere manier deel uitmaakten van het 

hof (en zo ja, waar eindigde ‘het hof’ dan, en hoe verhield het zich tot ‘de hofhouding’)? Of, 

breder nog, gaat het misschien om personen die behoorden tot de vorstelijke ‘entourage’ in de 

zeer ruime zin van het woord (en zo ja, waar trekt men dan de grens)? Hoe ingenieus dit 

theoretische probleem in de praktijk ook mag worden aangepakt; de uiteindelijke oplossing 

ervoor blijft steeds – en is bijgevolg ook in dit proefschrift – arbitrair. De meeste historici 

laten het antwoord erop dan ook in het midden, of verschuilen zich achter het 

onvermijdelijke maar handige excuus dat de hen toegestane tijd, ruimte, financiële middelen 

en/of de aard van de historische bronnen een noodgedwongen kunstmatige afbakening van 

het onderzoeksobject nu eenmaal rechtvaardigen. Dat hoeft hen geenszins verweten te 

worden: het probleem waar zij mee worstelen, heeft altijd al voor verwarring gezorgd, niet in 

het minst aan de vroegmoderne hoven zelf. In 1613 vaardigden de aartshertogen een 

ordonnantie uit, waarin uitleg werd verschaft over de jurisdictie waaraan de hovelingen en 

dienaren van hun hof onderworpen waren. Hierin verklaarden Albrecht en Isabella dat “(…) 

                                                 
95 AGS, Estado 2294, s.f.: Juan de Mancicidor aan Juan de Ciriza, 14 november 1612. Over Mancicidor, zie 
CUVELIER, J. “Don Juan de Mancicidor, secrétaire d'Etat et de Guerre de l'archiduc Albert, 1596-1618.” Belgisch 
Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 4 (1925) 698-714. 
96 Zie de discussie hierover in DUINDAM, Vienna and Versailles, pp. 47-51. 
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comme il y pourront tomber doubte quels nous tenons pour nos domestiques et courtisans, 

nous declarons pour tels tans ceux qui se trouveront enrollez ou assentés es livres de nostre 

Cour et maison, de quelle qualité, nation, ou condition ils soyent (…)”.97  

 Volgens deze eigentijdse definitie zijn de leden van de hofhouding diegenen die als 

zodanig in de rekeningboeken en personeelslijsten van het hof worden vernoemd. Nog 

afgezien van het feit dat hedendaagse historici afhankelijk zijn van de vraag of en in welke 

staat van volledigheid dergelijke archivalia bewaard zijn gebleven, is ook deze omschrijving 

problematisch. Waar rangschikt men bijvoorbeeld de vele ‘hovelingen’ die in theorie wel een 

officiële functie bekleedden en hiervoor een loon ontvingen, maar die in de praktijk zelden of 

nooit aan het hof verbleven? Of omgekeerd, wat te denken van personen die vaak of zelfs 

dagelijks in de omgeving van de vorst vertoefden, maar geen welomschreven ambt 

uitoefenden? Net zomin als andere studies dat doen, pretendeert dit proefschrift een 

alomvattende visie naar voor te schuiven die het probleem van de baan helpt. Men kan 

overigens betwijfelen of een dergelijke deus ex machina überhaupt wel te bedenken valt. Bij 

gebrek aan een hanteerbare definitie, wordt de omschrijving van 1613 in dit proefschrift dan 

ook als een elastische leidraad gebruikt, zij het met de nodige omzichtigheid. Hoewel 

normatief van aard, geeft zij in elk geval weer wie men in juridische zin beschouwde als 

behorend tot de hofhouding. In die zin werkt ze richtinggevend, zonder daarom absoluut te 

zijn.  

 

 

Indeling van het proefschriftIndeling van het proefschriftIndeling van het proefschriftIndeling van het proefschrift    

 

Tijdens een recent colloquium over de hofhoudingen van Habsburgs Europa in de periode 

1555-1665 argumenteerde Luc Duerloo dat het vroegmoderne hof in wezen kan worden 

beschouwd als een strijdperk van conflicten, of meer specifiek, als een arena waarin 

verscheidene pressiegroepen met conflicterende belangen elkaar bekampten om de macht en 

                                                 
97 ARA, Raad van State 158: Règlement de l’Archiduc Albert du 9 juillet 1613 du ressort des judicatures 
(touchans ceux estans domestiques de la Cour). 
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om de vorstelijke gunst.98 De analyse van deze conflicten – en van de verschillende manieren 

waarop heersers hiermee trachtten om te gaan – kan een belangrijke bijdrage leveren aan 

onze kennis van de mechanismen van de besluitvorming in deze periode. Volgens Duerloo 

vertoonde het Habsburgse imperium daarbij een opvallende interne coherentie, in die zin dat 

alle leden van de dynastie een gelijkaardige strategie hanteerden om de tegenstrijdige 

belangen aan hun hoven met elkaar te verzoenen, te controleren of te bedwingen. Het gaat 

daarbij niet enkel om de grote Habsburgse hoven in Praag, Wenen en Madrid, maar ook om 

de hoven van de jongere leden van de dynastie in Innsbruck(1564–1665) en Graz (1564–

1619) en om een veelheid aan kleinere hoven in plaatsen als Hall in Tirol, Mergentheim in de 

landen van de Duitse Orde en Saverne in het prinsbisdom Straatsburg. Om harmonie te 

scheppen in de chaos van hun hof, beschikten de Habsburgers volgens Duerloo over een 

aantal gemeenschappelijke “instrumenten van conciliatie”,  waarvan de studie onontbeerlijk 

is voor een goed begrip van de complexe eigenheid van de Habsburgse dynastie.99 De 

belangrijkste instrumenten, aldus Duerloo, waren toegang, patronage, ethos en hiërarchie. 

Gezamenlijk en in onderlinge wisselwerking met elkaar vormden deze vier elementen de 

pijlers van de corporate culture die alle Habsburgse hoven met elkaar verbond. Niet toevallig 

speelden ze ook aan het hof van Albrecht en Isabella een cruciale rol, en bijgevolg figureren 

ze prominent in alle hoofdstukken van dit proefschrift. 

 Deze dissertatie bestaat uit twee delen. In Deel I wordt de “anatomie” van de 

aartshertogelijke hofhouding onder de loep genomen. Aangezien geen enkele studie kan 

aanvangen zonder een heldere situering van het onderwerp, mag het eerste hoofdstuk 

beschouwd worden als een noodzakelijke ouverture. Het schetst de achtergrond waartegen 

het verhaal zich afspeelt, en stelt de belangrijkste personages voor. Daarbij staan enkele 

kernvragen centraal die nodig zijn om het verdere verloop van het proefschrift te begrijpen. 

Ze concentreren zich in de eerste plaats op de organisatie, de structuur en de werking van de 

aartshertogelijke hofhouding. Hoe zag die hofhouding er eigenlijk uit? Waar moet men ze 

situeren? Wie maakte er deel van uit? Hoe functioneerde ze, en met welk doel? Welk 

ceremonieel was er in voege? Wat waren de kerntaken van het personeel? Het lijken simpele 
                                                 
98 DUERLOO, L. Patronage and Ethos at the Habsburg Courts of Europe. Lezing gehouden op het colloquium A 
Constellation of Courts: The Households of Habsburg Europe, 1555-1665, georganiseerd door de universiteiten 
van Antwerpen en Gent (Brussel, Paleis der Academiën, 3-4 november 2006).  
99 RAEYMAEKERS, D. “The Households of Habsburg Europe: Conference Report.” The Court Historian, 12/1 
(2007) 91-94. 
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vragen, maar voor een goed begrip van de argumentatie die in de volgende hoofdstukken aan 

bod komt, is kennis van het antwoord erop onontbeerlijk. In dit hoofdstuk zal bovendien 

duidelijk worden dat het hof van de aartshertogen in de eerste plaats een Habsburgs hof was, 

en in die zin een gemeenschappelijk cultureel en religieus ethos deelde met de andere 

Habsburgse hoven van Europa. Tegelijk echter wilde het zich profileren als een 

onafhankelijk, zelfbewust en bovenal soeverein hof. 

 Het tweede hoofdstuk bouwt voort op het eerste en bestudeert de schaal van het hof 

en de omvang van de aartshertogelijke entourage. Hoe groot was het hof van Albrecht en 

Isabella, en hoe verhield het zich tot andere hoven in Europa? Op basis van gegevens uit 

personeelslijsten, loonstaten en andere historische bronnen wordt een – noodzakelijkerwijs 

tentatieve – schatting gemaakt van het aantal hovelingen en dienaren die aan de hofhouding 

verbonden waren, en van de evolutie van dit aantal doorheen de tijd. Hieruit zal onder meer 

blijken dat de omvang van de hofhouding niet los kan worden gezien van politieke 

drijfveren. Ook het financiële aspect komt in dit hoofdstuk aan bod. Via een uitgebreide 

analyse van de lonen van het hofpersoneel en van de budgetten van de verschillende 

hofdepartementen, tracht het hoofdstuk een antwoord te bieden op de vraag naar de 

financiële impact van de hofhouding op de aartshertogelijke schatkist. In de mate van het 

mogelijke wordt bij dat alles de vergelijking gemaakt met andere vroegmoderne hoven en 

hofhoudingen in Europa, waardoor de onderlinge hiërarchie tussen de verschillende 

vorstenhoven bloot komt te liggen.  

 Het derde hoofdstuk stelt de vraag naar de samenstelling van de aartshertogelijke 

hofhouding. Het onderzoekt de mechanismen die ten grondslag lagen aan de totstandkoming 

van de entourage van Albrecht en Isabella, en bespreekt de verschillende criteria die hierbij 

werden gehanteerd. Wie werd er in dienst genomen, en waarom? Wie maakte geen kans op 

een positie in de hofhouding, en waarom niet? Bij dat alles staat het vraagstuk van de 

correlatie tussen ‘natie’ en politieke loyauteit centraal, en wordt aangetoond dat de origine 

van de hovelingen weliswaar een belangrijk, maar zeker niet het enige aspect was dat mee in 

overweging werd genomen bij de selectie van de hovelingen. Zij moesten immers ook 

beantwoorden aan het aan het hof gangbare ethos, dat de waarden en normen van het 

Habsburgse beleid weerspiegelde. In die zin was het ‘recruteringsproces’ een veel complexer 

gegeven dan doorgaans wordt verondersteld. 
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 In Deel II gaan we dieper in op de politieke rol van de hovelingen. Eén van de 

belangrijkste instrumenten waarmee de verschillende groeperingen aan het hof konden 

worden gepaaid, was het verlenen van het recht op toegang tot de persoon van de vorst. Dit 

thema komt aan bod in het vierde hoofdstuk, dat op zoek gaat naar de politics of access aan 

het aartshertogelijke hof. Het verwerven van toegang was voor de meeste hovelingen een 

belangrijke motivatie om een positie in de hofhouding te ambiëren. Om te voorkomen dat dit 

instrument van conciliatie uitgroeide tot een instrument van confrontatie, moest dit 

voorrecht evenwel met veel zorg en spaarzaamheid worden ‘gedistribueerd’. Zo zal duidelijk 

worden dat het recht op toegang een gegeerd privilege was, dat zowel gemonopoliseerd als 

ingeperkt kon worden, en dat op die manier grote politieke consequenties met zich 

meebracht. Tegelijk wordt de organisatie van toegang in dit hoofdstuk gekoppeld aan de 

verwerving van de vorstelijke patronage, en hieruit voortvloeiend, aan de verwerving van 

politieke macht en invloed. 

 Het vijfde hoofdstuk bouwt voort op het vierde en wil nagaan hoe de hovelingen 

concreet participeerden in het politieke bedrijf. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de 

politieke twisten die het zich aan het Brusselse hof voordeden, maar ook naar de manier 

waarop de hovelingen de verbinding vormden tussen het hof en andere echelons van de 

samenleving. Aan de hand van enkele case-studies wordt aangetoond dat de leden van de 

hofhouding allerminst opgesloten zaten in een gouden kooi, maar daarentegen een actieve rol 

speelden als politici en diplomaten. Hieruit zal onder meer blijken dat de historiografie over 

het aartshertogelijke bewind tot nog toe disproportioneel veel aandacht heeft geschonken aan 

de verstandhouding tussen Brussel en Madrid, waardoor andere belangrijke thema’s – zoals 

de relatie met het Heilige Roomse Rijk – niet of enkel in de marge werden bestudeerd. 

Bovendien wordt eveneens aangetoond dat de staatsraison in deze periode nog veel meer 

gekoppeld was aan dynastieke belangen dan doorgaans wordt aangenomen, en dat een al te 

moderne visie op het vroegmoderne staatsvormingsproces niet kan volstaan om de politieke 

besluitvorming in deze periode ten volle te doorgronden. 

 In het zesde en laatste hoofdstuk, tenslotte, bestuderen we een aspect dat in de 

historiografie over het aartshertogelijke bewind nooit eerder aan bod kwam. Het is volledig 

gewijd aan de Spaanse edelman don Rodrigo Niño y Lasso, graaf van Añover, die als 

grootmeester, grootkamerheer én grootmaarschalk van Albrecht en Isabella de drie 
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voornaamste posities in de hofhouding cumuleerde en – zoals dit hoofdstuk wil aantonen – 

op termijn evolueerde tot de gran privado of grote ‘favoriet’ van de aartshertogen. Daarmee 

zoekt dit proefschrift aansluiting bij de huidige theorieën rond gunstelingen in de 

vroegmoderne politiek, een thema dat de jongste jaren furore maakt in de 

geschiedwetenschap. Een uitgebreide analyse van Añovers levensloop en carrière aan het 

aartshertogelijke hof zal niet alleen meer klaarheid scheppen over de manier waarop de 

onmiddellijke entourage van Albrecht en Isabella rechtstreeks invloed uitoefende op het 

beleid, maar ook over de vraag of en hoe een moeilijk grijpbaar gegeven als favoritisme in de 

Aartshertogelijke Nederlanden kon gedijen. 

 

 

* * * 
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I 

 

Het Hof in Scène Gezet 
 

 

“La Corte degli Arciduchi, in questa parte del servitio delle persone lor proprie, & in generale 

ancora di tutto il resto, può contendere veramente con ogn’altra delle più fiorite, e più splendide, che 

siano in Christianità.”1 

Guido Bentivoglio 

Relationi 

 

 

ijdens de nacht van 3 op 4 februari 1731 ging het oude paleis op de Brusselse 

Koudenberg in vlammen op.2 De precieze oorzaak van de ramp is moeilijk te 

achterhalen. Meer dan waarschijnlijk verzuimde een verstrooide hofdame bij het 

slapengaan haar nachtkaars te doven, en bezegelde zo ongewild het lot van de vorstelijke 

residentie.3 In een mum van tijd verspreidde het vuur zich naar de aanpalende vertrekken. 

De toenmalige landvoogdes Maria Elisabeth kon slechts ternauwernood in veiligheid worden 

gebracht; andere bewoners waren minder fortuinlijk.4 Machteloos moesten de Brusselaars 

toekijken hoe de verwoestende brand een groot deel van het paleis in de as legde. Enkel de 

Hofkapel bleef min of meer gespaard, maar bood een troosteloze aanblik temidden van de 

zwartgeblakerde ruïnes. Tijdens de volgende vier decennia zouden de restanten van ‘het 

                                                 
1 BENTIVOGLIO, G. Relationi del Cardinal Bentivoglio. Brussel, 1632, p. 160. [Oorspronkelijke uitgave: 
BENTIVOGLIO, G. Relationi fatte dall’ illustrissimo, e reverendissimo signor cardinal Bentivoglio in tempo delle 
sue nuntiature di Fiandra, e di Francia. Date in luce da Erycio Puteano. Antwerpen, 1629.] 
2 Een verslag van de gebeurtenissen in GACHARD, L.-P. “L’incendie du palais royal de Bruxelles (3 février 1731),” 
in: GACHARD, L.-P., ed. Études et notices historiques concernant l’histoire des Pays-Bas, vol. III. Brussel, 1890, 
pp. 194-232. 
3 Zich baserend op het officiële rapport dat naar aanleiding van de ramp werd opgesteld, situeerde Louis-Prosper 
Gachard de brandhaard in de keukens van het paleis. Zie GACHARD, “L’incendie”, 198. Een officieuze (en 
vermoedelijk meer waarheidsgetrouwe) versie stelt echter dat de brand ontstond in de vertrekken van een 
hofdame van landvoogdes Maria Elisabeth, genaamd Capellini. Zie SMOLAR-MEYNART, A., VANRIE, A., SOENEN, 
M. e.a. Het paleis van Brussel. Acht eeuwen kunst en geschiedenis. Tentoonstellingscatalogus. Brussel, 1991, p. 
148. 
4 GACHARD, “L’incendie”, 198-199. 
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verbrande hof’, zoals het in de volksmond werd genoemd, het panorama van Brussel blijven 

beheersen. Plannen voor de wederopbouw werden voorgesteld en even snel weer afgevoerd. 

Pas in 1775 werd overgegaan tot de volledige herinrichting van de site. Het weinige dat nog 

herinnerde aan een vergane glorie, moest plaats ruimen voor de aanleg van het strakke, 

classicistisch geïnspireerde Koningsplein. Nog enkele decennia later ving men op diezelfde 

plek aan met de bouw van het huidige koninklijke paleis.5 De symboliek loog er niet om. Met 

de verdwijning van het Napoleontische regime en het triomfantelijke herstel van de 

monarchie, herrees ook het vroegere regeringscentrum als een feniks uit zijn as. Letterlijk 

rustend op de fundamenten van een eeuwenoude structuur, verzinnebeeldde het nieuwe 

paleis een massieve en tastbare belichaming van continuïteit.6  

 Wie vandaag het Koningsplein bezoekt, moet over een levendige fantasie beschikken 

om zich in te beelden hoe de wijk eertijds gedomineerd werd door de contouren van de Aula 

Magna, de beroemde pronkzaal waarin een moegestreden Karel V afstand deed van de troon 

en waarin Alexander Farnese zijn schitterende huwelijksfeest hield. Enkel ondergronds, waar 

archeologen de keldergewelven van het oude paleis hebben blootgelegd, herinneren een 

aantal opslagplaatsen en de zogenaamde Isabellastraat aan een bruisend en zinderend 

hofleven dat sinds lang tot het verleden behoort. Tegenwoordig heerst er een haast gewijde 

stilte, maar aan het begin van de zeventiende eeuw ontvouwde zich in deze kelders een 

wereld van bedrijvigheid. Dienaren en knechtjes liepen er gehaast af en aan, op zoek naar 

vaten wijn of bier, naar gerookte hammen, geurige specerijen, wildpasteien, geconfijte 

vruchten of olijven. Opgezweept door de knallende bevelen van hun oversten, spoedden ze 

zich met hun smakelijke vracht naar de paleiskeukens, waar een team van koks en 

keukenhulpjes de ingrediënten omtoverde tot de meest exquise gerechten. Vierhonderd jaar 

later is het rumoer er verstomd en heeft de gejaagde drukte plaats gemaakt voor sobere 

ingetogenheid. Niets doet vermoeden dat deze verstilde ruimte eeuwenlang de logistieke hub 

vormde van een enorm complex, waarin de politieke geschiedenis van de Nederlanden (en bij 

uitbreiding van Europa) gestalte kreeg. In tegenstelling tot de kastelen van Versailles, 

Schönbrunn of Hampton Court – vorstelijke residenties die de tand des tijds hebben 

                                                 
5 SMOLAR-MEYNART, Het paleis van Brussel, 269-302. 
6 Over de stedenbouwkundige ingrepen in Brussel in de negentiende en vroege twintigste eeuw, zie 
VERSCHAFFEL, T. “The Embellishment of Brussels under Leopold I and Leopold II.” The Court Historian, 12/2 
(2007) 193-214. 
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doorstaan en zich diep hebben ingebed in een historisch referentiekader – neemt het 

voormalige paleis op de Koudenberg in het collectieve geheugen niet langer een plaats van 

betekenis in. De catastrofe van 1731 schijnt niet alleen de ondergang van het gebouw op zich, 

maar ook die van de interesse voor het vroegmoderne Brusselse hof in zijn geheel te hebben 

bewerkstelligd. In acht genomen dat het gedurende eeuwen één van de belangrijkste 

machtscentra van Europa was, mag dat op zijn minst merkwaardig heten. 

 Ook toen kardinaal-aartshertog Albrecht er in februari 1596 zijn intrek nam, had de 

oude residentie op de Koudenberg al een bewogen geschiedenis achter de rug. Vermoedelijk 

opgetrokken omstreeks het einde van de elfde eeuw, werd de middeleeuwse burcht van de 

twaalfde tot de veertiende eeuw bewoond door de hertogen van Brabant. Tijdens hun bewind 

verkreeg Brussel de officieuze status van regeringszetel, een reputatie die in de vijftiende 

eeuw bevestigd zou worden door de regelmatige aanwezigheid van de hertogen van 

Bourgondië. Zij bouwden het slot van hun voorgangers middels de nodige uitbreidingen en 

verfraaiingen om tot een renaissancistisch lustoord, voorzien van weelderige appartementen 

en een uitgestrekt wildpark.7 Het was Filips de Goede die in 1451 overging tot de bouw van 

de Aula Magna, al schrok hij er niet voor terug het stadsbestuur voor de kosten te laten 

opdraaien.  

 Terwijl het hof door de jaren heen uitgroeide tot een volwaardig bestuurlijk en 

administratief centrum, transformeerde Brussel langzaam maar zeker in een onvervalste 

hofstad. Adellijke families vestigden zich op of in de nabijheid van de Koudenberg en lieten 

                                                 
7 De bouwgeschiedenis van het paleis werd met name door Krista De Jonge bestudeerd. Zie DE JONGE, K. et al. 
“Building Policy and Urbanisation during the Reign of the Archdukes: the Court and its Architects,” in: 
DUERLOO, L. & THOMAS, W., eds. Albert & Isabella, 1598-1621: Essays. Turnhout, 1998, pp. 191-215; DE JONGE, 
K. “Der herzogliche und kaiserliche Palast zu Brüssel und die Entwicklung des höfischen Zeremoniells im 16. 
und 17. Jahrhundert,” in: Jahrbuch des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, V/VI (1989-1990) pp. 253-282; DE 

JONGE, K. “Le palais de Charles-Quint à Bruxelles. Ses dispositions intérieures aux XVe et XVIe siècles et le 
cérémonial de Bourgogne,” in: GUILLAUME, J., ed. Architecture et vie sociale. L’organisation intérieure des 
grandes demeures à la fin du Moyen Age et à la Renaissance. Actes du colloque tenu à Tours du 6 au 10 juin 
1988. Parijs, 1994, pp. 107-125; DE JONGE, K. “ ‘ ’t Hof van Brabant’ als symbool van de Spaanse hofhouding in de 
Lage Landen.” Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 98 (1999) 183-197 en DE JONGE, 
K. & DE VOS, A. “Architectuur ten tijde van de aartshertogen : het hof achterna,” in: DE JONGE, K., DE VOS, A. & 
SNAET, J., eds. Bellissimi ingegni, grandissimo splendore. Studies over de religieuze architectuur in de Zuidelijke 
Nederlanden tijdens de 17de eeuw. Leuven, 2000, pp. 10-42. Voor een verouderde maar nog steeds bruikbare 
studie, zie SAINTENOY, P. Les arts et les artistes à la cour de Bruxelles. 3 vols. Brussel, 1932-1935. 
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er stadspaleisjes bouwen, het ene al luxueuzer dan het andere.8 De kunstzinnigheid en de 

pracht en praal van het Bourgondische hofleven verwierven in heel Europa grote faam. 

Ambachtslui, handelaars, kunstenaars, acteurs, kwakzalvers, bedelaars en andere 

gelukzoekers zakten af naar Brussel, aangezogen door de concentratie van rijkdom die er te 

vinden was. Onder de eerste Habsburgers zette de trend zich gestaag verder. Karel V nam zijn 

intrek in het paleis en liet het uitbreiden met een nieuwe kapel, die in 1553 werd 

geconsacreerd.9 Hoewel de keizer over een ambulant hof beschikte en zich vaak in het 

buitenland bevond, was en bleef het gebouw op de Koudenberg zijn belangrijkste residentie 

in de Nederlanden.10 Tijdens Karels afwezigheid nam zijn zus Maria van Hongarije het 

bestuur waar. De landvoogdes vestigde zich eveneens in het paleis, en liet er onder meer een 

imposante zuilengalerij aan toevoegen. Geleidelijk aan verkreeg het gebouw de façade en de 

structuur die we vandaag enkel dankzij de overgeleverde iconografische bronnen kennen. De 

bewaarde gravures en schilderijen tonen een indrukwekkend bouwwerk, dat door de 

opeenvolgende renovaties veeleer organisch gegroeid dan bewust geconcipieerd lijkt te zijn. 

De zeventiende-eeuwse Franse geograaf Pierre Bergeron sprak in dat verband over “un grand 

et spacieux bastiment” met “grand nombre de (…) salles, chambres, antichambres, cabinets et 

appartements divers, le tout plus commode que beau ny bien basty, pour estre de structure et 

devis à l’antique”.11 Zijn Engelse tijdgenoot John Evelyn hield het in zijn dagboek op een 

“antient confus’d building, large & irregular”.12 Opgetrokken rondom een centraal 

rechthoekig binnenhof, werd het gebouw aan de zuidzijde geflankeerd door het openbare 

Baliënplein, en aan de noordzijde door de paleistuinen (cf. illustratie 1). 

 

 

                                                 
8  Hoewel inmiddels sterk verouderd, blijft HENNE, A. & WAUTERS, A. Histoire de la ville de Bruxelles. 3 vols. 
Brussel, 1845 een standaardwerk over de geschiedenis van Brussel.  
9 DE JONGE, “Building Policy and Urbanisation”, 191. 
10 DE JONGE, “Der herzogliche und kaiserliche palast”, 253. 
11 MICHELANT, H., ed. Voyage de Pierre Bergeron ès Ardennes, Liège et Pays-Bas en 1619. Luik, 1875. Geciteerd 
in SMOLAR-MEYNART, Het paleis van Brussel, 103. 
12 DE BEER, E.S., ed. The Diary of John Evelyn. 6 vols. Oxford, 1955. Aldaar vol. II, p. 70. 



 55 

 
Illustratie 1Illustratie 1Illustratie 1Illustratie 1    

Het paleis op de Koudenberg omstreeks 1649.Het paleis op de Koudenberg omstreeks 1649.Het paleis op de Koudenberg omstreeks 1649.Het paleis op de Koudenberg omstreeks 1649.    

Bron: VAN DE VELDE, J. Curia Brabantiae in celebri et populosa urbe Bruxellensis. 

(Gepubliceerd in BLAEU, J. Novum ac magnum Theatrum urbium Belgicae foederate. Amsterdam, 1649.) 

 

 

In navolging van hun voorgangers, toonden ook Albrecht en Isabella zich verwoede 

bouwheren.13 Door de jaren heen lieten zij onder leiding van de gerenommeerde hofarchitect 

Wenzel Coebergher heel wat bouwkundige ingrepen uitvoeren die de grandeur en het 

comfort van het paleis moesten vergroten. Reeds kort na zijn aantreden liet aartshertog 

Albrecht de woonvleugel van het paleis renoveren. Enkele jaren later werd de toegangspoort 

tot het paleis vernieuwd en uitgebreid met een monumentale klokkentoren, bekroond met 

een houten koepel. In 1608 werd een tweede galerij opgetrokken bovenop de bestaande, en 

een jaar later voegde Coebergher een extra verdieping en een nieuw dak toe aan de centrale 

                                                 
13 Voor een overzicht van de verschillende verbouwingswerken in de aartshertogelijke periode, zie DE JONGE, 
“Building Policy and Urbanisation”, passim. 
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vleugel van het paleis. In 1620 werd het privéoratorium van de infante verbouwd en 

kennelijk met veel zorg opnieuw ingericht, want de Franse ambassadeur Jean Péricard 

berichtte dat de privékapel “le plus magnifique” was, “et remply de grande quantité de 

reliques pretiecement enchassées qui se puisse veoyr en chrestieneté”.14 Meer nog dan het 

paleiscomplex zelf, werden ook de tuinen stevig onder handen genomen. Tuinarchitect en 

ingenieur Salomon de Caus, die net als Coebergher een uitstekende reputatie genoot, liet er 

grottos en hydraulische machines bouwen, gestileerde bloemperken aanleggen en waterorgels 

en fonteinen oprichten.15 Daarmee toverde hij het park om tot een paradijselijk oord, waarin 

het volgens tijdgenoten aangenaam toeven was (cf. illustratie 2). De Engelse edelman Sir 

Charles Somerset, die het Brusselse hof in 1612 bezocht, formuleerde het als volgt: “[The 

Archduke] hath a house of greate pleasure both for fine groves and walkes and waterworkes, 

and also he hath adjoyning unto them a fine little parke of fallow deare, a verie fine sweete 

place, as anie Prince can have.”16 

 

                                                 
14 BNF, Manuscrits Français 16133, f. 164: Jean Péricard aan staatssecretaris Pierre Brulart, markies van Puisieux, 
15 januari 1621. 
15 LOMBAERDE, P. “Pietro Sardi, Georg Müller, Salomon de Caus und die Wasserkünste des Coudenberg-Gartens 
in Brüssel.” Die Gartenkunst, 3 (1991) 159-173. 
16 BRENNAN, M.G., ed. The Travel Diary (1611-1612) of an English Catholic Sir Charles Somerset, edited from 
the manuscript in the Brotherton Collection University of Leeds. Leeds, 1993, p. 286-287. 
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Illustratie 2Illustratie 2Illustratie 2Illustratie 2    

Het paleis en het park omstreeks 1659.Het paleis en het park omstreeks 1659.Het paleis en het park omstreeks 1659.Het paleis en het park omstreeks 1659.    

Bron: VORSTERMAN, L. Palatium Bruxellense Ducis Brabantiae.  

(Katholieke Universiteit Leuven, Bibliotheek Maurits Sabbe.) 

 

 

Het oude paleis van Brussel was weliswaar de belangrijkste, maar niet de enige residentie van 

de aartshertogen. Tijdens de zomermaanden verbleven Albrecht en Isabella gewoonlijk in het 

slot van Mariemont – eertijds gebouwd in opdracht van Maria van Hongarije – en jagen 

deden ze het liefst in de bossen rond de waterburcht van Tervuren.17 Beide kastelen lagen in 

de nabijheid van Brussel, maar ver genoeg van het verstikkende stadsgewoel om de nodige 

rust te verschaffen. Verder brachten de vorsten regelmatig een bezoek aan de vele steden in 

                                                 
17 Over het domein van Mariemont, zie DEMEESTER, J. “Le domaine de Mariemont sous Albert et Isabelle (1598-
1621).” Annales du Cercle Archéologique de Mons, 71 (1978-1981) 190 en WELLENS, R. “Deux documents 
relatifs à l'agrandissement du domaine de Mariemont sous les Archiducs Albert et Isabelle.” Annales du Cercle 
archéologique du Canton de Soignies, 23 (1964) 1-14. Over het jachtslot van Tervuren, zie WAUTERS, A. Histoire 
des environs de Bruxelles. 3 vols. Brussel, 1855, vol. III, pp. 388-390. 
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de Nederlanden, waar ze logeerden in plaatselijke stadspaleisjes, burchten of abdijen. Het 

paleis op de Koudenberg vormde bijgevolg zeker niet het enige, maar wel het centrale decor 

waartegen het verhaal van de aartshertogen zich afspeelde. Hier ontvouwde zich de 

leefwereld van Albrecht en Isabella, hier kreeg hun bewind vorm; hier was hun gezag het 

meest tastbaar. Bevolkt door een bont gezelschap van edelen, jonkvrouwen, diplomaten, 

geestelijken, raadsheren, militairen, klerken, pages en dienaren, fungeerde het paleis van 

Brussel als de fysieke ruimte bij uitstek die door tijdgenoten vereenzelvigd werd met ‘het 

hof’. Alleen al om die reden loont het de moeite om een kijkje te nemen achter de schermen 

van dit statige gebouw.  

 Dit eerste hoofdstuk wil binnendringen in de vele kamers en zalen die de residentie 

van Albrecht en Isabella rijk was, en onderzoeken hoe het dagelijks leven er in de praktijk 

werd georganiseerd. Het concentreert zich daarbij in de eerste plaats op de structuur en de 

werking van de aartshertogelijke hofhouding (die hier in minimalistische zin wordt 

gedefinieerd als het geheel van hofdepartementen en -afdelingen die instonden voor de vlotte 

functionering van het eigenlijke huishouden van de vorsten); op het hofceremonieel dat er in 

voege was (hier begrepen als het geheel van gebruiken en handelingen die het dagelijkse 

leven aan het hof structureerden); en op de hovelingen en dienaren die er volgens de 

toenmalige loonlijsten en hofstaten officieel deel van uitmaakten.18 Daarbij wordt de nodige 

aandacht besteed aan de voorstelling van een aantal hoofdpersonages die verderop in dit 

proefschrift een belangrijke rol zullen spelen. Het hoofdstuk eindigt met een interpretatieve 

uiteenzetting over de betekenis van het hofceremonieel in de toenmalige politieke context.  

 

 

    

    

                                                 
18 In die zin bouwt dit hoofdstuk voort op het beknopte maar niettemin bijzonder nuttige artikel van LANOYE, 
D. “Structure and Composition of the Household of the Archdukes,” in: DUERLOO, L. & THOMAS, W., eds. Albert 
& Isabella, 1598-1621: Essays. Tentoonstellingscatalogus. Turnhout, 1998, pp. 107-119. Het is eveneens 
schatplichtig aan de tot nog toe ongepubliceerde studie van HORTAL MUÑOZ, J.E. “The Household of Archduke 
Albert of Austria from his arrival in Madrid until his investiture as Sovereign Prince of the Low Countries: 
1570-1598,” in: DUERLOO, L. & VERMEIR, R., eds. A Constellation of Courts. The Households of Habsburg 
Europe, 1555-1665 (Handelingen van het colloquium gehouden in het Paleis der Academiën te Brussel, 3-4 
november 2006), te verschijnen. Ik dank dr. Hortal voor zijn bereidheid om deze tekst te mijner beschikking te 
stellen. 
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RRRReconstructie van econstructie van econstructie van econstructie van de aartshertogelijkede aartshertogelijkede aartshertogelijkede aartshertogelijke hofhouding hofhouding hofhouding hofhouding    

 

Een fundamenteel probleem dat het onderzoek naar de aartshertogelijke hofhouding in 

ernstige mate belemmert, betreft het ontbreken van hofordonnanties die iets meer vertellen 

over de specifieke werking ervan. Waar dergelijke reglementen in de historiografie over 

vroegmoderne hoven en hofhoudingen gewoonlijk het vertrekpunt vormen, zijn voor de 

Brusselse casus – op enkele dossiers over het statuut en de privileges van de hovelingen na – 

geen gelijkaardige documenten aan het licht gekomen.19  Dat valt te betreuren, want hoewel 

deze ordonnanties normatief van aard zijn en dus enkel de theorie beschrijven, bieden ze 

niettemin waardevolle inlichtingen over het ideaal waaraan de hofhouding verondersteld 

werd te beantwoorden.20 In dit geval betekent het dat we aangewezen zijn op andersoortige 

bronnen, die de nodige informatie vaak minder nauwkeurig of slechts gedeeltelijk 

weergeven. Het komt er dus op aan het gebrek aan hofordonnanties te compenseren met 

indirecte gegevens uit kronieken, reisverhalen, rekeningen, personeelsregisters, 

correspondentie, enz. Op die manier kunnen de structuur en de werking van de hofhouding 

tot op zekere hoogte worden gereconstrueerd. Voor wat de aartshertogelijke periode betreft, 

beschikken we over verscheidene bronnen die hierbij behulpzaam kunnen zijn. 

 In zijn Relationi gaf Guido Bentivoglio, die tussen 1607 en 1615 het ambt van 

apostolisch nuntius in Brussel bekleedde, een korte beschrijving van de hofhouding van 

Albrecht en Isabella.21 Zijn relaas biedt een beknopte maar degelijke schets van de 

verscheidene hofdepartementen, aangevuld met details over de belangrijkste hovelingen. De 

bevindingen van Bentivoglio kunnen vervolgens vergeleken worden met gegevens uit de 

zogenaamde libros de razón of rekeningboeken van de hofhouding, die naast een overzicht 

van personeel, lonen en financiële transacties een ware schat aan informatie bevatten over 

                                                 
19 Zie o.m. ARA, Geheime Raad – Papieren Roose en De Paepe 1591, ff. 299-300: Arrêté de l’archiduc Albert du 
6 juillet 1611 prescrivant des règles à observer dans sa maison; ARA, Audiëntie 1259: Documents relatifs au 
logement des troupes: 1. Logement des gens de cour et ordements de la ville de Bruxelles de 1600 à 1619 ; ARA, 
Raad van State 158, ff. 8-16: Reglement de l’Archiduc Albert du 9 juillet 1613 du ressort des judicatures 
(touchans ceux estans domestiques de la Cour); en ARA, Audiëntie 33/1-2, nr. 21: Translat de l’espagnol des 
privileges des Domestiques des Archiducs en françois et autres papiers touchant la jurisdiction de l’alcalde. 
20 PARAVICINI, W. “Europäische Hofordnungen als Gattung und Quelle,” in: KRUSE, H. & PARAVICINI, W. Höfe 
und Hofordnungen 1200-1600 (5. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften in 
Gottingen. Residenzenforschung 10). Stuttgart, 1999, pp. 13-20. 
21 BENTIVOGLIO, Relationi, pp. 157-161. 
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het dagelijks leven aan het hof.22 Helaas bleven enkel de registers uit de periode 1612-1618 

bewaard, zodat we minder goed zijn ingelicht over het eerste decennium van het 

aartshertogelijke bewind. Die lacune kan slechts ten dele worden opgevuld door gebruik te 

maken van een aantal hofstaten23 waarin de namen van hovelingen en dienaren werden 

neergeschreven en ingedeeld per departement.24 Afhankelijk van de volledigheid van deze 

lijsten en van de redenen die aanleiding gaven tot de redactie ervan, kunnen deze 

opsommingen niet alleen een bijdrage leveren tot de reconstructie van de organisatorische 

structuur van de hofhouding, maar ook tot een beter begrip van haar omvang en 

samenstelling doorheen de tijd. Mits de nodige aanpassingen en aanvullingen die uit andere 

historische documenten kunnen worden gedistilleerd, levert de combinatie van de hier 

voorgestelde bronnentypes meerdere interessante vaststellingen op. 25 

 Hoewel de historische bronnen ons in staat stellen het organigram van de 

aartshertogelijke hofhouding grotendeels te reconstrueren, zorgt het ontbreken van 

                                                 
22 ARA, Rekenkamer 1837 (periode 1612-1615) en 1838 (periode 1616-1618). Voor meer informatie over deze 
interessante leggers, zie LEFÈVRE, J. “Les livres de raison de l’archiduc Albert (1612-1618).” Archief- en 
Bibliotheekwezen van België, 42 (1971) 156-163. Voor soortgelijke gegevens vanaf 1610, zie ARA, Secretarie 
van Staat en Oorlog 666.  
23 De term is afgeleid van het Duitse ‘Hofstaaten’ en verwijst naar de officiële lijsten waarin de leden van de 
hofhouding werden geregistreerd. Zie EVANS, R.J.W. “The Court. A Protean Institution and an Elusive Subject,” 
in: ASCH, R.G. & BIRKE, A.M.,  eds. Princes, Patronage, and the Nobility: The Court at the Beginning of the 
Modern Age, c.1450-1650. Oxford U.P., 1991, pp. 481-491. Aldaar p. 483. 
24 De volgende hofstaten werden geconsulteerd (in chronologische volgorde): ARA, Audiëntie 23/10 [= idem aan 
ARA, Audiëntie 33/4, ff. 61-65] (ca. 1595); ASV, Fondo Borghese I 913, ff. 339-344 (ca. 1597); ARA, Audiëntie 
33/4, ff. 66-72 (1603); SAA, Privilegekamer 1627 (1605); ARA, Audiëntie 33/3 (1605); ARA, Audiëntie 20, ff. 16-
26 (1611); ARA, Raad van State 157 (1620); ARA, Raad van State 157 (1624). 
25 Ik maakte onder meer gebruik van [ANONIEM]. Relation de Flandres. État de la cour et maison des archiducs 
en 1610. Document inédit du temps enrichi de notes généalogiques et historiques. In: Souvenirs de la Flandre-
Wallonne. Recherches historiques et choix de documents relatifs à Douai et au Nord de la France, vol. VI). 
Parijs-Douai, 1866, pp. 1-25; VAN DER STRAETEN, E., ed. Den Lyste van den Musiciens van den Capelle van haer 
Hoocheden. In: VAN DER STRAETEN, E. La musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle. Documents inédits et 
annotés. 8 vols. Brussel, 1867-1888, vol . II, pp. 10-11; CHIFFLET, J. Aula Sacra Principum Belgii; sive 
commentarius historicus de Capellae Regiae in Belgio, Principiis, Ministris, Ritibus atque universo apparatu. 
Antwerpen, 1650; DE SEUR, J., ed. Rolle des noms, gages et pensions des conseilliers, ministres et autres officiers 
de leurs altesses sérénissimes…fait en l’an 1609. In: DE SEUR, J. La Flandre illustrée par l’Institution de la 
Chambre du Roi à Lille. Rijsel, 1713; DE REIFFENBERG, F., ed. Itinéraire de l’archiduc Albert, de la reine 
d’Espagne Marguérite d’Autriche et de l’infante Isabelle, en 1599 et 1600, tiré d’une relation contemporaine et 
manuscrite. In: Nouveaux Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, 14 (1841) 
3-33; en FRANCQUART, J. & PUTEANUS, E. Pompa funebris (…) Alberti Pii, archiducis Austriae, (…) verus 
imaginibus expressa a Jacobo Francquart (…) Eiusdem principis morientis vita, scriptore E. Puteanu. Brussel, 
1622. 
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hofordonnanties ervoor dat de concrete werking van de verscheidene departementen, evenals 

de precieze taakomschrijving van de bedienden, niet eenvoudig te achterhalen zijn. Zoals 

gezegd zijn we aangewezen op gegevens die vaak eerder toevallig in de bronnen verzeild zijn 

geraakt. Toch bestaat er een mogelijkheid om meer te weten te komen over de 

‘werkomstandigheden’ aan het Brusselse hof. Het Algemeen Rijksarchief in Brussel bewaart 

enkele manuscripten van de hand van Francisco Lozano en diens zoon Juan, waarin een 

overzicht wordt geboden van de organisatie van het hof ten tijde van de kardinaal-infant 

Ferdinand van Oostenrijk en de opeenvolgende landvoogden in de Nederlanden tot ca. 

1700.26 Vader en zoon Lozano waren beiden verbonden aan de Brusselse hofhouding 

(respectievelijk in de periodes 1634-1685 en 1656-1701) en baseerden hun bevindingen zowel 

op hun eigen ervaringen als op oudere geschriften van o.a. Olivier de la Marche en Jules 

Chifflet.27 Hoewel de manuscripten in principe een latere periode bestrijken, verwijzen de 

auteurs frequent naar de omstandigheden ten tijde van de aartshertogen en tonen ze duidelijk 

aan dat het hofceremonieel – althans in normatieve zin – doorheen de zeventiende eeuw veel 

continuïteit vertoonde. Mits men het nodige voorbehoud in acht neemt, mogen de werken 

van de beide Lozano’s dan ook als betrouwbare bronnen worden beschouwd. 

 In de volgende paragrafen zal bovendien duidelijk worden dat de organisatie van het 

aartshertogelijke hof in grote mate vergelijkbaar was met deze van andere Habsburgse hoven 

in Europa, en specifiek met de organisatie van het Spaanse hof in Madrid. De indirecte 

informatie die uit de ‘secundaire’ bronnen kan worden gepuurd, blijkt doorgaans goed 

overeen te stemmen met wat men op basis van de Madrileense hofordonnanties zou 

verwachten. Voor zover dat kan worden geverifieerd, waren de voorschriften en regels die in 

de aartshertogelijke hofhouding golden, gebaseerd op deze die in de Corte y Casa van Filips II 

en Filips III van toepassing waren. Deze vaststelling biedt meteen een verantwoording voor 

het feit dat het genoemde hiaat met betrekking tot het functioneren van de Brusselse 

hofhouding waar nodig – en in zoverre een vergelijking aannemelijk lijkt – wordt opgevuld 

met gegevens over haar Madrileense pendant. Tegelijk rechtvaardigt ze de keuze om het 

overzicht hiervan beperkt te houden tot een bondige schets, waarin enkel de belangrijkste 

                                                 
26 ARA, Handschriftenverzameling 821, ff. 1-93: Plan ou Estat de la maison royale dans ces estats de Flandres en 
ARA, Handschriftenverzameling 822: Notice de touts les Emplois de la Cour et de la Chapelle Royale de 
Bruxelles. 
27 Zie de inleiding bij ARA, Handschriftenverzameling 821, ff. 1-4. 
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punten worden aangestipt. Een gedetailleerde beschrijving van het takenpakket van de 

hofhouding is in de context van dit proefschrift noodzakelijk noch haalbaar, en bovendien 

kan de geïnteresseerde lezer zijn heil zoeken bij de Spaanse historiografie, waarin de 

opeenvolgende Casas van Karel V, Filips II en Filips III reeds uitvoerig werden bestudeerd.28  

 

 

De ontwikkelingDe ontwikkelingDe ontwikkelingDe ontwikkeling van h van h van h van het et et et SpaansSpaansSpaansSpaans----Bourgondische Bourgondische Bourgondische Bourgondische hofhofhofhofmodelmodelmodelmodel    

 

In september 1599 kondige aartshertog Albrecht aan dat niet minder dan zes Nederlandse 

edelen tot ridder zouden worden geslagen in de Orde van het Gulden Vlies. Het ging om 

Filips-Willem van Oranje – de oudste zoon van Willem de Zwijger – en verder om de hertog 

van Aarschot, de markies van Havré en de graven van Ligne, Egmont en Solre.29 Zonder 

twijfel maakte de opname van de meest vooraanstaande edelen van het land in de 

prestigieuze ridderorde deel uit van een weloverwogen tactiek om de verzwakte banden 

tussen de Habsburgse dynastie en de plaatselijke aristocratie opnieuw aan te halen. De 

benoemingsronde bleek echter nog een ander gunstig neveneffect te hebben. De toenmalige 

pauselijke nuntius Ottavio Mirto Frangipani wist te melden dat Albrechts aankondiging een 

kalmerend effect had op de verhitte gemoederen aan het Brusselse hof, die hoog waren 

opgelaaid naar aanleiding van de introductie van een nieuw, op Spaanse leest geschoeid 

hofceremonieel.30 Eén van de nieuwigheden hield in dat het de hoge edelen niet langer was 

                                                 
28 Zie de recent verschenen overzichtswerken van het Instituto Universitario ‘La Corte en Europa’ van de 
Universidad Autónoma de Madrid: MARTÍNEZ MILLÁN, J., ed. La Corte de Carlos V. 5 vols. Madrid, 2000; 
MARTÍNEZ MILLÁN, J. & FERNÁNDEZ CONTI, S., eds. La Monarquía de Felipe II: la Casa del Rey. 2 vols. Madrid, 
2005. MARTÍNEZ MILLÁN, J. & VISCEGLIA, M.-A. La Monarquía de Felipe III: La Casa del Rey. 2 vols. Madrid, 
2008. Zie verder ook HOFMANN, C. Das Spanische Hofzeremoniell von 1500-1700. Frankfurt, 1985; MAYORAL 

LÓPEZ, R. La Casa Real de Felipe III (1598-1621). Ordenanzas y Etiquetas. Onuitgegeven doctoraatsproefschrift 
Universidad Autónoma de Madrid, 2007; RODRÍGUEZ VILLA, A., ed. Etiquetas de la Casa de Austria. Madrid, 
1913; VAREY, J.E. “Professional Ceremonial of the Spanish Court in the Seventeenth Century,” in: Studia Iberica. 
Festschrift für Hans Flashe. Bern-München, 1973, pp. 643-652 en VAREY, J.E. “Further Notes on Processional 
Ceremonial of the Spanish Court in the Seventeenth Century.” Iberomania, 1 (1974) 71-79. 
29 De ceremonie zou plaatsvinden op 24 december 1599. ASV, Nunziatura di Fiandra 11, f. 740: Nuntius Ottavio 
Mirto Frangipani aan kardinaal-staatssecretaris Aldobrandini, 24 december 1599. 
30 “Por simil dechiaratione cessa in gran parte il murmure ch’haveva cominciato a’lor dare la riforma della 
Cappella, et del palazzo nell’ universale malamente intesa cosi per essere quella dicha Cappella qui stretta di 
prima, essendose tolti li coscini che se preparavano al nuntio, alli Grandi, et Signori del Tosone per 
ingenocchiarse, come per vederse l’altra pallazzo fuor dell’ aspettation commune, persuadendose ogn’uno di 
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toegestaan om tijdens de misviering te knielen op speciaal daartoe voorziene kussens – een 

prerogatief dat niet enkel de knieën spaarde, maar ook als een belangrijk symbool van 

distinctie werd beschouwd. Een andere maatregel betrof de strengere controle op de toegang 

tot de vorstelijke appartementen, waardoor de edelen niet langer gemachtigd waren de 

vorsten te benaderen wanneer zij dat wensten (cf. Hoofdstuk IV). De nieuwe regelgeving kon 

volgens de nuntius op heel wat kritiek rekenen. De Zuid-Nederlandse adel beschuldigde de 

aartshertog ervan de plaatselijke tradities naast zich neer te leggen en zijn hof te willen 

organiseren zoals dat van de koning van Spanje. Aangezien Albrecht zelf geen koning was, 

beschouwden de hovelingen de hervormingen als excessief en ongepast.31  

 In haar artikel over de symboolwaarde van het Brusselse hof merkt Krista De Jonge op 

dat er iets merkwaardigs aan de hand was met deze kritiek.32 De Zuid-Nederlandse 

hovelingen waren van mening dat de hervormingen van 1599 ingingen tegen de aloude 

tradities in de Nederlanden. Ze beschouwden het nieuwe hofceremonieel als een ‘Spaans’ 

gegeven, dat niet strookte met de regelgeving die men in Brussel gewend was. Dat is 

opmerkelijk, aangezien de toenmalige Spaanse etiquette in wezen gebaseerd was op de 

voorschriften die eertijds aan het hof van de Bourgondische hertogen van kracht waren en 

die dus onder meer in Brussel tot ontwikkeling waren gekomen. Onder Karel V zou dit 

Bourgondische model zijn intrede doen aan het Spaanse hof, waar het nadien door Filips II 

werd overgenomen. Bijgevolg was het Spaanse ceremonieel een rechtstreekse afgeleide van 

de traditie die men er in de Nederlanden van oudsher op nahield. Toch werden de 

hervormingen van 1599 door de plaatselijke hovelingen niet alleen als ‘nieuw’, maar ook als 

‘vreemd’ ervaren. Dit wijst erop dat het Bourgondische ceremonieel sinds zijn invoering aan 

het Madrileense hof grondig was afgeweken van de regels die aan het Brusselse hof in voege 

waren. Eén en ander vraagt om een woordje uitleg. 

 “Het hof van de aartshertogen,” zo noteerde Guido Bentivoglio in zijn Relationi, “is 

samengesteld zoals dat van de andere Habsburgse vorsten, die hun hoven in het algemeen 

                                                                                                                                                              

poter vivere con l’Arciduca secondo il solito con li Duchi di Brabanza.” ASV, Nunziatura di Fiandra 11, ff. 705-
706: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani aan kardinaal-staatssecretaris Aldobrandini, 18 september 1599.  
31 Ibid.: “Questi riformi sono qui stimati per eccesso, poiche S.A. non essendo Re, voglia governata la sua Corte et 
servita a simiglianza di quella del Re di Spagna, con distintion di camere, porte serrate, et portinario in 
ciaschuna, lo che disegna mal principio, non altromene ch’il disordinato appetito di suditi, col qual vorrebbino 
in un subito tirar il lor Principe dalla vita Spagnola alla fiammenga.” 
32 DE JONGE, “ ‘ ’t Hof van Brabant’ als symbool van de Spaanse hofhouding”, 187. 
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hebben gemodelleerd naar het voorbeeld van de hertogen van Bourgondië.”33 De conclusie 

van de nuntius dient evenwel in de juiste context te worden geplaatst. De Bourgondische 

hoforganisatie waarover Bentivoglio sprak, herinnerde aan het begin van de zeventiende 

eeuw nog slechts in beperkte mate aan de traditie die twee eeuwen voordien tot 

ontwikkeling was gekomen aan het gelijknamige hof, en die met name door de memoires van 

Olivier de la Marche grote luister zou verwerven.34 Zich baserend op het laat-middeleeuwse 

voorbeeld van het Franse hof, maar mogelijk ook teruggrijpend naar Vlaamse en Brabantse 

invloeden, werd de hofhouding van de Bourgondische hertogen onder meer gekenmerkt door 

een sterk hiërarchisch opgebouwde structuur en een grote participatie van de adel.35 Naast de 

persoonlijke vertrekken van de vorst (de Chambre), bestond ze uit zes huishoudelijke 

departementen: de Paneterie, de Échansonnerie, de Cuisine, de Fruiterie, de Écuyerie en de 

Fourrière.36 Terwijl de hofmeester de dagelijkse leiding had over de hofhouding, maakten 

adellijke écuyers om de beurt de dienst uit in de verschillende afdelingen. Hun takenpakket 

bestond onder meer uit de bediening van de hertog aan tafel, een sterk geritualiseerd procédé 

waarbij de écuyer tranchant het vlees voorsneed en de échansonnier de wijn uitschonk. De 

strikte etiquette die hierbij werd gevolgd, zorgde niet enkel voor een indrukwekkend visueel 

schouwspel, maar verstevigde ook de verheven positie van de vorst. Zijn rol als primus inter 

pares moest in toenemende mate plaats ruimen voor een nadrukkelijk onderscheiden status 

als rechtmatig en uitverkoren heerser. De dienende aanwezigheid van edelen in de vorstelijke 

entourage was dus in meerdere opzichten betekenisvol. In eerste instantie bekrachtigde hun 

deelname aan de verzorging van de hertog de banden van loyauteit tussen het regime en de 

maatschappelijke elites. Tegelijk creëerden de invoering van een geraffineerd hofceremonieel 

en de bijhorende distributie van huishoudelijke erefuncties nieuwe mogelijkheden voor de 

adel om zich als vooraanstaande sociale klasse te profileren. Waar de normen en waarden van 

                                                 
33 BENTIVOGLIO, Relationi, 157. 
34 DE LA MARCHE, O. “Sensuyt l’estat de la maison du duc Charles de Bourgogne, dit le Hardy,” in BEAUNE, H. & 
D’ARBAUMONT, J., eds. Mémoires d’Olivier de la Marche, maitre d’hotel et capitaine des gardes de Charles le 
Téméraire IV. Parijs, 1888, pp. 1-94. 
35 PARAVICINI, W. “The Court of the Dukes of Burgundy. A Model for Europe?” in: ASCH & BIRKE, Princes, 
Patronage and the Nobility, pp. 69-102. 
36 Voor een uiteenzetting over het Bourgondische hofceremonieel, zie HOFMANN, Das Spanische 
Hofzeremoniell, 50-64. Zie verder ook de opeenvolgende publicaties van Werner Paravicini in het tijdschrift 
Francia: PARAVICINI, W. “Die Hofordnungen Philipps des Guten von Burgund.” Francia, 10 (1982) 131-166; 11 
(1983) 257-301; 13 (1986) 191-211; en 15 (1987) 183-231. Zie ook CARTELLIERI, O. La Cour des ducs de 
Bourgogne. Parijs, 1946. 
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de tweede stand sinds vanouds gestoeld waren op zijn rol in het krijgsleven, werd nu ook 

ruimte gemaakt voor een referentiekader waarin het hofleven een centrale plaats innam.  

 Terwijl de jaren vorderden en verscheidene Bourgondische hertogen elkaar 

opvolgden, bleef de structuur van de hofhouding in grote mate ongewijzigd. Veeleer dan een 

methode om orde te scheppen in het huishouden, maakte de hoforganisatie deel uit van een 

bewuste politieke strategie die de continuïteit met vorige regimes diende te bevestigen. Ook 

na de opname van het Bourgondische landencomplex in het Habsburgse imperium werd die 

traditie verdergezet. De hofordonnanties die in 1497 voor Filips de Schone en in 1515 voor 

diens zoon Karel V werden opgesteld, waren duidelijk geïnspireerd op het ideaal dat Olivier 

de la Marche in zijn memoires had beschreven.37 Toch zouden er na verloop van tijd heel wat 

organisatorische wijzigingen worden aangebracht. Toen Karels hofcontroleur Jean Sigoney in 

1545 overging tot een herziening van het ceremonieel, concludeerde hij enigszins misnoegd 

dat enkel de bediening aan tafel nog strookte met de oude Bourgondische gewoontes die de 

voorgangers van de keizer erop na hadden gehouden.38 Vooral met betrekking tot de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de vorst had men aanpassingen 

doorgevoerd.39 Vertoonde het tafelceremonieel op het voorplan steeds meer gelijkenis met 

een streng georkestreerde, publieke verheerlijking van de vorstelijke persona, dan werd op de 

achtergrond in toenemende mate rekening gehouden met de privacy en afzondering van zijn 

fysieke persoon. Dat uitte zich onder meer in de ordonnanties van 1497 en 1515, die 

duidelijke richtlijnen bevatten over de toegang tot de vorstelijke appartementen.40 Tegelijk 

zorgden architecturale ingrepen als de uitbreiding van het aantal antichambres ervoor dat het 

privéleven van de heerser steeds meer aan het oog onttrokken werd. Mettertijd zou het 

creëren van afstand op die manier deel gaan uitmaken van de in het Bourgondische 

hofceremonieel elementaire sacralisering van de vorst (cf. Hoofdstuk IV). 

                                                 
37 DELEN, M.-A. Het hof van Willem van Oranje. Amsterdam, 2002. Aldaar p. 31. 
38 HOFMANN, Das Spanische Hofzeremoniell, 58-59. Over het ceremonieel aan het hof van Karel V, zie DE 

RIDDER, A., ed. Les règlements de la Cour de Charles Quint. In: Messager des sciences historiques (1893) pp. 
392-418 en (1894) pp. 36-52, pp. 180-201 en pp. 280-291 en DE RIDDER, A. “La Cour de Charles-Quint.” 
Mémoires de la Société littéraire de l'Université catholique de Louvain, 14 (1889) 41-213. 
39 Over deze aanpassingen, zie MARTÍNEZ MILLÁN & FERNÁNDEZ CONTI, La Monarquia de Felipe II, vol. I, pp. 
132-133. 
40 DE JONGE, K. “De voornaamste residenties in Mechelen. Het hof van Kamerijk en het Hof van Savoyen,” in: 
EICHBERGER, D., ed. Dames met klasse. Margareta van York/Margareta van Oostenrijk. 
Tentoonstellingscatalogus. Leuven, 2005, pp. 57-66. 
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 Tijdens het bewind van Karel V deed zich evenwel nog een andere belangrijke 

ontwikkeling voor, die bepalend zou blijken voor de verdere evolutie van het Bourgondische 

hofmodel. Na het overlijden van zijn grootvader Ferdinand van Aragon in 1516 reisde de 

jonge Karel naar het Iberische schiereiland om er de kroon van de Spaanse erflanden te 

claimen. Die kreeg hij echter niet zonder veel moeite in handen. Pas twee jaar later, in 1518, 

zouden de Castiliaanse en Aragonese cortes trouw zweren aan hun nieuwe vorst. Het leverde 

Karel een aanzienlijke gebiedsuitbreiding op, die weliswaar de nodige problemen met zich 

meebracht. In cultureel, politiek en institutioneel opzicht werd zijn territoriale patrimonium 

gekenmerkt door een enorme diversiteit. Het wantrouwen van de Spaanse bevolking jegens 

zijn raadgevers, die voornamelijk uit de Lage Landen afkomstig waren, leidde al snel tot 

klachten over de hebzucht van de flamencos, met Karels vertrouweling Willem van Croÿ als 

kop van jut.41 Wilde de koning zijn vooralsnog instabiele bewind de nodige legitimiteit 

verschaffen, dan diende hij tot op zekere hoogte tegemoet te komen aan de eigenheden en 

verworvenheden van de deelgebieden. Zijn beslissing om de bestaande Castiliaanse 

hofhouding in ere te houden – zij het met de nodige hervormingen –, speelde daarop in. 

Meer dan elk ander instituut vormde de Casa y Corte de Castilla de belichaming bij uitstek 

van het koninkrijk Castilië. De volledige vervanging ervan door een op Bourgondische leest 

geschoeide hoforganisatie was politiek gezien dan ook ondenkbaar. Noodgedwongen zou de 

Casa de Castilla tijdens de volgende decennia van Karels bewind onafhankelijk van de Casa de 

Borgoña blijven functioneren, maar er tegelijk veel invloed op uitoefenen.42 

 In 1531 vertrouwde Karel, inmiddels verkozen tot keizer van het Heilige Roomse Rijk, 

het bestuur over de Nederlanden toe aan zijn zus Maria, de weduwe van de gesneuvelde 

koning Lodewijk II van Hongarije. In tegenstelling tot haar voorgangster Margaretha van 

Oostenrijk, wiens hof zich in Mechelen bevond, vestigde de nieuwe landvoogdes zich in het 

paleis van Brussel. Aangezien de keizer zich meestal in het buitenland bevond, werd de 

residentie op de Koudenberg sinds enkele decennia slechts sporadisch bewoond. Karel stond 

zijn zus toe er een nieuwe hofhouding te introduceren, en liet haar de keuze tussen een 

ceremonieel “à la mode d’Austria” – waarmee hij de Habsburgse erflanden Oostenrijk en 

Hongarije bedoelde –, of één “à la mode de Bourgoigne”.43 In navolging van de oude traditie 

                                                 
41 ELLIOTT, J.H. Imperial Spain, 1469-1716. Londen, 2002 [Oorspronkelijke uitgave: 1963]. Aldaar pp. 144-159. 
42 MARTÍNEZ MILLÁN & FERNÁNDEZ CONTI, La Monarquía de Felipe II, vol. I, pp. 53-61 en pp. 134-135. 
43 Geciteerd in: DELEN, Het hof vanWillem van Oranje, 34. 



 67 

koos Maria voor het Bourgondische model. Vanwege het verschil in status (landvoogdelijk 

versus soeverein), maar ook omdat het in wezen de entourage van een vrouw betrof, zou haar 

hofhouding evenwel op verschillende punten afwijken van die van haar broer. De 

hofordonnantie die in 1555 voor haar werd opgesteld, schonk bijvoorbeeld veel minder 

aandacht aan de toegangsregels voor de Chambre, wat ongetwijfeld te maken had met het feit 

dat Maria geen aanspraak kon maken op het aan soevereine vorsten voorbehouden ideaal van 

de splendid isolation.44 

 Na het overlijden van Karel V in 1558 vestigde zijn zoon en opvolger Filips II zich 

permanent in Spanje. Reeds in 1535 had de toen achtjarige Filips zijn eigen hofhouding in 

Castiliaanse stijl gekregen, die weliswaar sterk beïnvloed was door Aragonese en Portugese 

tradities.45 In 1548 werd deze op bevel van zijn vader compleet heringericht naar 

Bourgondisch model, conform de nieuwe ordonnantie van Jean Sigoney.46 Hoewel de 

reorganisatie op veel protest werd onthaald, lagen ook hier politieke beweegredenen aan de 

basis van de beslissing.47 Met de invoering van het Bourgondische hofceremonieel, dat 

getypeerd werd door een grote deelname van de adel, wilde de keizer de integratie van de – 

uit diverse windstreken van het Habsburgse rijk afkomstige – sociale elites in de entourage 

van zijn zoon bevorderen.48 Politiek gezien echter was het nog steeds ondenkbaar om de Casa 

de Castilla zonder meer af te schaffen. Hoewel sterk gereduceerd in omvang, bleef deze 

tijdens de komende jaren naast de Casa de Borgoña bestaan, met wederzijdse beïnvloeding en 

zelfs een gedeeltelijke overlapping tot gevolg. Wat de persoonlijke verzorging van de vorst en 

                                                 
44 Ibid., 35 en KERKHOFF, J. Maria van Hongarije en haar hof (1505-1558). Tot plichtsbetrachting uitverkoren. 
Hilversum, 2008. Aldaar p. 137. 
45 MARTÍNEZ MILLÁN & FERNÁNDEZ CONTI, La Monarquía de Felipe II, vol. I, p. 61. Zie hieromtrent ook 
RODRÍGUEZ SALGADO, M.J. “Honour and profit in the court of Philip II of Spain,” in: AYMARD, M. & ROMANI, 
M.A., eds. La cour comme institution économique. Actes du douzième congrès international d’histoire 
économique, Séville-Madrid, 24-28 août 1998. Parijs, 1998, pp. 67-86. Aldaar p. 67. 
46 MARTÍNEZ MILLÁN & FERNÁNDEZ CONTI, La Monarquía de Felipe II, vol. I, p. 61 en pp. 136-137. Zie ook 
RODRIGUEZ SALGADO, M.J. “The Court of Philip II of Spain,” in: ASCH & BIRKE, Princes, Patronage and the 
Nobility, pp. 205-244. 
47 Dat de introductie van het Bourgondische hofceremonieel in de hofhouding van de prins veel kritiek 
opwekte, is in de historiografie terzake een gecontesteerd punt. Vgl. de discussie in REDWORTH, G. & CHECA, F. 
“The Courts of the Spanish Habsburgs 1500-1700,” in: ADAMSON, J., ed. The Princely Courts of Europe. Ritual, 
Politics and Culture Under the Ancien Régime 1500-1750. Londen, 1999, pp. 43-65 (met name pp. 47-51) en 
NADER, H. “Habsburg Ceremony in Spain: The Reality of the Myth.” Historical Reflections, 15 (1988) 293-309 
(met name p. 296). Zie ook MAYORAL LÓPEZ, La Casa Real de Felipe III, p. 37. 
48 MARTÍNEZ MILLÁN & FERNÁNDEZ CONTI, La Monarquía de Felipe II, vol. I, p. 136. 
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zijn familie betrof zou de Bourgondische hofhouding evenwel de voorkeur krijgen boven 

haar Castiliaanse pendant, die in de woorden van Mia Rodríguez-Salgado eerder gekenmerkt 

werd door “an odd assortment of offices” waarin vooral de Hofkapel en de jachtafdeling van 

tel waren.49 Niettemin was de coëxistentie van de beide hoftradities karakteristiek voor het 

bewind van Filips II, en kan de evolutie van het Bourgondische ceremonieel in de tweede 

helft van de zestiende eeuw enkel begrepen worden in het licht van de invloed van de Casa 

de Castilla. 

 Terwijl het hof van Madrid zich langzamerhand ontwikkelde tot één van de meest 

indrukwekkende van Europa, moest dat van Brussel heel wat van zijn vroegere luister 

inleveren. De politieke omstandigheden verhinderden de uitbouw van het Brusselse hof als 

stabiel administratief en cultureel centrum, en de relatief snelle opeenvolging van 

landvoogden na Maria van Hongarije zorgde ervoor dat ook hun respectieve entourages geen 

lang leven beschoren was. Onder Margaretha van Parma bleef het Bourgondische 

ceremonieel min of meer gehandhaafd, maar nadien wordt de evolutie onduidelijk.50 

Hofordonnanties ontbreken voor deze periode, en het is nog maar de vraag of gouverneurs-

generaal die niet van koninklijken bloede waren, zoals de hertog van Alva en Luis de 

Requeséns, er wel een hofhouding in de klassieke zin van het woord op nahielden. Meer dan 

waarschijnlijk beschikten zij over een beperkte entourage, maar belette hun aparte status hen 

een hofstaat op vorstelijke schaal te voeren. De hofhouding die aartshertog Ernst in 1594 met 

zich meebracht naar Brussel, was dan weer gebaseerd op het Oostenrijkse hofmodel dat in 

Centraal-Europa gangbaar was.51 Hoewel oorspronkelijk eveneens geïnspireerd op het 

Bourgondische hofceremonieel, was ook dit model door de jaren heen sterk geëvolueerd, 

zodat het inmiddels grondig verschilde van de traditie waarmee men in Brussel vertrouwd 

was.52 

                                                 
49 RODRÍGUEZ-SALGADO, “Honour and profit”, 69. 
50 DELEN, Het hof van Willem van Oranje, 37. 
51 HORTAL MUÑOZ, J.E. “La casa del Archiduque Ernesto durante su gobierno en los Países Bajos (1593-1595),” in: 
ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, A. & GARCÍA GARCÍA, B.J., eds. La Monarquía de las Naciones. Patria, nación y 
naturaleza en la Monarquía de España. Madrid, 2004, pp. 193-205.  
52 DUINDAM, J. “The Burgundian-Spanish legacy in European court life: A brief reassessment and the example of 
the Austrian Habsburgs,” in: CAUCHIES, J.-M. & NOFLATSCHER, H., eds. Pays bourguignons et autrichiens (XIVe-
XVIe siècles): une confrontation institutionelle et culturelle. Publication du Centre Européen d’Études 
Bourguignonnes (XIVe-XVIe s.) 46 : Rencontres d’Innsbruck (29 septembre au 2 octobre 2005). Neuchâtel, 2006, 
pp. 203-220.  
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 De vaststelling van nuntius Bentivoglio als zou de hofhouding van Albrecht en 

Isabella op de aloude inrichting van het maison de Bourgogne gestoeld zijn, moet bijgevolg in 

haar juiste context worden geïnterpreteerd. In de tijd waarin de nuntius zijn verslag 

neerschreef, verwees de notie van een Bourgondisch ceremonieel al lang niet meer naar het 

model dat eertijds onder de hertogen van Bourgondië tot stand was gekomen, maar naar een 

mengelmoes van invloeden die op veel manieren afweek van het geïdealiseerde beeld dat 

Olivier de la Marche in zijn memoires had vooropgesteld. Hoewel het Bourgondische model 

er in theoretisch opzicht nog steeds de kern van uitmaakte, was het hofceremonieel onder 

Karel V en Filips II verworden tot een samenraapsel van verschillende tradities, waaronder 

wellicht de Vlaamse en de Brabantse, maar in elk geval de Castiliaanse, de Aragonese en 

mogelijk ook de Portugese. Bovendien kwam het accent steeds nadrukkelijker te liggen op 

een door de contrareformatie geïnspireerde attitude van gereserveerdheid en gravitas.53 De 

Casa de Borgoña die op het einde van de zestiende eeuw in Madrid het gezicht van het hof 

bepaalde, was bijgevolg enkel nog Bourgondisch in naam. In de praktijk had de hofhouding 

zich een geheel eigen karakter aangemeten, dat weliswaar trekjes vertoonde van een ouder 

precedent, maar er voor het overige wezenlijk van verschilde. Dit samenraapsel van stijlen, 

dat al snel de connotatie ‘Spaans’ verwierf, was het model waar Bentivoglio op doelde en dat 

aan het hof van de aartshertogen zou worden ingevoerd. De nuntius liet er alleszins geen 

twijfel over bestaan dat het hof van Brussel zowel qua indeling en structuur als qua 

ceremonieel een getrouwe kopie was van het hof in Madrid. “In het algemeen kan men 

stellen, dat beide hoven op dezelfde leest geschoeid zijn,” merkte hij op.54 Om deze conclusie 

te verduidelijken, gaat de volgende paragraaf dieper in op de vraag hoe die imitatie van het 

Madrileense hofmodel zich concreet vertaalde aan het Brusselse hof. 
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Net zoals de Madrileense Casa de Borgoña telde de hofhouding van Albrecht en Isabella vier 

overkoepelende afdelingen.55 De Capilla of Hofkapel verzorgde de erediensten en de muzikale 

                                                 
53 REDWORTH & CHECA, “The Courts of the Spanish Habsburgs”, 59-61. 
54 BENTIVOGLIO, Relationi, 161. 
55 Zie ook LANOYE, “Structure and Composition”, 107. 
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ondersteuning, terwijl de Casa (Huis), de Cámara (Kamer) en de Caballeriza (Stallen) zich 

gezamenlijk ontfermden over de eigenlijke bediening van de vorsten. De paleiswacht of 

Guarda bekleedde een aparte positie, in de zin dat ze niet rechtstreeks deel uitmaakte van het 

eigenlijke huishouden, maar wel instond voor de fysieke veiligheid van de aartshertogen en – 

in breder verband – voor de bewaking van hun residentie en entourage.56 Elke afdeling was 

op haar beurt onderverdeeld in meerdere departementen, die verantwoordelijk waren voor 

welomschreven taken en bevoegdheden. Dat deze opbouw gekenmerkt werd door een strikte 

onderlinge hiërarchie, blijkt uit de historische bronnen, waarin de diverse geledingen 

steevast volgens hetzelfde stramien worden ingedeeld. Ook de merkwaardige stabiliteit van 

deze structuur is opvallend. Op een geleidelijke groei van het aantal personeelsleden na, lijkt 

de organisatie van de verschillende departementen doorheen de aartshertogelijke periode 

nauwelijks wijzigingen te hebben ondergaan. Deze vaststelling wijst echter niet zozeer op de 

efficiëntie van het systeem, als wel op het belang van de reeds eerder aangehaalde 

continuïteit met de traditie. 

 Een karakteristieke eigenschap die het hof van Brussel onderscheidde van zijn 

tegenhanger in Madrid, is het feit dat Albrecht en Isabella er een gemeenschappelijke 

hofhouding op nahielden. Op de Cámara na, die instond voor de individuele verzorging van 

de vorsten en bijgevolg opgesplitst was in een mannelijke en een vrouwelijke sectie, 

beschikten zij niet over afzonderlijke huishoudens. In vergelijking met andere Europese 

vorstenhoven was dat uitzonderlijk, en de reden ervoor is niet meteen duidelijk. De meest 

voor de hand liggende verklaring dient wellicht gezocht in een puur pragmatische 

overweging. In één van haar brieven aan de hertog van Lerma verklaarde de infante immers 

onomwonden dat een gemeenschappelijke hofhouding niet alleen meer comfort bood aan de 

dienaren, maar simpelweg ook voordeliger was op financieel gebied.57 Mogelijk echter lag er 

nog een andere reden aan de basis van de beslissing om de hofhouding niet te ontdubbelen. 

                                                 
56 In de literatuur wordt ook de Caza of jachtafdeling soms bij de hofhouding gerangschikt. Dit nochtans 
belangrijke aspect van het hofleven valt echter buiten het opzet van dit proefschrift, en komt hier bijgevolg niet 
aan bod. Wie hierover meer informatie wenst, kan terecht bij LIESENBORGHS, P. Het edele vermaak. De jacht in 
de Spaanse Nederlanden onder de Aartshertogen. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit 
Leuven, 2005 en het hiervan afgeleide artikel LIESENBORGHS, P. “Het edele vermaak. De jacht in de hofcultuur 
van de Spaanse Nederlanden onder de Aartshertogen.” Ons Heem, 60 (2007) 6-14. 
57 RODRÍGUEZ VILLA, A., ed. Correspondencia de la Infanta Doña Isabel Clara Eugenia de Austria con el Duque 
de Lerma y otros personajes. Madrid, 1906. Aldaar p. 44 e.v.: De infante Isabella aan de hertog van Lerma, 
Hemelvaartsdag 1606. 
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 Daar waar de klassieke opdeling tussen de hofhouding van de vorst en die van zijn 

gemalin in landen als Spanje, Frankrijk of Engeland gewoonlijk gepaard ging met een 

onderling verschil in status, lag een dergelijk onderscheid in Brussel niet voor de hand. 

Hoewel de aartshertog in de praktijk de meeste staatszaken behartigde, deelde hij de 

soevereiniteit over de Nederlanden van rechtswege met de infante.58 Dit merkwaardige 

statuut van co-soevereiniteit was aan het begin van de zeventiende eeuw nog ongezien. In de 

vijftiende eeuw bezaten de Katholieke Koningen Ferdinand en Isabella weliswaar beiden een 

soevereine status, en in de zestiende eeuw zou ook het kortstondige huwelijk van Filips II 

met Mary Tudor een gelijkaardige situatie opleveren. In deze gevallen ging het echter niet 

om co-soevereiniteit in de strikte zin van het woord. Technisch gezien was Ferdinand 

soeverein in Aragon, maar niet in Castilië, waar zijn echtgenote de rechtmatige vorstin was. 

Op dezelfde manier was Filips II soeverein in Spanje, maar niet in Engeland – voor Mary gold 

het omgekeerde. Met het huwelijk van de aartshertogen deed zich bijgevolg voor het eerst de 

bijzondere situatie voor dat beide vorsten co-soeverein waren in één en hetzelfde 

vorstendom. In tegenstelling tot andere vorstenparen bezaten Albrecht en Isabella een 

gelijkwaardige hiërarchische status, wat zich volgens Krista De Jonge onder meer vertaalde in 

de architecturale indeling van het paleis.59 Waar de persoonlijke vertrekken van Albrecht 

zich op de eerste verdieping van de woonvleugel bevonden, waren deze van Isabella op de 

tweede verdieping gevestigd. Beide etages telden exact evenveel kamers, en met de aanbouw 

van een tweede staatsiegalerij bovenop de bestaande werd het appartement van de infante 

volledig gelijkgesteld met dat van haar gemaal.60  

 In de hier geschetste politieke context was de beslissing om de hofhouding niet te 

ontdubbelen verre van onlogisch. Een eventuele opsplitsing zou de indruk kunnen wekken 

dat de hofhouding van de infante minder aanzien genoot dan deze van haar echtgenoot, wat 

de evenwichtige machtsverhouding tussen beide vorsten in het gedrang zou brengen. In 

tijden van politieke instabiliteit waren conflicten over rang en precedentie tussen de 

entourage van Albrecht en deze van Isabella allesbehalve wenselijk. Anderzijds dient 

opgemerkt dat het veronderstelde hiërarchische evenwicht tussen de vorsten nood heeft aan 
                                                 
58 THOMAS, W. “Andromeda Unbound. The Reign of Albert and Isabella in the Netherlands, 1598-1621,” in: 
DUERLOO & THOMAS, Albert & Isabella, 1598-1621: Essays, pp. 1-14. 
59 DE JONGE, “Building Policy and Urbanisation”, 193 en DE JONGE, “ ‘ ’t Hof van Brabant’ als symbool van de 
Spaanse hofhouding”, 191. 
60 Ibid. 
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nuance. In juridische zin behoorde de soevereiniteit over de Nederlanden immers toe aan de 

infante, die als dochter van Filips II de rechtmatige erfopvolgster was.61 Tijdens de publieke 

beëdiging van de aartshertogen in 1600 was het bijgevolg Isabella – en niet haar echtgenoot – 

die symbolisch het zwaard van de soevereiniteit kreeg omgegord (een feit dat ze overigens 

best amusant vond).62 Slechts bij gratie van haar huwelijk werd deze soevereine macht deels 

overgedragen aan Albrecht. In de praktijk valt dan ook op dat de aartshertog in ceremoniële 

kwesties vrijwel steeds de voorrang gaf aan zijn echtgenote. Zo gingen buitenlandse 

ambassadeurs en diplomaten in de regel eerst op audiëntie bij Isabella, en pas daarna bij 

Albrecht.63 Het zou echter verkeerd zijn hieruit af te leiden dat de rol van de aartshertog zich 

beperkte tot deze van prins-gemaal. Hij stond wel degelijk aan het hoofd van de regering en 

was – althans tijdens de eerste jaren van zijn bewind – de opperbevelhebber van het leger. 

Vanuit dat standpunt bekeken, was de keuze voor een gezamenlijke hofhouding wellicht 

eerder een bekrachtiging van Albrechts status als co-soeverein naast Isabella, en niet 

omgekeerd. 

 In theorie was de dagelijkse leiding van de aartshertogelijke hofhouding in handen 

van vier dignitarissen, die elk het bestuur over één van de grote afdelingen waarnamen. De 

capellán mayor of grootkapelaan stond aan het hoofd van de Capilla, terwijl de leden van de 

Casa, de Cámara en de Caballeriza respectievelijk verantwoording aflegden aan de 

mayordomo mayor (grootmeester van het hof), de sumiller de corps (grootkamerheer) en de 

caballerizo mayor (opperstalmeester). Binnen elke afdeling was hun autoriteit quasi absoluut. 

Zij deelden de bevelen uit, controleerden de uitvoering ervan, en – belangrijker nog – 

beschikten min of meer autonoom over het financiële budget dat hen werd toegewezen. 

Bovendien waren de vier oversten gemachtigd een eed van gehoorzaamheid af te nemen van 

de in hun afdeling tewerkgestelde bedienden.64 Hiërarchisch gezien echter was de 

mayordomo mayor de eerste in rang, in die zin dat hij niet alleen de eed afnam van 

ondergeschikten van de Casa, maar ook van de sumiller de corps en de caballerizo mayor.65 

                                                 
61 THOMAS, “Andromeda Unbound”, 13. 
62 RODRÍGUEZ VILLA, Correspondencia de la Infanta Doña Isabel, p. 10: Isabella aan Lerma, 29 januari 1600.  
63 Zie bv. ASV, Fondo Borghese III 113, f. 184: Nuntius Lucio Morra aan kardinaal-staatssecretris Borghese, 19 
augustus 1617. 
64 Enkel de mannelijke dienaren werden geacht deze eed af te leggen. Zie MAYORAL LOPEZ, La Casa Real de 
Felipe III, 211. 
65 MAYORAL LÓPEZ, La Casa Real de Felipe III, 233. 
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Als zodanig strekte zijn jurisdictie zich uit over de volledige hofhouding, met uitzondering 

van de Capilla.  

 

De Capilla 

In de hofstaten die de structuur van de aartshertogelijke hofhouding weergeven, en bij 

uitbreiding die van de meeste Habsburgse hofhoudingen in West- en Centraal-Europa, wordt 

de Hofkapel vrijwel steeds als eerste afdeling vernoemd. De symbiotische relatie tussen het 

Habsburgse bewind en de katholieke religie in acht genomen, hoeft dat niet te verbazen. In 

hun studie over de Capilla Real van Filips II concluderen José Martínez Millán en Henar 

Pizarro Llorente dat de Hofkapel een essentieel onderdeel was van de koninklijke hofhouding 

in Madrid.66 Als de omgeving bij uitstek waarin de ideologische grondslagen van het beleid 

van de Spaanse vorst werden geconcipieerd en verkondigd, vormde ze niet alleen het 

spirituele geweten van de politiek, maar was ze van onschatbaar belang voor de legitimering 

van het bewind. Rubén Mayoral López gaat nog een stap verder en stelt dat de Capilla Real 

om die reden zelfs tot één van de meest fundamentele instituties van de gehele Spaanse 

monarchie mag worden gerekend.67 Hoewel in wezen belast met het geestelijke welzijn van 

de paleisbewoners en de muzikale opluistering van de erediensten, profileerde de Hofkapel 

zich naar aanleiding van de confessionaliseringspolitiek van Filips II als waakhond van de 

religieuze orthodoxie in het land. Ze voorzag met andere woorden niet enkel in de geestelijke 

behoeften van de vorst en zijn hovelingen, maar ontpopte zich ook tot een theologisch 

adviescollege dat minutieus de morele en spirituele krijtlijnen van het bewind uittekende.68 

Onder haar impuls kwam de ideologische doctrine tot stand waarop Filips’ beleid was 

gegrondvest en die aan de basis zou liggen van de ultieme Monarquía Católica die hij voor 

ogen had. De impact van de Capilla Real op het staatsbestel was bijgevolg gigantisch, zeker 

indien rekening wordt gehouden met de invloed die de kapelaans, predikanten en 

biechtvaders vanop de kansel of vanuit de biechtstoel konden uitoefenen op de acties en de 

                                                 
66 MARTÍNEZ MILLÁN, J. & PIZARRO LLORENTE, H. “La capilla real: integración social y definición de la ortodoxia 
religiosa,” in: MARTÍNEZ MILLÁN & FERNÁNDEZ CONTI, La Monarquia de Felipe II, 517-544. 
67 MAYORAL LÓPEZ, La Casa Real de Felipe III, 47 e.v. 
68 Over de Spaanse Capilla Real, zie CARRERAS, J.J. & GARCÍA GARCÍA, B.J., eds. La Capilla Real de los Austrias. 
Música y ritual de corte en la Europa Moderna. Madrid, 2001. Zie ook NELSON, B. “Ritual and Ceremony in the 
Spanish Royal Chapel, c. 1559 - c. 1561.” Early Music History, 19 (2000) 105-200. 
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wil van de strengkatholieke vorst.69  De macht van de Hofkapel uitte zich verder ook op een 

zeer tastbare manier. Haar viel de geestelijke jurisdictie toe over alle hovelingen en dienaren 

van het hof, en bijgevolg was het haar taak te waken over de naleving van de religieuze 

voorschriften en te oordelen over het gedrag en de devotie van haar ‘parochianen’. Wilde de 

hofhouding een na te volgen voorbeeld zijn voor de gehele bevolking, dan dienden de 

handelingen en gedachten van de hovelingen overeen te stemmen met de religieus-

ideologische standpunten die de Hofkapel propageerde, zo luidde het devies. De exuberante 

levensstijl die met het hofleven gepaard ging, was dan ook een geliefkoosd onderwerp van de 

predikanten, die er nooit voor terugschrokken concrete excessen aan te kaarten in hun 

sermoenen.70  

 Net zoals in Madrid was de Hofkapel in Brussel één van de belangrijkste fora waarop 

de symbiose tussen het regime en de katholieke religie werd gevierd en geëvoceerd. Dat het 

bewind van Albrecht en Isabella een drijvende kracht was achter de promotie van het 

Tridentijnse katholicisme, werd reeds in de jaren ’20 en ’30 van de twintigste eeuw 

genoegzaam aangetoond.71 In 1997 zou Luc Duerloo evenwel overtuigend argumenteren dat 

deze militante devotie niet enkel gericht was op het katholieke reveil in de Nederlanden, 

maar ook op de restauratie en de bekrachtiging van het vorstelijke gezag.72 “De vrome steun 

die Albrecht en Isabella aan de contrareformatie verlenen,” stelt Duerloo, “is weliswaar 

gemeend, maar daarom nog niet belangeloos. De aartshertogelijke geloofsijver is ook en 

evenzeer een cruciaal element in de Habsburgse strategie die erop gericht is het dynastieke 

mandaat om de Zuidelijke Nederlanden als natuurlijke vorsten te besturen, opnieuw door de 

ingezetenen van die gewesten te laten onderschrijven.”73 De religieuze praxis aan het 

Brusselse hof vervulde daarbij de functie van katalysator. Geïnspireerd door het ideaal van de 

Pietas Austriaca, de diepgaande vroomheidsbeleving die de nauwe band tussen de Habsburgse 

dynastie en het bovenmaanse vertegenwoordigde, profileerde het hof zich als een lichtend 

                                                 
69 MARTÍNEZ MILLÁN, J. & PIZARRO LLORENTE, H. “La capilla real”, 517-518. 
70 MAYORAL LÓPEZ, La Casa Real de Felipe III, 47 e.v. 
71 Zie met name PASTURE, A. La restauration religieuse aux Pays-Bas catholiques sous les archiducs Albert et 
Isabelle (1596-1633). Leuven, 1925 en ELIAS, H.J. Kerk en Staat in de Zuidelijke Nederlanden onder de regeering 
der aartshertogen Albrecht en Isabella, 1598-1621. Antwerpen, 1931. 
72 DUERLOO, L. “Pietas Albertina. Dynastieke vroomheid en herbouw van het vorstelijke gezag.” Bijdragen en 
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 112 (1997) 1-18. Zie ook DUERLOO, L. “Archducal 
Piety and Habsburg Power,” in: DUERLOO & THOMAS, Albert & Isabella, 1598-1621: Essays, pp. 267-283. 
73 DUERLOO, “Pietas Albertina”, 18. 
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baken van spiritualiteit en christelijke devotie.74 Het leven tikte er op het ritme van de 

liturgische kalender, met speciale aandacht voor kerkelijke hoogdagen als Kerstmis, Pasen en 

bovenal Corpus Christi. De bijzondere verering van de aartshertogen ten overstaan van de 

Eucharistie uitte zich onder meer in de organisatie van een reeks religieuze plechtigheden en 

processies ter ere van het Allerheiligste Sacrament van Mirakel, een veertiende-eeuwse 

relikwie die in de Brusselse kathedraal van Sint-Goedele werd bewaard. Daarnaast werd ook 

de traditionele Habsburgse Mariacultus hoog in het vaandel gedragen. De viering van de 

zeven Mariale feestdagen – Onbevlekte Ontvangenis (8 december), Maria-Lichtmis (2 

februari), Maria-Boodschap (25 maart), Onze-Lieve-Vrouw Visitatie (2 juli), Maria-ten-

Hemel-Opneming (15 augustus), Maria-Geboorte (8 september) en Onze-Lieve-Vrouw 

Presentatie (21 november) – en de traditionele hofbedevaarten naar Onze-Lieve-Vrouw van 

Laken en de Zwarte Madonna van Halle mogen in dat opzicht als exemplarisch worden 

beschouwd.75 De uitbouw van het pelgrimsoord Scherpenheuvel, waar de Mariale devotie tot 

ongekende hoogten werd opgestuwd, was zonder twijfel de kroon op het werk.76  

 In een dergelijk van godsvrucht doordrongen klimaat hoeft het niet te verbazen dat de 

Antwerpse kapitteldeken en hofkapelaan Aubertus Miraeus in zijn biografie van aartshertog 

Albrecht het volgende schreef: “Heilig, zegge ik, was zyn Hof, vermits het meer na een 

Klooster van zeer Godvruchtige en een stichtelyk Leven leidende geestelyken, dan na een 

Paleis van Wereldsche Menschen geleek”.77 Zonder twijfel was het Miraeus’ bedoeling om de 

uitzonderlijke devotie van de aartshertog kort na diens dood extra in de verf te zetten, maar 

toch kan men er gerust van uitgaan dat zijn uitspraak geenszins overdreven was. Meer dan 

enig ander vorstelijk hof in het toenmalige Europa baadde het hof van Albrecht en Isabella in 

een sfeer van strengreligieuze orthodoxie en boetedoening, waaraan alle leden van de 

hofhouding geacht werden deel te nemen. Een duidelijke veruitwendiging daarvan was de 

                                                 
74 Het standaardwerk hierover is nog steeds CORETH, A. Pietas Austriaca. Ursprung und Entwicklung Barocker 
Frömmigkeit in Österreich. Wenen, 1959. 
75 DUERLOO, “Pietas Albertina”, 5. 
76 Over Scherpenheuvel, zie DUERLOO, L. & WINGENS, M. Scherpenheuvel. Het Jeruzalem van de Lage Landen. 
Leuven, 2002. 
77 Oorspronkelijk citaat: “Sanctum voco, nec blandior aut adulor, utpote quae Monasterii potius religiosissimi 
atque ab omni contagione liberi speciem referret.” MIRAEUS, A. De vita Alberti Pii, sapientis, prudentis 
Belgarum Principis commentarius. Antwerpen, 1622, p. 105. Nederlandse vertaling overgenomen uit SANDERUS, 
A. Verheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene en nauwkeurige Beschryvingh van dat Graafschap (…). 3 
vols. Leiden-Rotterdam-’s Gravenhage, 1735 (anastatische herdruk: Antwerpen-Rotterdam, 2007). Aldaar vol. I, 
p. 101.  
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oprichting van de Broederschap van de Heilige Ildefons, die de voor het Brusselse hof 

kenmerkende verbintenis legde tussen de Eucharistie, de Mariadevotie en de 

heiligenverering. Aartshertog Albrecht stichtte deze confrérie in 1588 in Lissabon, maar 

verplaatste haar zetel in 1603 naar de priorij van Sint-Jacob-op-de-Koudenberg in Brussel.78 

Het lidmaatschap was exclusief voorbehouden aan de hovelingen, met dien verstande dat 

aansluiting niet zozeer gewenst als wel verplicht was – wie zich niet uit eigen beweging 

aandiende, mocht een fikse boete verwachten.79 Het lidmaatschap veronderstelde onder meer 

dat men de leer van de Onbevlekte Ontvangenis was toegedaan. Tevens werden de leden 

verondersteld beurtelings het viaticum te vergezellen wanneer iemand uit hun rangen in 

stervensnood verkeerde. Bovendien werd elk jaar op 23 januari een bijzondere misviering 

gehouden ter ere van Sint-Ildefons, in aanwezigheid van heel het hof.80 Op die manier 

werden de hovelingen willens nillens betrokken bij de strengreligieuze praxis aan het hof, 

waardoor de vervlechting tussen de Habsburgse dynastie, de aristocratie en de religie eens te 

meer werd benadrukt. 

 Volgens de Bourgondische intellectueel Jules Chifflet, die er in zijn Aula Sacra 

Principum Belgii een beschrijving van gaf, was de Hofkapel opgedeeld in de zogenaamde 

Capella Minor, wier capellanes de Oratorio de dagelijkse eredienst in de privékapellen van de 

aartshertogen leidden, en de Capella Maior, die op zondag de gezongen hoogmis in de grote 

paleiskapel verzorgde en samengesteld was uit de capellanes de Altar, de muzikanten en de 

koorzangers.81 Daarnaast maakten ook een aantal predikanten, dienaren en de biechtvaders 

van de aartshertogen deel uit van de Hofkapel.  

 

 

 

 

 

                                                 
78 CASTAN, A. “Les origines et la date du Saint-Ildefonse de Rubens.” Mémoires de la Société d’émulation du 
Doubs, 5e série, 9 (1884) 15-107. 
79 Het register van de confrérie wordt bewaard in het Rijksarchief te Anderlecht, Kerkelijk Archief van Brabant 
6915 (= microfilm 1647): Register van de Broederschap van de Heilige Ildefons, ca. 1690. 
80 DUERLOO, “Pietas Albertina”, 7. 
81 CHIFFLET, J. Aula Sacra Principum Belgii; sive commentarius historicus de Capellae Regiae in Belgio, 
Principiis, Ministris, Ritibus atque universo apparatu. Antwerpen, 1650. 



 77 

DE CAPILLA 

 

 

 

Zoals gezegd stond de Capilla onder leiding van de capellán mayor, die zijn functie 

gewoonlijk combineerde met deze van limosnero mayor (grootaalmoezenier) en bijgevolg 

zeggenschap had over de distributie van de aalmoezen die maandelijks en op feestdagen 

werden uitgedeeld aan “des gens anciens et pauvres, prisoniers, femmes malades, orphelins 

pauvres, filles à marier, et gens brulez du feu, marchans distruict par la fortune”.82 De 

opdracht van de grootkapelaan bestond erin de spirituele dienstverlening aan het hof in 

goede banen te leiden, wat een divers takenpakket impliceerde.83 De praktische organisatie 

van de dagelijkse erediensten was één van zijn belangrijkste verantwoordelijkheden. Hij 

overlegde met de vorsten waar en wanneer de dagelijkse misviering zou plaatsvinden, zorgde 

ervoor dat al de dienaren hiervan op de hoogte waren, duidde de kapelaans en predikanten 

                                                 
82 ARA, Handschriftenverzameling 821, f. 7. 
83 Voor een volledig overzicht van de taken van de grootkapelaan, zie MAYORAL LÓPEZ, La Casa Real de Felipe 
III, 65-66. 
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aan die moesten voorgaan in de dienst, gaf opdracht de paleiskapel schoon te maken en 

bepaalde met welke ornamenten deze moest worden aangekleed. Daarnaast fungeerde hij ook 

als personeelsmanager: hij nam de eed af van de bedienden van de Hofkapel, benoemde de 

kapelaans die toegewezen werden aan de pages en de lijfwachten van de aartshertogen, en 

zorgde voor de punctuele uitbetaling van de lonen en emolumenten van zijn 

ondergeschikten. Tenslotte weerspiegelde de vooraanstaande positie van de capellán mayor 

zich ook letterlijk in de voorrangsregels van het hofceremonieel. Tijdens plechtige optochten 

volgde hij onmiddellijk achter de vorsten en naast de mayordomo mayor. Hij mocht de 

vertrekken van de aartshertog ten allen tijde zonder toestemming betreden, zelfs indien deze 

laatste ziek was, en in het privéoratorium gingen ze samen ter communie.84  

 De bevoorrechte positie van de grootkapelaan wordt misschien nog het best 

geïllustreerd aan de hand van de afbeelding op de volgende pagina, waarop zeer duidelijk te 

zien is hoe de opstelling van de banken in de paleiskapel de regels van de precedentie tussen 

de hovelingen weerspiegelde (cf. illustratie 3). Tijdens misvieringen zat de capellán mayor op 

een ereplaats naast de cortina, het ceremoniële gordijn waarachter de vorsten gewoonlijk 

plaatsnamen en dat – net zoals het tabernakel – enkel geopend werd tijdens de consecratie. 

De associatie tussen de goddelijke en de wereldlijke macht werd hierdoor duidelijk in de verf 

gezet: telkens wanneer het tabernakel openging en het Heilig Sacrament geopenbaard werd 

aan de aanwezige gelovigen, toonden ook de aartshertogen zich in al hun glorie aan de 

onderdanen.85 Vaak echter volgden Albrecht en Isabella de eredienst niet van achter de 

cortina, maar vanop de hogergelegen tribune die uitgaf op hun persoonlijke vertrekken en 

waar ze via een venstertje uitzicht hadden op het hoofdaltaar. Op die manier konden ze de 

misviering discreet bijwonen, zonder zich aan de spiedende blikken van de kerkgangers te 

moeten blootstellen. 

 

 

 

                                                 
84 Ibid. 
85 REDWORTH & CHECA, “The Courts of the Spanish Habsburgs”, 60. 
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Illustratie 3Illustratie 3Illustratie 3Illustratie 3    

GrondplanGrondplanGrondplanGrondplan van de paleis van de paleis van de paleis van de paleiskapel volgens Lozano, met overzicht van de kapel volgens Lozano, met overzicht van de kapel volgens Lozano, met overzicht van de kapel volgens Lozano, met overzicht van de ceremoniële ceremoniële ceremoniële ceremoniële opstelling van de opstelling van de opstelling van de opstelling van de leden van de leden van de leden van de leden van de 

hofhoudinghofhoudinghofhoudinghofhouding tijdens de  tijdens de  tijdens de  tijdens de erediensterediensterediensteredienst....  

Legende: A= hoofdaltaar; B= credenstafel; C= bank van de celebrant en de misdienaars; D= plaats van de 

dienstdoende mayordomo; E= banken en bidstoelen van de ambassadeurs; F= plaats van de luitenant van de 

hellebaardiers; G = bank van de Ridders van het Gulden Vlies; H = bank van de capellán mayor; I = plaats van de 

kapitein van de hellebaardiers; K = de cortina; L= plaats van de kapitein of de luitenant van de Hartschiere; M= 

vouwstoel van de mayordomo mayor; N= bank van de Grandes; O= bank van de erekapelaans, de biechtvaders, 

de predikanten, de sumiller de cortina en de ceremoniemeester; P= plaats van de gentilhombres de la Cámara, de 

gentilhombres de la Boca en de caballerizos; Q= plaats van de pages en de chefs van de hofdepartementen; R= 

plaatsen van de Hartschiere; S= plaatsen van de hellebaardiers; T= doksaal; V= toegangspoort; X= deurtje naar de 

tribune die uitgaf op de vorstelijke appartementen Y= venster van de tribune met zicht op het hoofdaltaar. 

(Bron: ARA, Handschriftenverzameling 821, ff. 110-111. Foto: J.E. Hortal Muñoz) 
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Aan het hof van de aartshertogen werd de functie van grootkapelaan en grootaalmoezenier 

achtereenvolgens uitgeoefend door Pedro de Alarcón (ca. 1595-1596), Georg de Austria 

(1596-1598), Pedro de Toledo (1598-1620) en François de Rye (1620-1637). Pedro de Alarcón 

behoorde tot de familie van de heren van Valverde, een señorío in het Spaanse Cuenca, en 

ontving de positie van capellán mayor kort voor Albrechts afreis naar de Nederlanden in 

1595.86 Eens aangekomen in Brussel scheen hij evenwel niet te kunnen aarden in zijn nieuwe 

omgeving, want al na enkele maanden vroeg hij verlof om te mogen terugkeren naar Spanje.87 

Hij werd opgevolgd door Georg de Austria, een bastaardzoon van de gelijknamige 

prinsbisschop van Luik en als zodanig een ver familielid van de aartshertog. Georg diende al 

sinds 1571 in de hofhouding van Albrecht, meerbepaald als camarero, een functie die enkel in 

de entourage van kerkvorsten voorkwam en in Brussel logischerwijs zou verdwijnen nadat de 

aartshertog afstand had gedaan van zijn kardinaalshoed.88 Net als zijn voorganger zou ook 

Georg het ambt van grootkapelaan niet lang bekleden. Twee jaar na zijn benoeming gaf hij te 

kennen dat hij Albrecht niet wenste te vergezellen op diens reis naar Spanje (waar het 

huwelijk met de infante zou plaatsvinden), maar liever in de Nederlanden wilde 

achterblijven om er zijn oude dag te slijten als deken van de Sint-Pieterskerk in Leuven.89 Hij 

werd op zijn beurt afgelost door Pedro de Toledo, een verwant van de hertog van Alva, die 

net als Georg reeds lang in de hofhouding diende als camarero en sumiller de cortina. Deze 

prestigieuze taak bestond erin het ceremoniële gordijn in de Hofkapel te openen en te sluiten 

tijdens de consecratie. Toledo zou de positie van capellán mayor behouden tot aan zijn dood 

in september 1620, maar voerde ondertussen ook andere taken uit. Zo was hij administrateur-

generaal van het militaire hospitaal in de Nederlanden, en verbleef hij van 1603 tot 1605 in 

Rome als gezant van de aartshertogen bij de Heilige Stoel.90 Tijdens zijn afwezigheid werd hij 

vervangen door Karel Maes, een telg van een invloedrijke Antwerpse familie, wiens broer 

                                                 
86 ROCO DE CAMPOFRÍO, J. España en Flandes. Trece años de gobierno del archiduque Alberto (1595-1608). 
Madrid, 1973. Aldaar p. 7. 
87 HORTAL, “The Household of Archduke Albert”, te verschijnen. 
88 Zie MARTÍNEZ MILLÁN, J. “El archiduque Alberto en la corte de Felipe II (1570-1580),” in: DUERLOO & 
THOMAS, Albert & Isabella, 1598-1621: Essays, pp. 27-37.  
89 RAH, Salazar y Castro 9-61: Representación del Almirante de Aragón al Archiduque Alberto siendo su 
Maiordomo Maior. Aldaar f. 8. 
90 GOEMANS, L.V. Het Belgische Gezantschap te Rome onder de regeering der aartshertogen Albrecht en Isabella 
(1600-1633), naar onuitgegeven diplomatische bronnen. Ekeren-Donk, s.d. Zie ook ASV, Fondo Borghese II 106, 
f. 162: Bentivoglio aan kardinaal Borghese, 14 maart 1615. 
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Engelbert het in 1614 tot chef-president van de Geheime Raad zou schoppen.91 Uit dank voor 

bewezen diensten werd Karel in 1607 tot bisschop van Ieper benoemd, en drie jaar later tot 

bisschop van Gent (1610-1612). In 1620, tenslotte, werd Pedro de Toledo als grootkapelaan 

opgevolgd door sumiller de cortina François de Rye, heer van Balançon in de Franche-Comté, 

die later nog tot titulair bisschop van Cesarea en tot aartsbisschop van Besançon zou worden 

gewijd.92 

 De opeenvolgende benoemingen tonen aan dat de toewijzing van het hoogste ambt in 

de Hofkapel allerminst verstoken was van politieke belangen. Enkel telgen van adellijke of 

invloedrijke families kwamen in aanmerking. Omgekeerd illustreert de lange carrière van een 

man als Pedro de Toledo dat de capellán mayor zelf een politicus van groot gewicht kon zijn. 

Naast grootkapelaan en grootaalmoezenier, was Toledo een door de wol geverfde diplomaat. 

Hij voerde verscheidene buitenlandse missies uit in opdracht van Albrecht en Isabella, en 

vertegenwoordigde het aartshertogelijke bewind bij de Heilige Stoel.93 Beide opdrachten 

veronderstelden niet alleen een grondige kennis van de politieke toestand in de Nederlanden 

en Europa, maar ook van de vormelijke en inhoudelijke geplogenheden van de vroegmoderne 

diplomatie. Meer nog dan bij de grootkapelaan, vinden we deze wisselwerking tussen het 

religieuze en het profane domein terug bij Iñigo de Brizuela en Andrés de Soto, de 

biechtvaders van Albrecht en Isabella.  

 Dat de geestelijke leidsmannen van vorsten zich niet enkel bezighielden met de 

individuele zielzorg, maar net zo goed hun stempel drukten op het bestuur, werd in de 

historiografie reeds overtuigend beargumenteerd.94 Hun nabijheid tot de monarch bezorgde 

hen een groot persoonlijk gezag, dat duidelijk politieke consequenties met zich meebracht. 

                                                 
91 Over Karel en Engelbert Maes, zie de betreffende artikelen in de Biographie Nationale: PIOT, Ch. “Maes 
(Charles),” in: Biographie Nationale, vol. XIII (1894-1895) pp. 130-131 en LEFÈVRE, J. “Maes (Engelbert),” in 
Biographie Nationale, vol. XXXVII (1971-1972) pp. 566-569. Ook hun broers Filips en Jan-Baptist Maes maakten 
carrière. Jan-Baptist was raadsheer in de Raad van Brabant, en Filips was een tijdlang aartshertogelijk gezant bij 
de Heilige Stoel. Nadien werd hij voorzitter van de Rekenkamer van Rijsel. 
92 ASV, Fondo Borghese II 109, f. 155: Nuntius Lucio Sanseverino aan kardinaal Borghese, 24 oktober 1620. 
93 BRANTS, V. “Pedro de Tolède,” in: Biographie Nationale, vol. XVI (1901) pp. 801-803. 
94 Over de invloedrijke rol van biechtvaders in de vorstelijke entourage, zie o.m. MINOIS, G. Le confesseur du 
roi. Les directeurs de conscience sous la monarchie française. Parijs, 1988; LAMET, P.M. Yo te absuelvo, 
Majestad. Confesores de reyes y reinas de España. Madrid, 1991; SÁNCHEZ, M.S. “Confession and Complicity: 
Margarita de Austria, Richard Haller, S.J. and the Court of Philip III.” Cuadernos de Historia Moderna, 14 (1993) 
133-150; en BIRELY, R. The Jesuits and the Thirty Years' War: Kings, Courts, and Confessors. Cambridge U.P., 
2003. 
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Dat was tijdens het aartshertogelijke bewind niet anders. In 1924 stelde Joseph Lefèvre al dat 

de Dominicaan Brizuela, die in 1596 tot biechtvader van Albrecht werd benoemd, “fut non 

seulement le directeur de conscience, mais un des conseillers les plus écoutés”.95 Gedurende 

meer dan twee decennia zou Brizuela zich actief inlaten met de binnen- en buitenlandse 

politiek van de aartshertogen. Hij speelde onder meer een prominente rol in de 

onderhandelingen die leidden tot de sluiting van het Twaalfjarig Bestand, en in de 

besprekingen die gevoerd werden met het oog op de eedaflegging van de provinciale staten 

aan Filips III in 1616. Daarnaast zetelde hij in de Raad van State en fungeerde hij in zowat 

alle politieke en kerkelijke kwesties als het aanspreekpunt van de aartshertogelijke regering.96 

Tijdgenoten roemden Brizuela om zijn professionele aanpak en om de ernst en 

vooruitziendheid waarmee hij de belangen van de aartshertog diende. De Spaanse 

ambassadeur Baltasar de Zúñiga omschreef hem als een “gran religioso, de buenas letras, de 

mucha discreción y prudencia”.97 Nuntius Bentivoglio noemde hem “persona molto grave et 

prudente”, en de Franse geograaf Pierre Bergeron schreef dat Brizuela “gouverne fort en la 

court”.98 In 1621 maande de Heilige Stoel de Brusselse nuntius Guidi di Bagno aan goede 

contacten met de biechtvader te onderhouden, omdat deze “wat betreft Kerk- en staatszaken 

machtiger [was] dan wie ook”.99 Dat Brizuela’s diensten ook aan het Madrileense hof naar 

waarde werden geschat, blijkt uit het feit dat hij na de dood van Albrecht beloond werd met 

de bisschopszetel van Segovia, en nog later met een benoeming tot chef van de Hoge Raad 

voor de Nederlanden.100 

 Hoewel minder uitgesproken dan bij Brizuela, was de invloed die de Franciscaan 

Andrés de Soto aan het hof uitoefende zeker niet minder waarachtig.101 De biechtvader van 

                                                 
95 LEFÈVRE, J. ”Le ministère espagnol de l'archiduc Albert, 1598-1621.” Bulletin de l'Académie Royale 
d'Archéologie de Belgique, 1 (1924) 202-224. 
96 Ibid., 205-209. 
97 Zie BL, Egerton ms. 2079, ff. 236-246: Relación de las cosas de Flandes y de las personas de importancia que 
sirven a Su Magestad. Aldaar f. 246. 
98 ASV, Fondo Borghese II 110, f. 83: Bentivoglio aan kardinaal Borghese, 8 november 1614; MICHELANT, Voyage 
de Pierre Bergeron, 346. 
99 DE MEESTER DE RAVESTEIN, B., ed. Correspondance du Nonce Giovanni-Francesco Guidi di Bagno (1621-1627). 
Analecta Vaticano-Belgica, 2de serie, section A: Nonciature de Flandre, 6. Rome-Brussel-Parijs, 1938. Aldaar 
vol. I, brief nr. 2: Relaas over de nuntiatuur in de Nederlanden, gericht aan Guidi di Bagno bij de start van zijn 
ambtstermijn. 
100 LEFÈVRE, “Le ministère espagnol”, 205-209. 
101 Biografische gegevens in VAN WYHE, C. “Court and Convent: The Infanta Isabella and her Franciscan 
Confessor Andrés de Soto.” Sixteenth Century Journal, 35 (2004) 411-445 en DE TROEYER, B., O.M.F. “Bio-
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aartshertogin Isabella genoot de reputatie een uitgesproken devoot en religieus man te zijn, 

wiens ascetische levensstijl contrasteerde met zijn opvliegende persoonlijkheid.102 Hij schreef 

erudiete religieuze traktaten en was een overtuigd aanhanger van de Recollectio Vilacreciana, 

een 15de-eeuwse hervormingsbeweging die zich binnen de Franciscaanse orde had doorgezet 

en absolute gehoorzaamheid predikte aan de regel van Sint-Franciscus. De nadruk lag er op 

het gebed en op de inachtneming van stilte en armoede. Als overtuigd Recollect woonde Soto 

dan ook niet in het paleis op de Koudenberg, maar in het klooster van de Minderbroeders-

Observanten in Brussel, en weigerde hij zelfs invitaties om aan het hof te dineren.103 Zijn taak 

bestond erin de biecht af te nemen van de infante en haar te adviseren over religieuze 

aangelegenheden. Het vertrouwen dat Isabella in haar biechtvader stelde was dusdanig groot, 

dat hun verstandhouding wel eens vergeleken werd met de band tussen een dochter en haar 

spirituele vader.104 Het lijdt inderdaad geen twijfel dat Andrés de Soto één van de 

belangrijkste vertrouwelingen van Isabella was. Die vertrouwenspositie kwam hem goed van 

pas bij zijn andere bezigheden. Soto was immers ook commissaris-generaal van de Germaanse 

natie binnen de Franciscaanse orde, en in die hoedanigheid één van de drijvende krachten 

achter de verbreiding van post-Tridentijnse religieuze normen en praktijken onder de 

reguliere ordes in de Zuidelijke Nederlanden. In dat opzicht kan de figuur van Isabella’s 

biechtvader gezien worden als de ultieme verpersoonlijking van de vruchtbare samenwerking 

tussen het aartshertogelijke bewind en de religie. 

 Het belang van de Hofkapel uitte zich echter niet alleen in de activiteiten van de 

grootkapelaan en de biechtvaders, maar ook in de aanwezigheid van twee à drie predikanten 

en acht à negen capellanes de Oratorio die de door het hof gepropageerde religieuze doctrine 

theologisch onderbouwden via hun sermoenen en traktaten.105 Eén van hen was Richard 

Stanyhurst, een Ierse historiograaf die zich omstreeks 1580 in de Nederlanden vestigde en 

zich bekeerd had tot het katholicisme. Na de dood van zijn vrouw werd hij priester en 

kapelaan aan het hof van de aartshertogen, waar hij in 1607 de Hebdomada Mariana 
                                                                                                                                                              

bibliografie van de minderbroeders in de Nederlanden. Voorstudies 6: Andreas de Soto.” Franciscana, 37 (1982) 
69-96. 
102 DE MEESTER DE RAVESTEIN, Correspondance du Nonce Giovanni-Francesco Guidi di Bagno, vol. I, brief n° 2.  
103 VAN WYHE, “Court and Convent”, 415 en DE TROEYER, “Bio-bibliografie”, 72. 
104 Volgens Philippe Chifflet, hofkapelaan aan het aartshertogelijke hof, was Isabella Soto’s “fille spirituelle”, 
terwijl hij omgekeerd de “père spirituel de son âme was”. Zie VAN WYHE, “Court and Convent”, 418. 
105 Zie hierover onder meer HILDEBRAND [Pater O.M.F. Cap.]. “Capucins belges et comtois, prédicateurs de la 
cour de Bruxelles sous Albert et Isabelle (1617-1633).” Études franciscaines, 49 (1937) 333-341. 
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afwerkte, een traktaat dat opgedragen was aan de infante en waarin Stanyhurst de zeven 

levensstadia van Onze-Lieve-Vrouw relateerde aan de zeven dagen van de week.106 De leden 

van de Hofkapel beperkten zich evenwel niet tot de theoretische beschrijving van hun 

ideeën, maar hielden zich ook bezig met de verspreiding en toepassing ervan in de praktijk. 

Hierin werden zij gesteund door de aartshertogen, die kosten noch moeite spaarden om hun 

kapelaans en predikanten te installeren in belangrijke kerkelijke functies, om op die manier 

hun greep op de katholieke heropleving te versterken. Hoger werd reeds gewezen op capellán 

mayor Karel Maes, die voor zijn diensten beloond werd met de bisschopszetels van Ieper en 

Gent. Daarnaast was er hofkapelaan Antoon Triest, die in 1616 tot bisschop van Brugge werd 

gewijd en in 1622 tot bisschop van Gent, en zich in die hoedanigheid een groot hervormer 

toonde.107 Hetzelfde geldt voor hofpredikant Paul Boudot, de aartsdiaken van Kamerijk, die in 

1618 benoemd werd tot bisschop van Saint-Omer en acht jaar later tot bisschop van 

Atrecht;108 voor zijn collega Claude du Vivier, die provinciaal was van de orde der 

Miniemen;109 en voor Cesar Clemens, die naast hofkapelaan ook vicaris-generaal was van het 

leger en deken van de kathedraal van Sint-Goedele in Brussel.110 Het bekendste voorbeeld 

                                                 
106 STANYHURST, R. Hebdomada Mariana, ex orthodoxis Catholicae Romanae Ecclesiae patribus collecta: in 
memoriam septem festorum Beatissimae Virginis Mariae, per singulos dies hebdomadae distributa. Antwerpen, 
1609. 
107 Over deze benoemingen, zie ASV, Fondo Borghese II 102, f. 370: Nuntius Ascanio Gesualdo aan kardinaal 
Borghese, 26 november 1616. Zie ook DE SCHREVEL, A.-C. “Triest (Antoine),” in: Biographie Nationale, vol. XXV 
(1930-1932), pp. 614-624 en BAV, Barberini Latini 6812, f. 236: Nuntius Giovanni-Francesco Guidi di Bagno aan 
kardinaal Ludovisi, 12 februari 1622. 
108 In 1618 berichtte de pauselijke nuntius Lucio Morra dat het nieuws van Boudots benoeming tot bisschop van 
Saint-Omer door iedereen goed werd onthaald: “E poi riuscito vero quello che scrissi a V[uestra] S[ignoria] 
I[llustrissma] che si credeva che Paolo Boudot havesse a succedere nella chiesa di S. Omero, perchè S.A. 
ultimamente l’ha nominato a quel vescovato. E il detto Boudot borgognone, archidiacono di Cambray e 
predicatore ordinario delle LL.AA. nella lingua francese, e fu a tempo di Monsignore Bentivoglio eletto per 
suffraganeo di Monsignore Ricciardoto, arcivescovo di Cambray, la quale elettione non andò avanti per la morte 
del detto Monsignore. E di natura molto trattabile et in somma questa elettione è lodata generalmente da tutti.” 
ASV, Fondo Borghese II 112, ff. 254-256: Nuntius Lucio Morra aan kardinaal Borghese, 12 mei 1618. Voor een 
vergelijkbare brief, zie f. 377, waarin Morra Boudot looft omwille van “la sua bontà, dottrina, e merito” (28 juli 
1618). 
109 Over Claude du Vivier, zie o.a. VAN MEERBEECK, L., ed. Correspondance du Nonce Fabio de Lagonissa, 
archevêque de Conza (1627-1634). Analecta Vaticano-Belgica. Documents publiés par l’Institut Historique Belge 
de Rome. Deuxième série. Section A- Nonciature de Flandre, XI. Brussel-Rome, 1966. Aldaar brief nr. 322: De 
Congregatie van Regulieren aan nuntius Fabio de Lagonissa, 16 februari 1629. 
110 De ouders van Cesar Clemens waren Engelse katholieken, wier bezittingen verbeurd waren verklaard en die 
hun thuisland ontvlucht waren. Cesar werd geboren in Leuven, waar hij later theologie zou gaan studeren. Zijn 
vader was een ontwikkelde edelman die Grieks en Latijn sprak en die ooit nog een leerling was geweest van 
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echter betreft Bernard de Montgaillard, de van oorsprong Franse hofpredikant die omwille 

van de religieuze troebelen in zijn thuisland asiel had gezocht in de Nederlanden. Hij werd in 

1605 door de aartshertogen benoemd tot abt van de cisterciënzerabdij van Orval, waar hij een 

rigoureuze hervorming van de leefregel doorvoerde.111  

 De invloed van de aartshertogelijke Hofkapel was met andere woorden vergelijkbaar 

met deze van de Capilla Real in Madrid. Ze beperkte zich niet tot de spirituele ondersteuning 

van het hof, maar speelde een actieve rol in de confessionaliseringspolitiek van de 

aartshertogen. In die zin droeg ze in belangrijke mate bij tot de reconstructie van het  

gerafelde katholieke weefsel en tot de creatie van een homogeen religieus landschap in de 

Zuidelijke Nederlanden. Daarnaast echter had de Capilla nog een tweede, meer wereldse 

functie: ze stond in voor de muzikale opluistering van de erediensten en andere 

plechtigheden en feestelijkheden aan het hof. Dat de muziekkapel van de aartshertogen een 

uitstekende internationale reputatie genoot, lijdt geen twijfel.112 Niet toevallig stonden de 

Nederlanden bekend om hun talentvolle componisten en koorzangers, getuige hiervan de 

oprichting van de beroemde Capilla Flamenca aan het hof van Filips II, waar de 

gerenommeerde koormeester Philippe Rogier de leiding had en alle koorzangers afkomstig 

waren uit de Lage Landen.113 De aartshertogelijke muziekkapel moest evenwel nauwelijks 

onderdoen voor haar Madrileense pendant. Enkel de beste muzikanten – zoals kapelmeester 

Gery de Ghersem, een leerling van Rogier – maakten er kans op een positie. Zij werden zowel 

                                                                                                                                                              

Thomas More. Cesar werd doctor in de theologie en volgde nadien een opleiding aan het Engels College in 
Rome, maar moest vroegtijdig terugkeren naar de Nederlanden om zijn zieke vader te verzorgen. In 1596 werd 
hij kapelaan van het Oratorium aan het hof van de aartshertogen. ASV, Fondo Borghese III 98, ff. 33-35: 
Nuntius Ottavio Mirto Frangipani aan kardinaal Aldobrandini, 10 februari 1601. 
111 Nuntius Bentivoglio beweerde dat Montgaillard de belangrijkste predikant aan het Brusselse hof was: “I suoi 
meriti sono grandi, per dottrina e somma eruditione di varie lingue, e per singolar talento e gratia di predicare.” 
BAV, Barberini Latini 6807, f. 47: Bentivoglio aan kardinaal Borghese, 4 augustus 1612.  
112 Zie hierover o.m. PROESMANS, K. “Muziek aan het hof van Albrecht en Isabella 1598-1621.” Musica antiqua, 6 
(1989 nr. 1) 4-8; 6 (1989 nr. 2), 82-86 en 6 (1989 nr. 3), 123-127; PROESMANS, K. Het muziekleven aan het hof 
van Albrecht en Isabella. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, 1988; CLERCKX, 
S. “La chapelle royale de Bruxelles sous l'Ancien Régime.” Annuaire du Conservatoire de musique de Bruxelles, 
65 (1942) 159-179; en WANGERMEE, R. “La musique à la Chapelle royale des Pays-Bas,” in: WANGERMEE, R. & 
MERCIER, P., eds. La musique en Wallonie et à Bruxelles. 2 vols. Brussel, 1980-1982, pp. 201-211. 
113 BECQUART, P. Musiciens néerlandais à la cour de Madrid. Philippe Rogier et son école (1560-1647). Brussel, 
1967. 
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binnen als buiten de grenzen gerecruteerd.114 “The Archduke,” noteerde Sir Charles Somerset 

in zijn reisdagboek, “hath most excellent musike in his Chappell both for voice and 

instrument; he had some English at my being there, which were accounted the best of all his 

musike.”115 Somerset verwees hiermee naar de aanwezigheid van de bekende Engelse 

organisten John Bull en Peter Philips, die hun thuisland ontvlucht waren om religieuze 

redenen en – indien hun forse salaris aan het hof een indicatie mag zijn – in Brussel met open 

armen werden ontvangen.116 Verder werd de muziekkapel ook bevolkt door enkele 

Spanjaarden (zoals de vermaarde componist Pedro Rimonte, die muziekmeester van de 

Cámara was) en Italianen (zoals Giralomo Piccinini, een luitist die naar Brussel was gekomen 

in het gevolg van nuntius Bentivoglio).117 Dergelijke internationale invloeden creëerden een 

stimulerend klimaat voor musici aan het hof en zorgden ervoor dat de Brusselse Hofkapel een 

voortrekkersrol zou spelen in de verspreiding van nieuwe muziekstijlen in de Nederlanden.118  

 

De Casa119 

De kern van de aartshertogelijke hofhouding werd gevormd door de Casa, de overkoepelende 

afdeling die instond voor de logistieke ondersteuning van het paleis en zijn bewoners. In de 

loop der jaren stond de Casa achtereenvolgens onder leiding van drie verschillende 

grootmeesters. De eerste mayordomo mayor was Francisco de Mendoza, de Admiraal van 

Aragon, die het ambt zou bekleden vanaf Albrechts afreis naar Brussel in 1595 tot en met 

1602.120 In de historiografie is de Admiraal beter bekend omwille van zijn positie als generaal 

van de cavalerie en de facto opperbevelhebber van het Ejército de Flandes, het Spaanse leger 

                                                 
114 Voor een overzicht van de muzikanten en koorzangers aan het hof, zie THIEFFRY, S. “La Chapelle royale de 
Bruxelles de 1612 à 1618 d'après les Libros de la Razón de l'archiduc Albert.” Belgisch Tijdschrift voor 
Muziekwetenschap, 55 (2001) 103-126.  
115 BRENNAN, The Travel Diary of an English Catholic, 287. 
116 Zie HOPPE, H.R. “John Bull in the Archduke Albert's Service.” Music & Letters, 35 (1954) 114-115 en 
GRATTAN FLOOD, W.H. “New Light on Late Tudor Composers: XL. Peter Philips.” The Musical Times, 70 (1929) 
312-314. 
117 RUSSELL, E. “Pedro Rimonte in Brussels (C. 1600-1614).” Anuario Musical, 28-29 (1973-1974) 181-194.  
118 PROESMANS, K. “The Key Role of the Archducal Court in Spreading a New Musical Style in the Low 
Countries,” in: DUERLOO & THOMAS, Albert & Isabella, 1598-1621: Essays, pp. 129-135.  
119 Deze paragraaf is in hoofdzaak gebaseerd op MAYORAL LÓPEZ, La Casa Real de Felipe III, 214-601; op 
HOFMANN, Das Spanische Hofzeremoniell; op ARA, Handschriftenverzameling 821; op de libros de razón en op 
de verscheidene hofstaten van de aartshertogelijke hofhouding (cf. supra, noten 24 en 25). 
120 Over Mendoza, zie o.a. RODRÍGUEZ VILLA, A. Don Francisco de Mendoza, almirante de Aragón. Madrid, 1899. 
Een deel van zijn correspondentie met Albrecht werd uitgegeven in CODOIN, vol. XLII. 
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in de Nederlanden. Als militair aanvoerder was Mendoza evenwel niet bijzonder succesvol. 

De verscheidene veldtochten die onder zijn leiding plaatsvonden, zetten in elk geval weinig 

zoden aan de dijk. In 1599 bracht een door Mendoza aangevoerde campagne zelfs een storm 

van internationale verontwaardiging teweeg toen bleek dat zijn troepen een spoor van 

vernieling door Westfalen hadden getrokken. Ook in Brussel oogstte het vaak ruwe en 

eigenzinnige optreden van de Admiraal de nodige kritiek.121 De aartshertog deed wat hij kon 

om hem de hand boven het hoofd te houden, maar was niet in staat de negatieve 

commentaren de kop in te drukken.122 In 1600 verslechterde Mendoza’s reputatie nog naar 

aanleiding van de Slag bij Nieuwpoort, waar de aartshertogelijke troepen het onderspit 

dolven en de Admiraal zelf in gevangenschap werd weggevoerd. Gedurende een periode van 

bijna twee jaar zou hij als gijzelaar in de Republiek verblijven. Het kostte Albrecht een 

fortuin om zijn grootmeester vrij te kopen, en hoewel Mendoza zijn vroegere functies al snel 

weer opnam, was het vertrouwen in zijn capaciteiten duidelijk geschonden.123 Tijdens de 

daaropvolgende maanden zou het onvermogen van de Admiraal om het militaire tij te keren 

onvermijdelijk tot zijn ondergang leiden.124 Hij slaagde er niet in het belegerde bolwerk 

Grave te ontzetten, en moest op de koop toe afrekenen met muiterijen in het leger. De 

aartshertog kon niet langer lijdzaam toekijken. Kort nadien viel Mendoza in ongenade, en 

eind 1602 werd hij op Albrechts vraag teruggeroepen naar Spanje om er verantwoording af te 

leggen bij de koning.125  

 Om redenen die verderop in dit proefschrift worden besproken, bleef de positie van 

mayordomo mayor na Mendoza’s vertrek gedurende tien jaar vacant (cf. Hoofdstuk III). 

Wellicht werd zijn functie tijdens deze periode waargenomen door de vier ondergeschikte 

mayordomos, die elkaar om de week afwisselden, of door de sumiller de corps. Pas in 1612 

                                                 
121 Commentaren hierover zijn met name terug te vinden in de correspondentie van nuntius Ottavio Mirto 
Frangipani. Zie o.a. ASV, Nunziatura di Fiandra 11, ff. 649-652: Frangipani aan kardinaal Aldobrandini, 22 april 
1599; en verder ff. 657-659 (4  mei 1599), ff. 663-664 (31 mei 1599) en ff. 677-678 (8 juli 1599). Zie ook de 
introductie bij volume III van VAN DER ESSEN, L. & LOUANT, A., eds. Correspondance d’Ottavio Mirto 
Frangipani, premier nonce de Flandre (1596-1606). Analecta Vaticano-Belgica, 2e série, section A: Nonciature 
de Flandre, I-II-III. 3 dln. in 4 vols. Rome-Brussel-Parijs, 1924-1942. 
122 Vgl. CODOIN, vol. XLII, p. 333: Albrecht aan de hertog van Lerma, 6 februari 1600; Ibid., p. 356: Albrecht 
aan Lerma, 17 augustus 1600. Zie ook CCE, vol. I, p. 43: Albrecht aan Filips III, 9 april 1600. 
123 CODOIN, vol. XLII, p. 372: Albrecht aan de hertog van Lerma, 27 oktober 1600. 
124 BNF, Manuscrits Français 16125: Antoine le Fèvre de la Boderie aan staatssecretaris Villeroy, 19 augustus 
1602. 
125 ROCO DE CAMPOFRÍO, España en Flandes, 282-283. 
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werd het ambt van grootmeester opnieuw toegekend aan Rodrigo Niño y Lasso, de graaf van 

Añover, die reeds sumiller de corps was van Albrecht en nadien ook nog tot caballerizo 

mayor zou worden benoemd.126 Als zodanig combineerde Niño y Lasso vanaf 1615 de drie 

belangrijkste officies in de hofhouding, waardoor hij tot aan zijn dood in 1620 één van de 

machtigste edelen in de aartshertogelijke entourage was. Zijn rol als Albrechts gran privado 

wordt verder uitgediept in hoofdstuk VI. In 1621, tenslotte, werd Añover als mayordomo 

mayor opgevolgd door de vermaarde markies Ambrogio Spínola, de van oorsprong Genuese 

veldheer die zijn jarenlange militaire carrière in de Nederlanden uiteindelijk bekroond zag 

met het hoogst mogelijke hofambt.127 Hij zou de functie behouden tot aan zijn vertrek naar 

Spanje in 1627, lang na de dood van aartshertog Albrecht.  

 Als hoofd van de hofhouding bekleedde de grootmeester letterlijk een sleutelpositie 

aan het hof.128 Elke avond bezorgden de portiers hem, na het afsluiten van het poortgebouw, 

de sleutels van het paleis. Het ritueel mag als een metafoor worden beschouwd voor zijn 

machtiging om de toegang tot de aartshertogelijke residentie (en de vorsten zelf) te 

controleren. Zelf bezat hij de vrijheid om te gaan en staan waar hij wilde, tot in de 

persoonlijke vertrekken van Albrecht en Isabella toe. Hij overlegde met de aartshertogen 

over hun dagelijkse agenda, maakte hun bevelen over aan de lagere afdelingen van de 

hofhouding, en adviseerde hen over tal van bestuurlijke kwesties. Zijn nauwe band met de 

vorsten weerspiegelde zich bovendien letterlijk in zijn recht om ten allen tijde in hun fysieke 

nabijheid te vertoeven. Zo was de grootmeester één van de weinige hovelingen die over een 

eigen appartement in het paleis beschikten. Tijdens publieke optochten, audiënties, 

erediensten en maaltijden bevond hij zich steeds onmiddellijk achter of naast de aartshertog, 

maar ook in private omstandigheden genoot hij de absolute voorrang op andere aanwezigen. 

Het zou echter verkeerd zijn deze ceremoniële precedentie als een louter protocollaire 

aangelegenheid te beoordelen. In een politieke constellatie die gebaseerd was op negotiatie en 

reciprociteit, wist iedereen maar al te goed wat het betekende om naar believen in de 
                                                 
126 BAV, Barberini Latini 6807, f. 8: Bentivoglio aan kardinaal Borghese, 7 juli 1612. 
127 Over Spínola bestaat heel wat literatuur. Een greep uit het aanbod: CASONI, F. Vita del marchese Ambrogio 
Spinola, l’espugnatore delle piazze. Genua, 1691; RODRÍGUEZ VILLA, A. Ambrosio Spínola, primer Marqués de los 
Balbases. Madrid, 1904; BRANTS, V. “Ambroise Spinola, 1569-1630, généralissime des armes de Flandre.” Revue 
Générale Belge, 1 (1915) 172-202; LEFÈVRE, J. Spinola et la Belgique 1601-1627. Brussel, 1947; ESTEBAN 
ESTRÍNGANA, A. Guerra y finanzas en los Países Bajos católicos. De Farnesio a Spinola (1592-1630). Madrid, 2002. 
128 Over de functies van de mayordomo mayor, zie MAYORAL LÓPEZ, La Casa Real de Felipe III, 223-235 en ARA, 
Handschriftenverzameling 821, ff. 27-29. 
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nabijheid van de vorst te kunnen vertoeven, en anderen diezelfde mogelijkheid te kunnen 

ontzeggen (cf. Hoofdstuk IV).  

 Bijgestaan door de mayordomos, was het de taak van de grootmeester om het 

dagelijkse leven aan het hof in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat de verscheidene 

hofdepartementen naar behoren functioneerden. Zo hield hij onder meer toezicht op de 

voedselvoorziening en het onderhoud van het paleis, op de aanwerving van nieuwe 

bedienden, op de transparantie van de boekhouding, op de uitbetaling van de lonen en 

emolumenten, op het gedrag van de hovelingen, op de correcte naleving van het 

hofceremonieel, op de voorbereiding van feestelijkheden en banketten en op de beveiliging 

van de aartshertogelijke residentie.129 Toch mag het ambt van mayordomo mayor geenszins 

worden beschouwd als een puur huishoudelijke functie. Veeleer dan een veredelde 

huisbewaarder, was de grootmeester van het hof één van de belangrijkste adviseurs en 

vertrouwelingen van de vorst. In het manuscript van Lozano staat dan ook te lezen dat “le 

Grand Maistre est ordinairement le premier ministre du Prince, le témoin oculaire de ses 

vertus, son confident et ce qui at plus de part dans ses plus glorieuses actions, aussi que dans 

ses infortunes et ses desgraces”.130 Zoals uit de hiernavolgende hoofdstukken zal blijken, 

illustreert de functie van mayordomo mayor eens te meer dat het veronderstelde onderscheid 

tussen het vorstelijke huishouden en de vorstelijke administratie weinig meer is dan een 

anachronistische constructie.  

 Zoals gezegd was de mayordomo mayor rechtstreeks verantwoordelijk voor het 

bestuur van de Casa. Het organigram op de volgende bladzijde biedt een vereenvoudigde 

voorstelling van de verscheidene departementen die er deel van uitmaakten. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 MAYORAL LÓPEZ, La Casa Real de Felipe III, 223-235. 
130 ARA, Handschriftenverzameling 821, f. 27v. 
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Net zoals de Casa zelf, waren ook de verscheidene onderafdelingen ervan ingedeeld volgens 

een hiërarchisch opgebouwde interne structuur.131 De meeste departementen stonden onder 

het bevel van een chef, die op zijn beurt werd bijgestaan door een aantal meesterknechten 

(ayudas) en hulpjes (mozos). Zo bestond het team dat in de Cava of wijn- en bierkelder 

werkte in 1615 uit sommelier Francisco Rodríguez Agraz, diens ayudas Valeriano Rama en 

Andrés Obrero de Benesa, en uit mozo Miguel de Solrivas.132 Samen zorgden zij voor de 

aankoop en distributie van wijn en bier aan het hof. Op dezelfde manier telde de Salsería of 

sausmakerij in 1615 een salsier (Miguel de Pianca), twee meesterknechten (Tomás de la Riva 

en Francisco de Andrada) en twee hulpjes (Domingo de Villarroel en Juan de Campuzano). 

Andere afdelingen die verantwoordelijk waren voor de voedselvoorziening, zoals de 

Panadería, de Pastelería en de Frutería, waren op vergelijkbare wijze ingedeeld. Zij stonden 

respectievelijk in voor het maken en verdelen van brood en kaas; voor het bakken van 

pasteitjes en gebakjes, en voor de bereiding van vruchten en confituren. In de Cocina of 

paleiskeuken zwaaide chef-kok Juan de Terramunda de plak. In 1615 leidde hij een ploeg van 

acht koks, zes keukenhulpjes, en twee portadores die de gerechten naar de eetzalen moesten 

dragen. Hij werd bijgestaan door comprador Pasqual Navarro, wiens taak erin bestond de 

noodzakelijke ingrediënten aan te kopen bij leveranciers in de stad; door guardamanger 

Martin Ruíz de Ezquerecocha, die zich om de verdeling van het voedsel aan het personeel 

bekommerde; en door Christoval de Arze en Juan Cortes, de zogenaamde ujieres de vianda, 

die de praktische organisatie van het publieke maaltijdritueel van de aartshertogen op zich 

namen. 

 Naast de bevoorrading stond de Casa ook in voor de materiële ondersteuning van het 

paleis. In de Cerería werden grote hoeveelheden was door cerero Martin Pérez de Morales en 

zijn bedienden verwerkt tot kaarsen en fakkels, bedoeld voor de verlichting van kamers en 

gangen. In de Tapicería bekommerden tapijtmeester Herman Vermeren en zijn team zich 

over het onderhoud van de wandtapijten die de vele muren in de vorstelijke residentie 

sierden, en vermoedelijk ook over de bedden en de baldakijnen. Aguador Juan de Salas zorgde 

voor de aanvoer van vers water, dat zowel bij de bereiding van gerechten als voor de hygiëne 

                                                 
131 Een bijzonder uitgebreid overzicht van de verantwoordelijkheden van de Casa is terug te vinden in MAYORAL 

LÓPEZ, La Casa Real de Felipe III, 214-601. 
132 Het overzicht van het personeel van de hofhouding in het tweede trimester van 1615 is terug te vinden in 
ARA, Rekenkamer 1838, ff. 39-53. 
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werd gebruikt, en wellicht ook door de verscheidene lavanderas die het tafel- en bedlinnen 

en de kleding wasten. De schoonmaak van de vertrekken viel dan weer onder de 

verantwoordelijkheid van de vijf barrenderos of vloervegers.  

 Technische ondersteuning werd geboden door de Furriera van het paleis. Foerier Gil 

de Rey deelde er de bevelen uit en zorgde samen met zijn aposentadores de Palacio voor het 

onderhoud van de kamers en het meubilair. Ze voorzagen de verschillende zalen van 

brandhout, staken de haardvuren en kaarsen aan, bereidden de kamers voor op de ontvangst 

van gasten, repareerden en verhuisden tafels en stoelen, enz. Daarnaast waren er de 

aposentadores de la Casa of kwartiermeesters van het hof, die zich bezighielden met de 

huisvesting van het personeel in de stad. Ondanks de indrukwekkende dimensies van het 

paleis op de Koudenberg, kon het gebouw immers niet alle dienaren van de aartshertogen 

herbergen. Op een beperkte entourage na, werden de meesten ingekwartierd in particuliere 

woningen in Brussel. In tegenstelling tot wat voordien het geval was, gebeurde dat tijdens het 

bewind van Albrecht en Isabella niet langer op willekeurige basis. Waar de Brusselaars 

voorheen verplicht waren kamers en huizen af te staan aan personeelsleden van het hof, 

werd die plicht in de aartshertogelijke periode afgekocht door de stad. In ruil vaardigde de 

aartshertog een edict uit waarin de burgers met “la libre jouyssance de leurs maisons et 

meubles” werden bedacht.133 Concreet hield deze verordening in dat leden van de 

hofhouding hun woning voortaan moesten kopen of huren aan een prijs die berekend werd 

door de kwartiermeesters van het hof (cf. Hoofdstuk II).  

 Vanzelfsprekend veronderstelde de dagdagelijkse werking van de hofhouding ook een 

uitgekiend financieel beleid. In de praktijk werd dit behartigd door het bureau (Bureo), dat 

naast de mayordomo mayor en de mayordomos bestond uit een drietal personen. In de 

periode 1612-1618 waren dat schatbewaarder Antonio de Rovelasca, hofcontroleur Charles 

de Hertoghe en griffier Pedro de Mendoza. Zij hielden zich bezig met de uitbetaling van de 

lonen en emolumenten aan de bedienden en met de verdeling van de budgetten in de 

verschillende hofdepartementen. Tot de Casa moeten ook de portiers van de hofhouding 

worden gerekend. De verscheidene deuren die naar de persoonlijke vertrekken van de 

aartshertogen leidden, werden bewaakt door een zestal porteros de Saleta en – in het geval 

                                                 
133 ARA, Audiëntie 1259: Documents relatifs au logement des troupes: 1. Logement des gens de cour et 
ordements de la ville de Bruxelles de 1600 à 1619. 
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van het verblijf van de infante – door een drietal porteros de las Damas. Verder keek de Casa 

toe op het fysieke welzijn van het hofpersoneel, dat in geval van ziekte terecht kon bij dokter 

Pedro Ricardo en diens collega Enrique Verlario. Daarnaast konden ze een beroep doen op 

een chirurgijn, een barbier en een apotheek (Botica) waar medicijnen werden verstrekt. 

Tenslotte telde de Casa ook verscheidene Estados. Dit waren de personeelsafdelingen die 

verantwoordelijk waren voor de tafelbediening van de adellijke hofdignitarissen die recht 

hadden op een maaltijd aan het hof, zoals de gentilhombres van de Cámara en de Boca; de 

ayudas de la Cámara; de pages en de hofdames. Tijdens de maaltijden werd elk van deze 

groepen bediend door haar eigen mayordomo de Estado en diens ayudas en mozos. 

 Na de mayordomo mayor en de vier mayordomos was de hoogste positie in de Casa 

weggelegd voor de gentilhombres de la Boca, op de voet gevolgd door de gentilhombres de la 

Casa en het ereambt van varlet servant. Zoals eerder aangehaald, werd het oorspronkelijke 

Bourgondische hofmodel gekenmerkt door een grote participatie van de adel. De 

aanwezigheid van edelen in de hofhouding wordt dan gezien als een bekrachtiging van de 

banden die van oudsher tussen de vorst en de maatschappelijke elites bestonden. Hoewel de 

adellijke écuyers in de loop der jaren evolueerden tot gentilhombres, bleef die doelstelling 

ook in latere jaren gehandhaafd. Zo werd de functie van de gentilhombres de la Casa en die 

van de Boca in het eerder vermelde verslag van Jean Sigoney uit 1545 nog steeds geassocieerd 

met een uitgesproken militair-feodale achtergrond: officieel was het hun taak de vorst bij te 

staan in oorlogstijd, en zich op het slagveld met paard en wapens achter het koninklijke 

banier te scharen. Voor het overige werden zij geacht zich om de beurt naar het hof te 

begeven en er de vorst te dienen.134 In de praktijk verwaterde die officiële taakomschrijving 

in de loop der jaren tot een ceremoniële functie, die in veel gevallen werd nagestreefd 

omwille van het prestige dat eraan verbonden was. In het geval van de gentilhombres de la 

Boca uitte dat prestige zich in hun prominente rol tijdens het maaltijdritueel, waar zij als 

voorsnijder of schenker fungeerden. Daarnaast was het hun taak de vorst te vergezellen 

tijdens publieke optochten en optredens, waar ze zich samen met de gentilhombres de la Casa 

rijkelijk uitgedost aan de toeschouwers vertoonden. Als zodanig droegen beide groepen in 

belangrijke mate bij tot het visuele spektakel en de pracht en praal waarmee het vorstelijke 

bewind zich manifesteerde. Toch mag hun rol niet zonder meer gereduceerd worden tot de 

                                                 
134 MAYORAL LÓPEZ, La Casa Real de Felipe III, 245. 
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representatio maiestatis. In bepaalde gevallen kon de politieke invloed van de gentilhombres 

zeer tastbaar zijn. Een aantal onder hen bekleedde invloedrijke ambten in de gewestelijke en 

stedelijke instellingen, en velen bezaten heerlijkheden op het platteland. Anderen oefenden 

een functie uit in de diplomatie of in het leger, of konden via familieleden bogen op goede 

contacten met de geestelijkheid. Op die manier vertakte de hofhouding zich naar andere 

echelons in de samenleving, waarbij de gentilhombres zich zowel top-down als bottom-up 

konden ontpoppen tot ideale tussenpersonen.  

 In zijn artikel over de structuur en de samenstelling van de aartshertogelijke 

hofhouding stelt Diederik Lanoye dat de aanwezigheid van adellijke gentilhombres in de 

vorstelijke entourage een belangrijk instrument was om de autoriteit van de Habsburgers in 

de Spaanse Nederlanden te consolideren: “Like other rulers of the seventeenth century, 

[Albert and Isabella] obliged the nobility to their court by offering them these mainly 

ceremonial functions. In the Spanish Netherlands, this was very important because the local 

nobility had shown during the Revolt of the second half of the sixteenth century that 

without their support, the Archdukes would not be able to govern their territories in peace or 

defend them against the North. To gain their loyalty and support, the Archdukes honoured 

these noblemen by giving them positions at court.”135 Lanoye verbindt deze 

aanwervingspolitiek dus met de ambitie van Albrecht en Isabella om de lokale adel aan zich 

te binden, en onderbouwt zijn betoog met een analyse van de origine van de gentilhombres 

in de hofhouding. Dat aspect komt in het derde hoofdstuk van dit proefschrift uitgebreid aan 

bod. Voorlopig volstaat het erop te wijzen dat de aartshertogen inderdaad de intentie hadden 

om grote groepen edelen naar hun hof te halen. Waar Albrecht bij zijn afreis in 1595 nog 

over dertien gentilhombres de la Boca en acht gentilhombres de la Casa beschikte, waren 

deze aantallen in het eerste trimester van 1612 voor beide groepen gestegen tot 24, en in het 

eerste trimester van 1618 tot respectievelijk 28 en 32 (cf. Grafiek 1).  

    

    

    

                                                 
135 LANOYE, “Structure and Composition”, 112. 
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Met name voor het eerste decennium van de zeventiende eeuw moeten de cijfers in de 

grafiek met een flinke korrel zout genomen worden, aangezien ze gebaseerd zijn op lijsten 

waarin wellicht niet alle leden van de hofhouding werden opgenomen (cf. Hoofdstuk II). 

Volgens een hofstaat uit 1605 dienden er in dat jaar bijvoorbeeld slechts twee gentilhombres 

de la Casa, wat erg onwaarschijnlijk is. Wellicht is het lage aantal te wijten aan het feit dat 

deze lijst opgesteld werd naar aanleiding van het bezoek van de aartshertogen aan de stad 

Gent: mogelijk namen niet alle gentilhombres hieraan deel.137 Voor de periode 1612-1618 zijn 

de cijfers meer betrouwbaar. Deze gegevens zijn afkomstig uit de libros de razón, de 

rekeningboeken van de hofhouding, die per trimester een volledig overzicht geven van het 

                                                 
136 Gegevens op basis van ARA, Audiëntie 23/10 (1595); ASV, Fondo Borghese I 913, ff. 339-344 (1598); SAA, 
Privilegekamer 1627 (1603); ARA, Audiëntie 33/3 (1605); ARA, Audiëntie 33/4, ff. 66-72 (1605); ARA, Raad van 
State 157 (1611) en ARA, Rekenkamer 1837 en 1838 (1612-1618). 
137 ARA, Audiëntie 33/3 (1605). 
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personeelsbestand.138 Ze tonen aan dat het aantal gentilhombres in deze periode geleidelijk 

toenam en zich vervolgens min of meer stabiliseerde, met een gemiddelde van 25 

gentilhombres de la Boca en 33 gentilhombres de la Casa. Daarbij dient opgemerkt dat de 

cijfers weliswaar een overzicht bieden van de namen, maar niet van de aanwezigen. Slechts 

weinig gentilhombres verbleven dagelijks aan het hof: de meesten dienden per toerbeurt en 

werden dan ook uitbetaald volgens het aantal dagen waarop ze effectief in de hofhouding 

hadden ‘gewerkt’. Dat gold met name voor degenen die hun functie combineerden met een 

positie in het leger, en die zich bijgevolg nu eens in Brussel, dan weer bij hun compagnieën 

op het platteland bevonden. Velen vertoefden slechts sporadisch aan het hof, anderen zelden, 

sommigen helemaal nooit. Voor deze laatsten was de titel van gentilhombre duidelijk weinig 

meer dan een eretitel. Niettemin is de stijging van het officiële aantal edelen in de 

hofhouding significant: ze toont aan dat er een actief beleid bestond om de adel te integreren 

in de hofhouding. De redenen hiervoor worden in de volgende hoofdstukken besproken. 

 

De Cámara139  

Als fysische ruimte omsloot de Cámara de persoonlijke vertrekken van Albrecht en Isabella, 

bestaande uit de slaapkamer, de Retrete en de Guardaropa.140 Hier, in dit hermetisch 

afgeschermde deel van het paleis, speelde het dagelijkse leven van de vorsten zich grotendeels 

af (cf. Hoofdstuk IV). Zoals eerder vermeld was de kamerdienst om evidente redenen 

opgesplitst in een mannelijke en een vrouwelijke afdeling. 

 

a) De Cámara van Albrecht 

In de Cámara van Albrecht zwaaide de sumiller de corps de scepter. De term is een 

verbastering van het Franse sommelier de corps en herinnert aan de Bourgondische 

oorsprong ervan. Volgens de ordonnanties die het leven aan het Madrileense hof 

structureerden, was de grootkamerheer verantwoordelijk voor de persoonlijke bediening van 

de vorst.141 Bijgevolg nam hij de eed af van alle personeelsleden die in de Cámara waren 

                                                 
138 ARA, Rekenkamer 1837 en 1838. 
139 Deze paragraaf is in hoofdzaak gebaseerd op MAYORAL LÓPEZ, La Casa Real de Felipe III; op HOFMANN, Das 
Spanische Hofzeremoniell; op ARA, Handschriftenverzameling 821; op de libros de razón en op de verscheidene 
hofstaten van de aartshertogelijke hofhouding (cf. supra, noten 23 en 24). 
140 Over de Cámara, zie MARTÍNEZ MILLÁN & FERNÁNDEZ CONTI, La Monarquía de Felipe II, vol. I, pp. 568-574. 
141 Over de functie van de sumiller de corps, zie MAYORAL LÓPEZ, La Casa Real de Felipe III, 215-222.  
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tewerkgesteld. Daarnaast was het zijn taak de vorst bij te staan tijdens het ochtend- en 

avondritueel en hem te helpen bij het aan- en uitkleden. Om die reden sliep hij doorgaans op 

een apart bed in de vorstelijke slaapkamer, hoewel hij ook over een eigen appartement in het 

paleis beschikte. Van de vier hoogste dignitarissen in de hofhouding was de sumiller de corps 

de enige die haast voortdurend in de onmiddellijke nabijheid van de vorst vertoefde. De 

positie veronderstelde dan ook een grote intimiteit met de soeverein, wat meteen verklaart 

waarom ze bijzonder gegeerd was, en enkel werd aangeboden aan hovelingen die het volste 

vertrouwen genoten.  

 

 

DE CÁMARA VAN ALBRECHT 

 

 

 

In de hofhouding van Albrecht werd de functie van sumiller de corps in 1595 toegewezen 

aan de Karinthische edelman Maximilian von Dietrichstein.142 De geschiedenis van de familie 

von Dietrichstein is verweven met die van de Oostenrijks-Habsburgse dynastie, in wier 

dienst ze zich wist op te werken tot één van de meest prominente families in het Heilige 

Roomse Rijk. Maximilians vader Adam von Dietrichstein was lange tijd keizerlijk 

ambassadeur in Madrid, waar hij tevens het ambt van mayordomo mayor in de hofhouding 

                                                 
142 ROCO DE CAMPOFRÍO, España en Flandes, 7. 
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van de aartshertogen Rudolf en Ernst bekleedde.143 Maximilians moeder Margarita Folch de 

Cardona was van Spaanse origine en had lange tijd als hofdame gediend bij Albrechts moeder, 

keizerin Maria.144 Maximilian zelf begon zijn carrière aan het hof van keizer Rudolf II in 

Praag, waar hij één van de kamerheren was. Nadien promoveerde hij tot Oberststallmeister 

van aartshertog Ernst, die in 1593 tot landvoogd van de Nederlanden werd benoemd. Na het 

overlijden van Ernst, tenslotte, werd hij door Albrecht aangesteld tot sumiller de corps. Lang 

zou Dietrichstein het ambt evenwel niet bekleden. Tijdens de reis van de aartshertog in 1598-

1599 verkoos hij achter te blijven in Spanje. Zijn functie werd overgenomen door de reeds 

genoemde Rodrigo Niño y Lasso, die op dat moment gentilhombre de la Cámara was van 

Albrecht en kapitein van diens bereden garde (cf. Hoofdstuk VI). Niño y Lasso zou het ambt 

behouden tot aan zijn dood in 1620, en werd op zijn beurt opgevolgd door Charles-

Emmanuel de Gorrevod, de markies van Marnay.145  

 Net als Dietrichstein had Gorrevod een voorgeschiedenis als hoveling in Habsburgse 

dienst. De markies behoorde tot de hoge Bourgondische adel en was als kind naar het 

Madrileense hof geroepen om er menino of ‘speelkameraad’ te worden van de latere Filips 

III.146 Hij voltooide er zijn opleiding en trok vervolgens in de entourage van de infante 

Catalina Micaela naar Savoye, waar deze laatste zou trouwen met hertog Carlo Emanuele I. 

Nadien reisde Gorrevod naar de Lage Landen, waar hij dienst nam in het Ejército de Flandes 

en zeventien jaar lang als kapitein bij de cavalerie actief was. Gedurende deze periode 

pendelde hij heen en weer tussen de Nederlanden en Savoye. Uiteindelijk keerde hij terug 

naar Spanje om er lid te worden van de hofhouding van de kardinaal-aartshertog. Het was de 

bedoeling dat hij Albrecht zou vergezellen op diens reis naar Brussel in 1595, maar door 

omstandigheden stelde Gorrevod zijn vertrek uit tot een later tijdstip. Dat bleek een 

ongelukkige beslissing. De boot waarop hij inscheepte, leed schipbreuk en strandde op wat – 

in Gorrevods eigen woorden – “een kust van ketters” was, vermoedelijk dus in Engeland of 

                                                 
143 EDELMAYER, F. “Honor y dinero. Adam de Dietrichstein al servicio de la Casa de Austria.” Studia Histórica. 
Historia Moderna, 10/11 (1992/93) 89-116. 
144 DE LA CRUZ MEDINA, V. “La educación de las meninas en la corte de Felipe II: algunos aspectos a través de las 
cartas de Ana de Dietrichstein a su madre, Margarita de Cardona,” in: JIMÉNEZ EGUIZÁBAL, A. et al., eds. 
Etnohistoria de la escuela. XII Coloquio nacional de historia de la educación. Burgos... 2003. Burgos, 2003, pp. 
523-534. 
145 BNF, Manuscrits Français 16133, f. 116: Jean Péricard aan staatssecretaris Puisieux, 18 december 1620. 
146 Voor een beknopte biografie, zie ANSELME [Père]. Histoire généalogique et chronologique de la maison royale 
de France, vol. V. Parijs, 1730, p. 670. 
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Ierland. Het avontuur kostte hem een losgeld van 25.000 escudos.147 Uiteindelijk belandde hij 

dan toch in de Nederlanden, waar hij met open armen ontvangen werd als gentilhombre de la 

Cámara. 

 Als hoofd van de Cámara hield de sumiller de corps toezicht op de werking van de 

kamerdienst. Daartoe behoorden alle hovelingen en werknemers die zich rechtstreeks 

bezighielden met de persoonlijke bediening van de vorst. Eén van de belangrijkste figuren in 

dat verband was Joachim Denzenhear, de Guardaropa y Joyas van de aartshertog, die samen 

met drie ayudas en twee mozos verantwoordelijk was voor de aankoop en de bewaring van 

Albrechts kleding en juwelen. Daarnaast bekommerde hij zich ook om het tafelzilver, om de 

gouden ornamenten die in de paleiskapel werden gebruikt, en om het onderhoud van de 

schilderijen en kunstwerken die de galerij van het paleis sierden. Voor de inventarisatie van 

al deze kledingstukken en objecten werd Denzenhear bijgestaan door Miguel de Olivares, de 

escribano de la Cámara. Verder beschikte de aartshertog over enkele zogenaamde oficiales de 

manos, onder wie een sastre (kleermaker), een calzetero (kousenmaker), een zapatero 

(schoenmaker) en een bordador (borduurder). De kleren van Albrecht werden gewassen door 

Francisca Vázquez, de lavandera de la ropa de la Persona. Over het fysieke welbevinden van 

de aartshertog werd angstvallig gewaakt door niet minder dan drie lijfartsen. Dat was zeker 

geen overbodige voorzorgsmaatregel: in de vroegmoderne periode stond of viel de stabiliteit 

van het bewind met de gezondheid van de vorst. Bovendien hadden dokter Francisco de Paz, 

dokter Andreas Trevisius en dokter Henri Mastelein hun handen meer dan vol met Albrecht, 

die zoals velen van zijn tijdgenoten aan een ernstige vorm van jicht leed en als gevolg hiervan 

vaak het bed moest houden. Tenslotte had de aartshertog een persoonlijke barbier, die hem 

schoor, zijn haren en baard bijknipte en zijn nagels verzorgde.  

 Eén van de meest prominente ceremoniële functies in de hofhouding was weggelegd 

voor de gentilhombres de la Cámara, wier taak erin bestond het bed van de aartshertog op te 

maken en hem aan tafel te bedienen wanneer hij in de beslotenheid van zijn vertrekken 

dineerde. Ze dienden per wekelijkse toerbeurt. Van de drie grote categorieën van 

gentilhombres in de hofhouding waren deze van de Cámara de hoogsten in rang, en bijgevolg 

werden ze vrijwel uitsluitend gerecruteerd uit de toplaag van de artistocratie. Onder hen 

vinden we dan ook vertegenwoordigers van illustere families als deze van Arenberg, Croÿ, 

                                                 
147 AGS, Estado 2294, s.f.: Charles-Emmanuel de Gorrevod aan de hertog van Lerma, 24 december 1612. 
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Ligne, Merode en Noyelles. Hun waardigheid werd symbolisch uitgedrukt door middel van 

een gouden sleutel, die ze bij hun aanstelling ontvingen en aangaf dat ze behoorden tot de 

intieme entourage van de vorst. Net zoals dat het geval was bij de edelen van de Boca en de 

Casa, steeg het aantal gentilhombres de la Cámara doorheen de jaren gevoelig (cf. Grafiek 2). 

Bij zijn vertrek uit Madrid beschikte Albrecht slechts over een zestal gentilhombres, maar 

onmiddellijk na aankomst in Brussel werd het groepje uitgebreid met de prins-graaf van 

Arenberg, de graaf van Ligne en de graaf van Egmont – een duidelijk signaal dat de 

aartshertog de autochtone adel actief bij zijn beleid wilde betrekken. Ook de Milanese 

edelman Octavio Visconti kreeg een gouden sleutel, en de reeds genoemde markies van 

Marnay volgde in 1597. Nadien volgde een stapsgewijze toename. In het eerste trimester van 

1612 was het aantal gentilhombres de la Cámara al gestegen tot 23, en vanaf dan zou het min 

of meer constant blijven.   
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Een trapje lager op de hiërarchische ladder stonden de ayudas de la Cámara of kamerheren 

van de aartshertog. Zij waren gewoonlijk met een tiental leden en waren doorgaans van 

lagere adel, of in elk geval afkomstig uit gegoede families. Ook zij wisselden elkaar wekelijks 

af. De ayudas waren verantwoordelijk voor het zilverwerk, het linnen, de kleedkoffers en de 

verlichting in de vertrekken van de Cámara, en verder maakten ze het bed van de sumiller de 

corps op wanneer deze in de slaapkamer van Albrecht overnachtte. In geval van afwezigheid 

van de gentilhombres namen ze de taken van deze laatsten over. Een bijzondere ayuda de la 

Cámara was Antonio Suárez de Arguello, de privésecretaris van Albrecht, die reeds in 1586 in 

dienst kwam en gedurende 35 jaar in functie zou blijven.149 De meninos, tenslotte, waren 

jongelingen wier taak erin bestond de aartshertogen gezelschap te houden. Doorgaans ging 

                                                 
148 Gegevens op basis van ARA, Audiëntie 23/10 (1595); ASV, Fondo Borghese I 913, ff. 339-344 (1598); SAA, 
Privilegekamer 1627 (1603); ARA, Audiëntie 33/3 (1605); ARA, Audiëntie 33/4, ff. 66-72 (1605); ARA, Raad van 
State 157 (1611) en ARA, Rekenkamer 1837 en 1838 (1612-1618). 
149 ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 185, f. 295: Albrecht aan Filips IV, 9 juli 1621. 
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het om kinderen van hoge edelen die in de hofhouding werden opgenomen omwille van de 

verdiensten van hun vaders. Dat was onder meer het geval voor Jacinto en Felipe Alberto de 

Velasco, de beide zonen van Luis de Velasco, graaf van Salazar en generaal van de cavalerie in 

het Spaanse leger, en voor Felipe en Christóval de Cardona, de zonen van de Spaanse 

ambassadeur in Brussel.   

 

b) De Cámara van Isabella 

In de historiografie van de negentiende en de vroege twintigste eeuw werd het politieke 

bewind van de aartshertogen doorgaans behandeld als een vrijwel exclusief mannelijke 

aangelegenheid. De enige vrouw die een politieke rol van betekenis kreeg toebedeeld, was de 

infante zelf, maar ook in dit geval ging de belangstelling in hoofdzaak uit naar de manier 

waarop haar aandeel in het bestuur zich verhield tot dat van de aartshertog. Zo werd 

Isabella’s positie gereduceerd tot deze van loyale en goedlachse echtgenote, die zich met 

plezier onder de bevolking mengde. Staatszaken liet ze graag over aan Albrecht, wiens beleid 

ze steevast met vuur verdedigde. Pas tijdens haar weduwschap zou de infante meer op het 

politieke voorplan zijn getreden. Volgens de geschiedschrijving groeide ze in deze periode uit 

tot een wijze en goedhartige landvoogdes, die niettemin sterk leunde op het advies van de 

mannen in haar entourage. Op dezelfde manier werden haar eigen krachtdadige initiatieven 

verklaard vanuit de gedachte dat de vorstin beschikte over ‘typisch mannelijke’ 

eigenschappen als moed en doortastendheid.150 Voor een groot deel is deze traditionele visie 

terug te voeren op het beeld dat Isabella van zichzelf ophing en cultiveerde. De handelingen 

en uitspraken die haar in de historische bronnen worden toegeschreven, laten er geen twijfel 

over bestaan dat de infante zeer goed besefte wat er van haar werd verwacht en hoe ze zich 

als gehuwde vorstin diende te gedragen. Ze wist welke positie ze volgens de normen en 

waarden van haar tijd geacht werd in te nemen, en speelde haar rol met glans.  

 Dat Isabella zich bewust was van de limitatie van haar status – en deze ook zonder 

meer accepteerde – betekent echter niet dat ze de beperkte bewegingsvrijheid die ermee 

gepaard ging niet betreurde. Zo bekende ze in een brief aan de hertog van Lerma jaloers te 

zijn op Rodrigo Niño y Lasso, die regelmatig naar Spanje trok als boodschapper van de 

                                                 
150 Zie bv. DE VILLERMONT, M. L'Infante Isabelle, gouvernante des Pays-Bas. 2 vols. Parijs-Tamines, 1912 en 
KLINGENSTEIN, L. The Great Infanta: Isabel, Sovereign of the Netherlands. Londen, 1910. 
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aartshertogen. Verongelijkt schreef Isabella hoezeer het haar speet “dat het in deze wereld 

niet de gewoonte is dat vrouwen de post vervoeren en kunnen komen en gaan zoals 

mannen”.151 Toch zou het onjuist zijn te stellen dat de beperkingen van Isabella’s positie als 

gehuwde vorstin haar verhinderden een rol van betekenis te spelen in het beleid.152 Uit haar 

correspondentie met de hertog van Lerma blijkt dat ze perfect op de hoogte was van de 

toestand in het land, en dat ze haar mening hierover niet onder stoelen of banken stak. 

Bovendien is geweten dat Albrecht frequent met haar overlegde over de dagdagelijkse 

politiek.153 In die zin mag de politieke rol van Isabella tijdens haar huwelijk niet 

geminimaliseerd worden. Hoewel duidelijk minder uitgesproken en vaak indirect, oefende de 

infante wel degelijk druk uit op het beleid. Om die reden is het belangrijk te weten met 

welke mensen Isabella zich liet omringen. Al te vaak heeft haar onmiddellijke entourage – 

die op de biechtvader na vrijwel uitsluitend uit vrouwen bestond – de nodige 

wetenschappelijke aandacht moeten ontberen. In het beste geval werd de vrouwelijke 

hofhouding omschreven als een groep dames die de infante gezelschap hielden en weinig 

beters te doen hadden dan te borduren, te bidden, te roddelen en wandelingen te maken in 

het park. Dat hun aanwezigheid ook politieke consequenties met zich kon meebrengen, werd 

tot op heden nooit onderkend. Nochtans is duidelijk dat de hofdames in de meeste gevallen 

ook als prominente vertegenwoordigsters van hun families aan het hof vertoefden. In die zin 

was hun nabijheid tot de vorstin een strategisch goed, waarvan ze zich maar al te goed 

bewust waren. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 “Es muy malo que no se use en el mundo que las mugeres corran la posta y puedan ir y venir como los 
hombres.” RODRÍGUEZ VILLA, Correspondencia de la Infanta Doña Isabel, brief nr. 70: Isabella aan Lerma, 18 
februari 1604. 
152 Voor een interessante discussie hierover, zie SÁNCHEZ, M.S. “Sword and Wimple. Isabel Clara Eugenia and 
Power,” in: CRUZ, A.J. & SUZUKI, M., eds. The Rule of Women in Early Modern Europe. University of Illinois 
Press, 2009, pp. 64-79. 
153 Ibid., 71. 
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DE CÁMARA VAN ISABELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Spaans-Bourgondische hofceremonieel viel de verantwoordelijkheid over de bediening 

van de vorstin toe aan de camarera mayor of grootkamenier.154 Zij was het vrouwelijke 

equivalent van de sumiller de corps, in de zin dat ze de vorstin ten allen tijde vergezelde en in 

haar slaapkamer sliep (of in een aanpalend vertrek wanneer de vorst er zijn opwachting 

maakte). Ze hielp de vorstin bij het ochtend- en avondritueel, assisteerde haar tijdens 

audiënties, en was verantwoordelijk voor de vlotte gang van zaken in haar Cámara. 

Bovendien waakte ze samen met de aya de las meninas over het kuise gedrag en het correcte 

voorkomen van de hofdames.155 In Brussel werd de functie van grootkamenier tot 1614 

uitgeoefend door Jeanne de Chassincourt, een dame van Franse afkomst. Zij was als jonge 

vrouw naar Spanje getrokken in het gevolg van koningin Elisabeth van Valois, en bleef na het 

overlijden van deze laatste verbonden aan de hofhouding van de infantes Isabella en Catalina 

                                                 
154 Over deze functie, zie LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M.V. “Entre damas anda el juego: las camareras mayores de 
Palacio en la edad moderna,” in: GÓMEZ-CENTURIÓN, C., ed. Monarquía y Corte en la España Moderna. 
Cuadernos de Historia Moderna, 2003 (Anejo II), pp. 123-152.  
155 In 1615 verzond men vanuit het hof een document naar de familie Arenberg, waarin de 
verantwoordelijkheden van de camarera mayor werden opgesomd. Zie ACA, Biografie 36-17: Lo que toca a la 
Camarera Mayor. 
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Micaela.156 Als dank voor bewezen diensten werd ze in 1598 door Filips III gepromoveerd tot 

camarera mayor van Isabella, waardoor ze uiteindelijk in de Nederlanden terechtkwam. 

Omwille van Chassincourts hoge leeftijd echter werden veel van haar taken in de praktijk 

overgenomen door haar nicht Catalina Livia, één van de hofdames van de aartshertogin.157 

Chassincourt overleed in januari 1614. Pas twee jaar later, in december 1615, werd ze 

opgevolgd door Antonia-Wilhelmina van Arenberg, een zus van de hertog van Aarschot en 

weduwe van Salentin, graaf van Isenburg-Grenzau. Zij zou het ambt behouden tot aan haar 

dood in 1626.158 

 In veel opzichten was de Cámara van de infante vergelijkbaar met deze van de 

aartshertog, in die zin dat ook Isabella beschikte over haar eigen guardaropa y joyas, over een 

escribano en over de nodige oficiales de manos. Daarnaast waren er zeven reposteros de cama, 

mannelijke dienaren die onder meer belast waren met het opmaken van het bed. De rol van 

de gentilhombres en de ayudas de la Cámara werd er echter overgenomen door de dueñas de 

honor (eredames), de damas en mozas de la Cámara (hofdames en gezelschapsmeisjes), en 

tenslotte de dueñas en mozas de Retrete, die de infante dienden in haar meest private vertrek. 

De eredames waren gewoonlijk twee à drie hoogadellijke weduwes, die na de dood van hun 

echtgenoten een ereplaats in de hofhouding kregen aangeboden. Dat gold bijvoorbeeld voor 

Marguerite de Lille, de oude gravin van Buquoy, en voor Antoinette de Ravenel, gravin van 

La Fère.159 De tien à vijftien damas daarentegen waren doorgaans ongetrouwde edelvrouwen, 

die door hun families naar het hof gezonden werden om er een opleiding te ontvangen en de 

aandacht van potentiële huwelijkspartners te trekken.  

                                                 
156 In de Spaanse historiografie wordt doorgaans naar deze dame verwezen als ‘Juana de Jacincurt’. Zie o.m. 
RODRÍGUEZ SALGADO, M.J. “ ‘Una perfecta princesa.’ Casa y vida de la reina Isabel de Valois (1559-1568). 
Primera parte,” in: GÓMEZ-CENTURIÓN, C., ed. Monarquía y Corte en la España Moderna. Cuadernos de Historia 
Moderna, 2003 (Anejo II), pp. 39-96. 
157 BENTIVOGLIO, Relationi, 160. 
158 In de libros de razón van de hofhouding wordt onder de hoofding camarera mayor steeds verwezen naar een 
zekere ‘Condesa de San Vitres’. Het is evenwel niet duidelijk of men hier doelt op Antonia-Wilhelmina van 
Arenberg, dan wel op een andere, onbekende dame. De benaming komt in elk geval niet voor in andere 
bronnen. Het is echter frappant dat de datum van haar benoeming overeenstemt met deze van de benoeming 
van Antonia-Wilhelmina. 
159 Marguerite de Lille was de moeder van Charles-Bonaventure de Longueval, graaf van Buquoy. Antoinette de 
Ravenel was de echtgenote van Jacques Colas, maarschalk van Montélimar en graaf van La Fère, een 
vooraanstaand lid van de Ligue. 
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 Dat het Brusselse hof een belangrijke huwelijksmarkt voor de elites vormde, is een 

understatement. Net zoals andere soevereine vorsten bezaten Albrecht en Isabella het 

prerogatief om de huwelijkspolitiek van hun vazallen te controleren, en lieten ze geen kans 

onbenut om politiek gunstige allianties te stimuleren en andere – die als nadelig werden 

beschouwd – te ontraden of zelfs te verbieden. Het was edellieden dan ook niet toegestaan te 

huwen zonder voorafgaandelijke toestemming van de aartshertogen. Elke nieuwe verbintenis 

binnen de hoge adel kon het wankele evenwicht in de politieke constellatie van het land 

immers grondig verstoren. Om die reden bracht de markies van Guadaleste, de Spaanse 

ambassadeur in Brussel, zijn oversten op de hoogte van het feit dat Filips van Croÿ, graaf van 

Solre en caballerizo mayor van de aartshertogen, in 1609 getrouwd was met een dochter van 

Jacques de Coucy, heer van Vervins. Guadaleste vond het niet kunnen dat Zuid-Nederlandse 

edelen huwelijken aangingen met Franse dames. Het sluiten van dergelijke allianties leidde 

volgens hem enkel tot problemen, “want men ziet dat de huizen van degenen die zulks in het 

verleden gedaan hebben, nu vol Françaises zitten”.160 De Spaanse Consejo de Estado gaf de 

ambassadeur overschot gelijk. De raadsheren waren van oordeel dat “hoe minder de elite van 

het land afhankelijk is van Frankrijk, hoe beter”, en adviseerden Albrecht dergelijke allianties 

in de toekomst te verbieden.161 Om die reden verbood de aartshertog in 1619 het geplande 

huwelijk tussen de dochter van de graaf van Berlaymont en een Franse edelman, waarvoor hij 

uit Spanje felicitaties ontving.162  

 Uiteraard waren ook verbintenissen tussen katholieken en protestanten uit den boze, 

tenzij een bekering tot de mogelijkheden behoorde. Zo protesteerden de aartshertogen in 

1618 heftig tegen de plannen van Karel-Alexander van Croÿ, markies van Havré, om zijn 

dochter uit te huwelijken aan Frederik Hendrik van Nassau, de broer van de prins van 

Oranje. Ze weigerden hun toestemming te verlenen zolang Frederik Hendrik, die volgens 

sommigen katholieke sympathieën koesterde, zich niet publiekelijk bekeerde tot het 

katholicisme.163 Iets gelijkaardigs overkwam zijn verwant graaf Jan van Nassau-Siegen toen 

                                                 
160 AGS, Estado 2025, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 18 april 1609. 
161 Ibid. 
162 AGS, Estado 2034, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 29 januari 1620.  
163 ASV, Fondo Borghese II 112, ff. 317-318: Nuntius Morra aan kardinaal Borghese, 5 juli 1618 en ff. 406-408: 
Morra aan Borghese, 18 augustus 1618. 
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die wilde trouwen met Ernestine, een dochter van prins Lamoraal van Ligne.164 De 

aartshertogen kantten zich aanvankelijk tegen het huwelijk, maar bonden in toen de graaf 

zich bereid verklaarde katholiek te worden en dienst te nemen in het Spaanse leger – “sans 

lesquelles conditions nous n’y eussions voulus entendre,” verzekerde de vader van de bruid 

aan Filips III.165 Huwelijken die wel op de onmiddellijke goedkeuring van de vorsten 

mochten rekenen, werden aan het hof uitbundig gevierd. Meestal vonden de plechtigheden 

plaats in de paleiskapel, waar het bruidspaar in aanwezigheid van heel het hof in de echt 

werd verbonden. Vervolgens werden de echtelieden uitvoerig gefeliciteerd, om nadien de 

feestelijkheden aan te vatten met een bal, gevolgd door een groot banket.166 Albrecht en 

Isabella hadden bovendien de gewoonte hun hofdames – die in de regel geacht werden de 

hofhouding na hun huwelijk te verlaten – een bruidschat mee te geven van 1 miljoen 

maravedís, plus nog eens 327.000 mrs. extra voor een bruidssluier.167 Omgerekend in gulden 

kwam dat neer op een som van 9.757 fl., ongeveer het tienvoudige van het jaarloon van een 

gentilhombre de la Cámara (cf. Hoofdstuk II). 

 Een belangrijke functie in de vrouwelijke Cámara was weggelegd voor Juan Fernández 

de Eizaguirre, die als guardadamas instond voor de bewaking van de hofdames. “The 

protection of the chastity of the infanta’s court ladies was definitely one of the prime 

concerns of the archducal household,” stelt Cordula Van Wyhe in dat verband.168 Toen 

hofkapelaan Aubertus Miraeus het strengreligieuze hof van de aartshertogen omschreef als 

een klooster, doelde hij onder meer op de scheiding van de seksen en de strikte afzondering 

van de dames en meisjes die er verbleven. De Franse dichter Jean Puget de la Serre merkte in 

dat verband op dat de hofdames “vivoient comme dans un Cloistre”.169 Ook de Franciscaan en 

theoloog Franciscus Caprionius, die een necrologie schreef van de infante, vergeleek het hof 

met een “pietatis asylum” en een “castitatis ac religionis sacrarium”, waar zelfs de minste 

                                                 
164 ASV, Fondo Borghese II 112, ff. 26-27: Morra aan Borghese, 20 januari 1618; ff. 167-169: Morra aan Borghese, 
24 maart 1618; ff. 196-198: Morra aan Borghese, 14 april 1618. 
165 AGS, Estado 2305, s.f.: Lamoraal, prins van Ligne, aan Filips III, 16 augustus 1618. 
166 Voor een beschrijving van dergelijke feestelijkheden, zie bv. ACA, 38/1, map 30, nrs. 8-9: Antoon van 
Arenberg aan Karel van Arenberg, 14 november 1613. 
167 Zie bv. ARA, Rekenkamer 1837, f. 152: Uitbetaling van 9.757 fl. aan de graaf van Willerval ter ere van diens 
huwelijk met Maria Zapáta, een hofdame van de infante. 
168 VAN WYHE, C. “Between Chastity and Passion. The Impact of the French Exiles on the Cult of Courtly Love 
at the Brussels Court in the 1630s,” in: Passion, Affekt un Leidenschaft in der Frühen Neuzeit. Wolfenbütteler 
Arbeitungen zur Barockforschung, vol. 11. Wiesbaden 2005, pp. 951-980. Aldaar p. 956. 
169 Geciteerd in VAN WYHE, “Between Chastity and Passion”, 957-958. 
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verdenking van onkuisheid alle hoop op een positie of een promotie deed vervagen.170 Het 

vrouwenverblijf vertoonde inderdaad opvallend veel gelijkenis met een slotklooster, waar de 

bewoonsters werden aangemaand tot kuisheid en angstvallig werden afgeschermd van de 

verlokkingen van de buitenwereld. Niet toevallig vertoonde hun introductie aan het hof veel 

gelijkenis met de intrede van een non in een convent. “[The Infanta’s] ladies,” noteerde 

Charles Somerset in zijn reisdagboek, “are kept up as if they were in a Nunnerie (…). And 

upon their admittance at the first time, they are brought in, in the evening, attended by their 

Parents and kinred, and all the other nobilitie of the Courte with as great sollemnitie as if 

they were to be married, and are accompanied with 2 or 3 hundred white waxe torches, 

which the nobilitie & other of their friends doe for the greater honour sende to light them in. 

Then when they are brought into the Dutchesses [= Isabella’s] presence and have kissed her 

hands, they be delivered to the keeping of the Ladie high Chamberlaine, and to the mother of 

the maydes, and then their lodging is appointed as well for themselves as for their wayting 

women; and after they be once admitted to the Dutchesse her service, they may not talk with 

anie one, not with their verie parents without the Ladie Chamberlaines leave or in her 

presence, and ever some olde woman is present, and when upon anie occasion anie of them 

doe ride abroad, they must goe in one of the Archdukes Coches with an olde matrone to 

accompanie them, and a manguardian called a Guardadamas, to keepe that they converse 

with no others but those which it concernes to deale with all.”171  

 In dergelijke omstandigheden hoeft het niet te verbazen dat de guardadamas een grote 

sleutel bij zich droeg als symbool van zijn functie. De hofdames bevonden zich letterlijk en 

figuurlijk achter slot en grendel, en het was hen niet toegestaan contact te hebben met 

mannelijke hovelingen zonder toestemming van de camarera mayor. Inbreuken op deze regel 

werden zeer ernstig genomen. Dat mocht Luis Lasso de la Vega, één van Albrecht 

gentilhombres de la Cámara en een neef van de graaf van Añover, in 1608 aan de lijve 

ondervinden. In zijn dagboek verhaalde Charles Somerset in geuren en kleuren hoe Luis 

passioneel verliefd was geworden op Marie de Licques, een hofdame van de infante, en hoe 

deze passie hem duur te staan kwam.172 “(…) Knowing that her chamber looked towards the 

                                                 
170 Ibid. 
171 BRENNAN, The Travel Diary, 288. 
172 Marie de Licques was een dochter van Gabriel de Recourt, baron van Licques, en diens echtgenote Hélène de 
Merode. 
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streetes, he hired a chamber in the Cittie just opposite to her windowe, and from thence what 

with billets and other signes and tokens he continued his love so long to her, as having gotten 

her good will, if he could find the commoditie, and facilitate other impediments, he 

corrupted one of the Ladie Chamberlaines women, and wonne her to give him the printe of 

the maister keye of the doores of the ladies quarter in waxe, wherewithall he caused a key to 

be made, and used such meanes as he gott within the pallace and had accesse to his mistrisse, 

and did accommodate her”.173 Het gevolg laat zich raden. Niet veel later ontdekten de 

lijfartsen van het hof dat de plotse gewichtstoename van Marie niet te wijten was aan een 

mysterieuze ziekte, maar aan een zwangerschap. Het nieuws zorgde voor de nodige 

consternatie. Albrecht en Isabella waren furieus. Een dergelijke zware inbreuk op de 

deugdzame reputatie van hun hof konden ze vanzelfsprekend niet over hun kant laten gaan. 

De aartshertog verplichtte het jonge koppel te huwen om de schande uit te wissen, en 

veroordeelde Luis Lasso nadien tot de doodstraf “for the dishonour that he had donne his 

Courte”.174 Het vergde de nodige bemiddeling van zowel de pauselijke nuntius als de Spaanse 

ambassadeur om Albrecht op andere gedachten te brengen. Uiteindelijk werd de straf 

omgezet in verbanning van het hof, en niet veel later zou het koppel met stille trom naar 

Spanje vertrekken.  

 Schandalen als dat van Luis Lasso en Marie de Licques kwamen evenwel zelden voor. 

In het algemeen genoot het hof een reputatie van uiterste deugd en godsvrucht. Geïnspireerd 

door de religieuze atmosfeer aan het hof en door de persoonlijke vroomheid van de infante, 

kozen velen hofdames dan ook voor een leven als kloosterlinge. Meer dan twintig hofdames 

zouden de hofhouding om die reden verlaten.175 Zij traden gewoonlijk in bij religieuze ordes 

die – naar Habsburgse traditie – door de aartshertogen werden gepatroneerd, zoals de Arme 

Klaren, de Ongeschoeide Karmelietessen en de Annunciaten. Hun beslissing om de luxe van 

het hof te verruilen voor de soberheid van het klooster werd door tijdgenoten gezien als een 

offer dat getuigde van uitzonderlijke devotie. De dames werden hierin gesteund door 

Isabella’s biechtvader Andrés de Soto, die zich opwierp als een spirituele vader die zijn 

dochters uitstuurde om het religieuze leven te omarmen. In dat opzicht was hun intrede niet 

vrij van voorwaarden. De adellijke kloosterlinges werden er herhaaldelijk aan herinnerd dat 

                                                 
173 BRENNAN, The Travel Diary, 292. 
174 Ibid., 293. 
175 VAN WYHE, “Court and Convent”, 412. 
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zij geacht werden te bidden voor het welzijn van de vorsten en van het land. Cordula van 

Wyhe spreekt in dat verband over “the infanta’s personal, elite force of nuns, who fought 

heresy with their prayers”.176 

 

De Caballeriza177 

In het organigram van de aartshertogelijke hofhouding neemt de Caballeriza een ietwat 

aparte, maar zeker niet onbelangrijke positie in. In de praktijk hield deze afdeling zich bezig 

met de dagelijkse verzorging van de rij- en lastdieren, met het onderhoud van de stallen en 

met de ondersteuning van het hof op het gebied van transport en communicatie. Daarnaast 

echter had de Caballeriza ook een representatieve functie, in die zin dat zij instond voor de 

organisatie van de verplaatsingen en de publieke optredens van de vorsten, en bijgevolg voor 

de visuele manifestatie van de vorstelijke maiestas in de openbare ruimte.178 Ze was met 

andere woorden verantwoordelijk voor het uiterlijke imago van het hof en voor de 

verspreiding hiervan naar het grote publiek toe. In dat opzicht was ze de tegenhanger van de 

Cámara, waar het private leven van de aartshertogen zich afspeelde in de beslotenheid van 

enkele zwaar bewaakte vertrekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176 Ibid., 426. 
177 Deze paragraaf is in hoofdzaak gebaseerd op MAYORAL LÓPEZ, La Casa Real de Felipe III; op HOFMANN, Das 
Spanische Hofzeremoniell; op ARA, Handschriftenverzameling 821; op de libros de razón en op de verscheidene 
hofstaten van de aartshertogelijke hofhouding (cf. supra, noten 23 en 24). 
178 Zie LÓPEZ ÁLVAREZ, A. “Organización y evolución de la caballeriza,” in: MARTÍNEZ MILLÁN & FERNÁNDEZ 
CONTI, La Monarquía de Felipe II, vol. I, pp. 293-339. 
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DE CABALLERIZA 
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aartshertogelijke gevolg over van de mayordomo mayor. Hij was ook verantwoordelijk voor 
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functie tot aan zijn dood in 1612 zou behouden. Als lid van één van de meest vooraanstaande 

aristocratische families in de Nederlanden was Solre geen onbekend figuur.179 Hij was zijn 

carrière begonnen in dienst van Alexander Farnese en trok in 1588 naar Spanje om er 

kapitein te worden van de lijfwacht van Filips II. Eenmaal teruggekeerd naar de Lage Landen, 

fungeerde hij meermaals als diplomaat van de opeenvolgende (interim-)landvoogden, waarna 

Albrecht hem in 1595 tot hoofd van zijn Caballeriza benoemde. Hij was lid van de Raad van 

State, ridder van het Gulden Vlies en gouverneur van Doornik, en in die hoedanigheid een 

man van groot politiek gewicht. Na Solres overlijden in 1612 bleef de functie van caballerizo 

mayor enkele jaren vacant, tot ze in 1615 werd toegekend aan Rodrigo Niño y Lasso. 

Daarmee zag de graaf van Añover zijn machtige positie als mayordomo mayor en sumiller de 

corps bevestigd (cf. Hoofdstuk VI). In 1620 tenslotte werd Niño y Lasso opgevolgd door 

Octavio Visconti. Deze Milanese edelman was zijn carrière begonnen als kamerheer van 

aartshertog Ernst, maar maakte na diens overlijden de overstap naar de hofhouding van 

Albrecht, die hem tot gentilhombre de la Cámara benoemde.180 Tijdens de daaropvolgende 

decennia zou Visconti uitgroeien tot één van de meest vooraanstaande hovelingen in Brussel. 

Hij voerde verscheidene diplomatieke opdrachten uit in het Heilige Roomse Rijk en lijkt het 

volste vertrouwen te hebben genoten van de aartshertog.181 Zijn benoeming tot caballerizo 

mayor mag dan ook gezien worden als een beloning voor zijn jarenlange trouwe dienst. 

 Tijdens zijn afwezigheid werd de opperstalmeester gewoonlijk vervangen door een 

luitenant, de zogenaamde primer caballerizo. Vanaf 1597 werd deze functie uitgeoefend door 

de van oorsprong Siciliaanse edelman Gaston Spínola, die reeds gentilhombre de la Cámara 

was van Albrecht en wiens Artesische heerlijkheid Bruay in 1603 tot graafschap werd 

verheven.182 Spínola stierf in december 1614, waarna zijn ambt werd toevertrouwd aan Diego 

Mexía, de latere markies van Leganés.183 Hij was een neef van de graaf-hertog van Olivares en 

                                                 
179 Over Filips van Croÿ, zie BRANTS, V. “Solre (Philippe de Croÿ, Comte de),” in: Biographie Nationale, vol. 
XXIII (1921-1924) pp. 126-129. 
180 HORTAL MUÑOZ, ““The Household of Archduke Albert of Austria”, te verschijnen. 
181 Visconti’s correspondentie met Albrecht is terug te vinden in ARA, Duitse Staatssecretarie 437. 
182 Over Gaston Spinola, zie VANDER LINDEN, H. “Spinola (Gaston de),” in: Biographie Nationale, vol. XXIII 
(1921-1924) pp. 426-428. 
183 Over Diego Mexía, zie ARROYO MARTÍN, F. “El marqués de Leganés. Apuntes biográficos.” Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie IV, Historia Moderna, 15 (2002) 145-185; CORELLA SUÁREZ, M.P. “Orígenes históricos del 
marquesado de Leganés y su primer titular: Don Diego Messía de Guzmán.” Anales del Instituto de Estudios 
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een zoon van de gravin van Uceda, één van Isabella’s meest geliefde hofdames. Mede dankzij 

deze verwantschappen zou Mexía vanaf de jaren 1620 carrière maken als militair en politicus 

in Spaanse dienst. Naast de caballerizo mayor en de primer caballerizo telden de Stallen ook 

een viertal gewone caballerizos, die in rang tussen de gentilhombres de la Boca en de 

gentilhombres de la Casa stonden. Hun taak bestond erin de vorsten te begeleiden tijdens 

officiële uitstapjes en reizen, waarbij ze zich achter het paard of de koets van de aartshertog 

opstelden. 

 Ruwweg situeerden de praktische bezigheden van de Caballeriza zich op drie grote 

domeinen.184 In de eerste plaats was ze verantwoordelijk voor de vorming van de pages. Dit 

waren zonen van hoge edelen die naar het Brusselse hof werden gezonden om er een 

opleiding te ontvangen en er kennis te maken met de geplogenheden van het hofleven. Reeds 

in 1595 raadde de graaf van Solre aartshertog Albrecht aan 24 of 30 pages op te nemen in zijn 

hofhouding, teneinde de banden tussen de plaatselijke aristocratie en het bewind aan te 

halen: “Een dergelijk aantal pages is van groter belang dan men zich kan indenken, en zal dat 

nog meer zijn wanneer zij opgeleid worden met zo weinig mogelijk kosten voor hun ouders 

(…), en dit met het oog op de vrucht die men hiervan kan plukken. Want [deze pages] zullen 

een waar zaaibed van deugd worden voor de ganse adel, die momenteel erg afwijkt van het 

pad en weinig affectie heeft voor haar vorst, en vol is van gebreken, en ver verwijderd is van 

elke vorm van deugd.”185 Volgens Solre moesten de pages getraind worden in de vaardigheden 

die elke zichzelf respecterende hoveling verondersteld werd te bezitten: het omgaan met 

wapens, het paardrijden, het dansen, het musiceren en het lezen en schrijven in verschillende 

talen. Daarnaast dienden zij onderwezen te worden in “la virtud, piedad y cristiandad”, en 

hiervoor konden ze terecht in het Jezuïetencollege van Brussel. Om het nut van deze 

veelzijdige opleiding duidelijk te maken, gebruikte de graaf een wel erg verhelderende 

metafoor. Hij stelde dat de scholing van de pages zou fungeren “als een hengel om hen op te 

vissen en groot te brengen als trouwe onderdanen in dienst van Zijne Majesteit”.186 

Vervolgens zou de aartshertog hen kunnen inzetten in het leger of in de geestelijkheid, waar 

zij de dynastie ongetwijfeld grote diensten zouden bewijzen. 
                                                                                                                                                              

Madrileños, 18 (1981) 131-136 en CRAWFORD VOLK, M. “New Light on a Seventeenth-Century Collector: the 
Marquis of Leganés.” The Art Bulletin, 62 (1980) 256-268. 
184 MAYORAL LÓPEZ, La Casa Real de Felipe III, 627-690. 
185 IVDJ, envío 47, caja 63, doc. 506: Autoridad absoluta sin eçesion alguna (ongefolieerd). 
186 Ibid.: “I este servira de anzuelo para pescarlos i criarlos mui sujectos al servicio de Su Majestad.” 
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 In tegenstelling tot de hovelingen en dienaren worden de pages van aartshertog 

Albrecht nooit systematisch in de rekeningboeken van de hofhouding vermeld. Hun namen 

duiken slechts sporadisch op, telkens wanneer één van hen ‘afstudeerde’ en 375 fl. ontving 

voor de aankoop van een mantel, een degen en een paard. Uit de libros de razón kunnen we 

bijgevolg niet afleiden hoeveel pages de hofhouding precies telde. Enkele hofstaten bieden 

meer soelaas. Volgens een lijst uit ca. 1595 had de aartshertog dertien pages, en dat aantal 

wordt bevestigd in een overzicht uit 1605.187 Tijdens de begrafenisstoet van Albrecht in 1622 

liepen er twaalf pages mee, wat erop wijst dat het aantal wellicht steeds min of meer constant 

bleef.188 Tijdens hun opleiding werden zij begeleid door een ayo of gouverneur, en verder 

door een schermmeester, een dansmeester en een schrijfmeester. De capellán y maestro de los 

pajes waakte over hun spirituele welzijn. 

 Een tweede domein waarvoor de Caballeriza de praktische verantwoordelijkheid 

droeg, was het transport van de aartshertogen en hun hofhouding. Afhankelijk van de aard 

van de verplaatsing kon dit aspect van het hofleven uitdraaien op een organisatorische 

krachttoer. Toen in 1598 werd aangekondigd dat de aartshertog naar Spanje zou reizen om er 

de infante te huwen, berekende men dat er niet minder dan 110 rijtuigen nodig waren om de 

volledige uitrusting van zijn gevolg te vervoeren.189 Aangezien dat financieel niet haalbaar 

bleek, raadde men Albrecht aan om zoveel mogelijk bagage per schip naar Spanje te laten 

zenden, waardoor men 30 à 40 karren minder zou kunnen inzetten. Volgens dezelfde 

berekening zouden er op zijn minst 250 paarden nodig zijn voor de bedienden van de Casa, 

terwijl de aartshertogelijke stoeterij er ‘slechts’ 140 ter beschikking had. Het resterende aantal 

moest dus worden aangekocht of gehuurd, maar wegens acuut geldgebrek was dat niet 

eenvoudig. De gentilhombres en de camareros bezaten doorgaans hun eigen paarden, maar 

omdat de verzorging hiervan eveneens door de hofhouding werd bekostigd, stelde men voor 

het aantal rijdieren tijdens de reis te beperken tot vier voor de gentilhombres de la Cámara, 

drie voor de gentilhombres de la Boca en de camareros, en twee voor de gentilhombres de la 

Casa.190  

                                                 
187 Zie respectievelijk ARA, Audiëntie 23/10 en ARA, Audiëntie 33/3.  
188 Zie PUTEANUS & FRANCQUART, Pompa funebris, plakkaat LIIII. 
189 RAH, Salazar y Castro 9-61, f. 15. 
190 Ibid. 
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 Voor het onderhoud van de rijtuigen waren cochero mayor Juan de Torres en diens 

ayuda Alonso de Novoa verantwoordelijk.191 Koetsiers en wagenmenners werden wellicht op 

een afzonderlijk budget uitbetaald of enkel ingehuurd wanneer nodig, want zij worden niet 

vermeld in de rekeningboeken van de hofhouding. Volgens enkele hofstaten uit 1605 en 1611 

werden de paarden van de aartshertogen verzorgd door één of meerdere picadores, maar in 

de libros de razón komt deze benaming niet langer voor.192 In de periode 1612-1618 wordt 

hun functie waargenomen door palafrenero mayor Simon Sterk en dienst ayuda, al valt aan te 

nemen dat hij in zijn taken werd bijgestaan door een hele ploeg stalknechten, die evenwel 

ook niet in de rekeningboeken worden vernoemd. Wellicht ontvingen zij enkel een materiële 

vergoeding in de vorm van kost en/of inwoon, of werd hun loon verrekend via een apart 

budget. Het tuig van de paarden en de koetsen werd dan weer onderhouden door guardarnés 

Sebastian de Binuelas en diens ayuda Pedro de Mena. Verder herbergden de aartshertogelijke 

Stallen ook een vijftigtal last- en muildieren, die verzorgd werden door acemilero mayor 

Francisco Enríquez de Caneda en zijn beide ayudas. Er is ook sprake van een opzichter van de 

werkpaarden [sobrestante de los rocines], een zadelmaker en een foerier, en allicht zal de 

acemileria nog anderen personeelsleden geteld hebben, maar ook deze worden niet vermeld. 

De taak van de twaalf lacayos, tenslotte, bestond erin de koetsen van het aartshertogelijke 

gevolg te begeleiden tijdens uitstapjes, en ervoor te zorgen dat de rijweg vrij was van 

obstakels en al te opdringerige toeschouwers.  

 Het derde en laatste domein dat onder de praktische verantwoordelijkheid van de 

Caballeriza viel, was dat van de communicatie. De correo (koerier) fungeerde als 

boodschapper van de aartshertogen, al is niet meteen duidelijk hoe groot zijn actieradius 

precies was. Het zou kunnen dat zijn opdracht zich beperkte tot het overbrengen van interne 

berichten binnen de beslotenheid van het hof, maar het is net zo goed mogelijk dat hij ook de 

meer informele contacten met de buitenwereld verzorgde. Ook de acht à negen escuderos de 

a pie (‘loopjongens’) hielden zich – naast diverse andere taken – bezig met het overbrengen 

van boodschappen. Veedor y contador Antonio de Mendoza hield dan weer toezicht op de 

boekhouding en de betaling van de rekeningen. Vanzelfsprekend vergde het gediversifieerde 

                                                 
191 Over de rol van koetsen en rijtuigen in de tentoonspreiding van de vorstelijke maiestas, zie LÓPEZ ÁLVAREZ, 
A. Poder, lujo y conflicto en la Corte de los Austrias. Coches, carrozas y sillas de mano, 1550-1700. Madrid, 
2007.  
192 ARA, Audiëntie 33/3 en ARA, Raad van State 157 (1611). 
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takenpakket van de Caballeriza een groot budget. Reeds in 1597 omschreef mayordomo 

mayor Francisco de Mendoza de uitgaven van de Stallen als “muy grande”, en dat hoeft niet 

te verbazen.193 Diego de Succa en Juan Sanders, respectievelijk foerier en leverancier van de 

afdeling, ontvingen maandelijks enorme sommen geld voor de aankoop van stro, hooi, gerst 

en andere benodigdheden voor de verzorging van de dieren. In dat opzicht was de Caballeriza 

in haar geheel één van de duurste afdelingen van de hofhouding (cf. Hoofdstuk II). 

 

De Guarda 

Volgens nuntius Bentivoglio bestond de persoonlijke lijfwacht van de aartshertogen 

aanvankelijk uit drie verschillende korpsen.194 In zijn hoedanigheid van opperbevelhebber 

van de Spaanse troepen in de Nederlanden beschikte Albrecht over een bereden garde, 

samengesteld uit lansiers en haakbusschieters. Deze beide compagnieën stonden sinds 1596 

onder bevel van Rodrigo Niño y Lasso en werden in 1613 afgeschaft naar aanleiding van een 

algemene hervorming in het leger. Daarnaast beschikte de aartshertog als soevereine vorst 

over een korps van een honderdtal alabarderos of hellebaardiers, die – in navolging van de 

guarda tudesca van Filips II – overwegend van Duitse origine waren. Tenslotte was er een 

korps van een vijftigtal archeros, wat een verbastering was van de Duitse term ‘Hartschiere’ – 

een traditioneel wapen dat oorspronkelijk gebruikt werd bij de jacht op wilde zwijnen.195 Zij 

stonden hoger in rang dan de hellebaardiers en waren voornamelijk afkomstig uit de 

Nederlanden en de Franche-Comté.196 In 1596 werd het bevel over deze beide korpsen 

toegewezen aan Pierre de Hennin-Liétard, graaf van Boussu, en aan diens luitenant Martin de 

Somoghy, een gentilhombre de la Boca van Hongaarse afkomst. Na het overlijden van Boussu 

in 1598 werd beslist dat elk korps zijn eigen kapitein zou krijgen. De hellebaardiers werden 

vanaf dan geleid door de Robert van Ligne-Arenberg, baron en later prins van Barbançon, en 

                                                 
193 RAH, Salazar y Castro 9-61, f. 1. 
194 BENTIVOGLIO, Relationi, 159. 
195 LANOYE, “Structure and Composition”, 116. 
196 Over de Hartschiere, zie met name HORTAL MUÑOZ, J.E. “La Noble Guarda de Archeros de Corps en el 
contexto de la Casa Real de los monarcas Austrias Hispanos,” in: VERMEIR, R., FAGEL, R. & EBBEN, M. (eds.) 
Agentes e Identidades en Movimiento. España y los Países Bajos, siglos XV-XVIII (Handelingen van het VII 
Congreso de Historiadores Españoles, Belgas y Neerlandeses, 27-29 september 2007). Córdoba, ter perse. Ik 
maakte eveneens gebruik van een nog ongepubliceerde tekst van dr. Hortal, getiteld “Las guardas palatino-
personales de los gobernadores generales de Flandes durante la dominación de los Habsburgo Hispanos (1517-
1713).” 
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de Hartschiere door Guillaume de Bauffremont, baron van Scey en Sombernon in de 

Franche-Comté.197 Na de dood van deze laatste in 1599 zou het bevel over de Hartschiere 

overgenomen worden door Barbançon, die de hellebaardiers op zijn beurt overliet aan graaf 

Frederik van den Berg. In 1614, tenslotte, zou graaf Christoffel van Emden de overleden 

Barbançon opvolgen als kapitein van de Hartschiere. 

 In de periode 1612-1618 was het korps van de hellebaardiers samengesteld uit vier 

eskadrons van elk 18 soldaten, geleid door een cabo de escuadra. Daarnaast waren er twee 

officieren, een foerier, een tamboer, een piccolospeler en een knecht. Het korps van de 

Hartschiere was veel minder omvangrijk en bestond uit 41 à 42 soldaten, een luitenant, een 

foerier, een trompettist en een knecht. In de praktijk was de Guarda verantwoordelijk voor 

de veiligheid van de aartshertogen, en dat zowel in hun residentie als daarbuiten. Verder 

stonden ze in voor de bewaring van de orde aan het hof. Net als de Caballeriza had de 

lijfwacht echter vooral een representatieve functie. Ze begeleidde de vorsten tijdens hun 

publieke optredens, en zorgde op die manier voor een visueel spektakel. In die zin waren de 

posities van albardero en archero erg prestigieus, en bijgevolg niet eenvoudig te bemachtigen. 

Zo werd archero Jacques André in 1610 gedagvaard door een Brusselse herbergier in wiens 

logement hij verscheidene malen had gelogeerd “durant le temps qu’il a poursuyvy l’estat 

d’archier”, en waar hij – toen zijn benoeming eindelijk in kannen en kruiken was – een flinke 

braspartij organiseerde voor “ses amys qu’il convegnoit et employoit pour obtenir ledit 

estat”.198 

 

 

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: hhhhet hofceremonieel in zijn politieke contextet hofceremonieel in zijn politieke contextet hofceremonieel in zijn politieke contextet hofceremonieel in zijn politieke context    

 

Het hof van de aartshertogen,” schreef Guido Bentivoglio in zijn Relationi, “kan werkelijk 

wedijveren met elk ander van de meest bloeiende en meest schitterende hoven in de 

christelijke wereld.”199 Daarmee was de nuntius één van de eersten om getuigenis af te leggen 

                                                 
197 Guillaume II de Bauffremont, baron van Scey en Sombernon in de Franche-Comté, was een gentilhombre de 
la Boca van Filips II. Hij overleed in Spanje in 1599 en werd begraven in Clervaux. 
198 Zie ARA, Hofrechtbank, procesdossier nr. 176. 
199 BENTIVOGLIO, G. Relationi del Cardinal Bentivoglio. Brussel, 1632, p. 160. [Oorspronkelijke uitgave: 
BENTIVOGLIO, G. Relationi fatte dall’ illustrissimo, e reverendissimo signor cardinal Bentivoglio in tempo delle 
sue nuntiature di Fiandra, e di Francia. Date in luce da Erycio Puteano. Antwerpen, 1629.] 
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van de opmerkelijke gedaanteverwisseling die het Brusselse hof sinds de komst van Albrecht 

en Isabella had ondergaan. In zijn reisdagboek noteerde Sir Charles Somerset dan weer dat 

“[The Archduke’s] house is none of the fayrest, but the order of it, and the government of it 

both of the Archduke and his servants quarters, and also the Infanta and her Ladies in her 

quarter, both for vertue and pietie, is such that it may be the patterne for manie other princes 

to take example by it”.200 Dergelijke commentaren tonen aan dat de heropleving van het hof 

grote indruk maakte op de tijdgenoten. Dat de invoering van het nieuwe hofceremonieel en 

de bijhorende organisatie daarbij van doorslaggevend belang waren, mag duidelijk zijn. “Of 

the utmost importance in projecting the imagery, splendour and pretensions of the court of 

the Archdukes, both to the people of the southern Netherlands and its nobility, and to the 

world beyond, was the elaborate ceremonial which broadcast and glorified the activities and 

projects of the court from its very inception,” stelt Jonathan Israel in dat verband.201 Deze 

uitspraak vraagt om een nadere toelichting. 

 In haar studie over het hof van de hertogen van Savoye argumenteert Maria José del 

Río Barredo dat het Spaans-Bourgondische ceremonieel er in 1585 werd geïntroduceerd naar 

aanleiding van het huwelijk van hertog Carlo Emanuele I met de infante Catalina Micaela, de 

jongere zus van Isabella.202 Volgens de auteur ging het om een doelbewuste maatregel, 

bedoeld om het slabakkende hofleven in Turijn nieuw leven in te blazen. Dankzij de 

invoering van het nieuwe hofceremonieel hoopte men de uitstraling van het hof te 

verbeteren en de dynastieke aspiraties van de hertogelijke familie in de verf te zetten. Carlo 

Emanuele was een ambitieuze vorst. Zijn verwoede pogingen om het strategisch gelegen 

hertogdom Savoye tot koninkrijk te laten verheffen, zouden in latere jaren nog veel Europese 

hoofdbrekens teweegbrengen.203 De kans om via een schitterende hofhouding alvast een 

imago van soevereiniteit en koningschap te cultiveren, greep hij bijgevolg graag met beide 

handen aan. Tegelijk argumenteert Del Rio Barredo dat de invoering van het nieuwe 

                                                 
200 BRENNAN, The Travel Diary, 287. 
201 ISRAEL, J. “Chapter 1: The Court of Albert and Isabella, 1598-1621,” in: ISRAEL, J. Conflicts of Empires. Spain, 
the Low Countries and the Struggle for World Supremacy 1585-1713. Londen, 1997, pp. 1-21. Aldaar p. 8. 
202 DEL RÍO BARREDO, M.J. “De Madrid a Turín: el ceremonial de las reinas españolas en la corte ducal de Catalina 
Micaela de Saboya,” in: GÓMEZ-CENTURIÓN, C., ed. Monarquía y Corte en la España Moderna. Cuadernos de 
Historia Moderna, 2003 (Anejo II), pp. 97-122. 
203

 ORESKO, R. “The House of Savoy in search for a royal crown in the seventeenth century,” in: ORESKO, R., 
GIBBS, G.C. & SCOTT, H.M., eds. Royal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe: essays in memory 
of Ragnhild Hatton. Cambridge U.P., 1997, pp. 272-350. 
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ceremonieel ook bijzonder gunstig was voor de vader van de bruid. De ‘export’ van zijn 

hofmodel liet Filips II toe om de banden met Savoye nauwer aan te halen; een groep 

Spaansgezinde hovelingen in de hofhouding van de hertog te installeren; en het aanzien van 

de Spaanse cultuur in Italië te verstevigen. Op die manier zou het hofceremonieel hebben 

bijgedragen tot een versterking van de afhankelijkheid van Turijn ten opzichte van Madrid 

en tot een uitbreiding van de politieke hegemonie van Spanje.204 

 Het is verleidelijk om de situatie aan het hof van Savoye te vergelijken met de 

omstandigheden aan het aartshertogelijke hof. Zowel in Turijn als in Brussel had men te 

maken met een regime dat zich enerzijds beriep op zijn politieke autonomie, maar anderzijds 

de hete adem van Madrid in zijn nek voelde.205 Aan beide hoven had men nood aan een 

verfrissend elan na een periode van troebelen, en in beide gevallen zorgde de uitgekiende 

huwelijkspolitiek van Filips II ervoor dat een infante van Spanje er de vrouw des huizes 

werd. Het zijn merkwaardige parallellen, die evenwel niet mogen leiden tot een 

oversimplificatie. Op politiek gebied kan de toestand in Savoye onmogelijk vergeleken 

worden met die in de Lage Landen. Niettemin stemt de hypothese van Del Río Barredo tot 

nadenken. Het lijkt er in elk geval op dat ook Albrecht en Isabella er bewust voor opteerden 

om hun hofhouding in te richten naar het voorbeeld van het Spaanse hof. Om die reden werd 

en wordt het door sommigen beschouwd als een bastion van het Spaanse gezag in de 

Nederlanden.206 De introductie van het Spaans-Bourgondische hofceremonieel zou er dan op 

wijzen dat het Brusselse hof weinig meer was dan een subcourt, een onderafdeling van zijn 

Madrileense pendant. Dat één en ander de nodige twijfels doet rijzen over de politieke 

autonomie van het aartshertogelijke bewind, lijkt in dat verband niet meer dan logisch. Toch 

mag men niet te snel overgaan tot dergelijke conclusies. Ongetwijfeld werd de inrichting van 

het Brusselse hof mee bepaald door politieke drijfveren. De vraag is echter in hoeverre deze 

hervorming gezien mag worden als symptomatisch voor de veronderstelde afhankelijkheid 

van de aartshertogen ten opzichte van de Spaanse regering, dan wel als een bewuste 

                                                 
204 Ibid., 112-122. 
205 Zie o.a. ORESKO, R. “The Sabaudian Court 1563-c. 1750,” in: ADAMSON, The Princely Courts, 232-253 en 
OSBORNE, T. Dynasty and Diplomacy in the Court of Savoy. Political Culture and the Thirty Years’ War. 
Cambridge U.P., 2002 en  
206 Zie bv. ISRAEL, J. “Chapter 1: The Court of Albert and Isabella, 1598-1621” en GARCÍA GARCÍA, B.J. “La Corte 
de los Archiduques en Bruselas.” Torre de los Lujanes, 44 (2001) 59-75. 
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bekrachtiging van de status van Albrecht en Isabella als onafhankelijke en soevereine 

vorsten. 

 Net zoals in Turijn, werd het hofceremonieel in Brussel aangepast naar aanleiding van 

het huwelijk van de aartshertogen in 1598. De hervormingen waren duidelijk geïnspireerd op 

het hofmodel dat aan het Madrileense hof in voege was. Op zich hoeft dat niet te verbazen. 

Albrecht en Isabella waren beiden opgegroeid aan het hof van Filips II, dat hun 

referentiekader had bepaald en in deze periode bovendien veel aanzien genoot in Europa. 

Sinds hun kindertijd waren hun respectieve hofhoudingen georganiseerd volgens het Spaans-

Bourgondische hofceremonieel. Het lijkt bijgevolg niet meer dan logisch dat ze de hen 

vetrouwde stijl wensten te behouden aan hun hof te Brussel. Maar er was meer aan de hand. 

Met het huwelijk van de aartshertogen werd de soevereiniteit over de Nederlanden 

overgedragen aan Albrecht en Isabella. Vanaf de aankomst van de infante in 1599 was het hof 

van Brussel dus niet langer de zetel van een landvoogd, maar van twee soevereine vorsten 

van den bloede. De betekenis en impact van deze statuswijziging kan moeilijk worden 

onderschat. Ze bracht bepaalde verwachtingen met zich mee, die men geenszins kon en 

wilde negeren. In zijn gezaghebbend essay The Making of the Ancien-Régime Court 

argumenteert John Adamson dat “(…) in the period between roughly 1550 and 1700 there 

was was might be termed a ‘standardization of expectations’ as to the features that a properly 

constituted court was expected to possess”.207 Volgens Adamson werd elk zichzelf 

respecterend soeverein hof geacht aan bepaalde vormvereisten te voldoen. Het ging daarbij 

niet alleen om het bezit van een magnifiek paleis en de tentoonspreiding van luxe en 

weelderigheid, maar ook om de patronage van kunsten en wetenschappen en om de 

demonstratie van een diepgaande religiositeit. In die zin is er sprake van een 

verwachtingspatroon dat aan vrijwel alle West- en Centraal-Europese hoven op de voorgrond 

trad. Met name aan het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw zou dit 

patroon zich sterk laten gelden: “What is perhaps the most distinctive aspect of the late 

sixteenth- and early seventeenth-century court culture,” stelt Adamson, “was the gradual 

acceptance of all, or almost all, of the items on this checklist as being virtually de rigueur for 

any sovereign court that aspired to be taken seriously by its peers. In this regard, studies of 
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Europe, pp. 7-41. Aldaar p. 14. 



 121 

new courts are particularly revealing, whether they relate to newly elevated princes, such as 

the Medici or the Vasa, or to courts ‘reinvented’ after a relocation or period of abeyance, such 

as the Sabaudian court after its transference from Chambéry to Turin in 1563. The 

thoroughness with which these newcomers acquired the ‘correct’ courtly amenities reveals 

more than a pattern of copying and emulation. It effectively itemizes what contemporaries 

regarded as the defining features of a sovereign court .”208  

 In zekere zin kan ook het hof van de aartshertogen beschouwd worden als een 

reinvented court. Sinds het vertrek van Filips II naar Spanje in 1559 was het hof van Brussel 

‘gedegradeerd’ tot een landvoogdelijk hof. Onder landvoogdes Margareta van Parma kon het 

zijn glorieuze reputatie nog enigszins handhaven, maar in de woelige jaren nadien verloor 

het veel van zijn vroegere luister.209 Met het aantreden van Albrecht en Isabella wierp het de 

status van regional subcourt van zich af en vond het zichzelf opnieuw uit als een zelfstandig, 

autonoom en bovenal soeverein hof. Door de introductie van het Spaans-Bourgondische 

hofceremonieel, dat als het meest prestigieuze in Europa mocht gelden, bliezen de 

aartshertogen het verkommerde hof nieuw leven in. Gekenmerkt door een verregaande 

ritualisering van het dagelijks leven, beklemtoonde het nieuwe decorum hun verheven en 

sacrale status als vorsten van den bloede – en bijgevolg ook de legitimiteit van hun bewind. 

De aartshertogen waren zich maar al te goed bewust van de politieke rol die hun hof kon 

spelen. Bij hun aantreden bevonden de Nederlanden zich in een toestand van ernstige 

instabiliteit. Drie decennia lang had het land te lijden gehad onder een burgeroorlog, met alle 

economische en sociale gevolgen vandien. Het wantrouwen onder de bevolking jegens het 

nieuwe regime was groot. Een groot aantal leden van de aristocratie had zich afgekeerd van 

de Habsburgse dynastie, en onderhuids heerste de vrees dat er nog meer zouden volgen. In 

een dergelijk klimaat opteerden de aartshertogen ervoor hun hof te presenteren als een baken 

van politieke rust en stabiliteit. De proliferatie van ambten en posities in de hofhouding 

maakte het – in combinatie met het systeem van service par terme – mogelijk om grote 

groepen edelen aan te trekken en hen toegang te geven tot de hernieuwde patronagemarkt 

die er tot ontwikkeling kwam. Op die manier zou het hof een bepalende rol spelen in de 

wederopbouw van het veelgeplaagde Habsburgse bewind in de Nederlanden.  

                                                 
208 Ibid. 
209 SMOLAR-MEYNART, Het paleis van Brussel, 95-101. 
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 De argumentatie van Adamson herinnert bovendien aan een hypothese van John 

Elliott, die reeds in 1985 poneerde dat heersers van kleine vorstendommen schijnbaar veel 

meer inspanningen leverden om een imago van pracht en grandeur te cultiveren dan hun 

tegenhangers in grotere landen, om de simpele reden dat hun legitimiteit meer in vraag werd 

gesteld.210 Hierop voortbouwend concludeert ook Brian Weiser dat “the very smallness of 

these principalities encouraged rulers to concentrate on enhancing their image by splendor, 

distance, and decorum. (…) To counteract their questionable claims on the obedience of their 

subjects these princes emphasized their glory”.211 Weiser verwijst naar Milaan en Bourgondië 

om zijn stelling te onderbouwen, maar misschien gaat de theorie ook op voor de 

aartshertogelijke Nederlanden. Enkele eigentijdse commentatoren waren in elk geval van 

mening dat de aartshertogen opvallend veel belang hechtten aan het imago van hun hof, 

waar “(…) la gloire précède tous ces autres interests et affaires qu’ils aimeront mieux voir 

ruiner que d’en diminuer un poinct”.212 Zoals ook uit de volgende hoofdstukken zal blijken, 

waren Albrecht en Isabella dan ook bijzonder gevoelig voor inbreuken op het decorum en de 

voorrangregels aan het hof: “Il ny avoit princes au monde plus jaloux et punctuelz en telles 

choses que ceulxcy,” verzuchtte de Franse ambassadeur Mathieu Brulart de Berny in dat 

verband.213 Iets dergelijks mocht ook de Engelse ambassadeur Lord Doncaster aan den lijve 

ondervinden. Toen hij in 1619 op audiëntie ging bij de aartshertogen, weigerde men hem een 

stoel aan te bieden. Doncaster vatte dat op als een grove belediging en maakte zijn beklag, 

waarop hij droogweg te horen kreeg dat men hem dezelfde behandeling schonk als degene 

die de graaf van Noyelles te beurt was gevallen toen deze laatste enkele maanden voordien als 

aartshertogelijk gezant werd ontvangen door koning James I. “And this I have almost 

generally observed in my whole entertaynment here,” schreef de verongelijkte Doncaster, 

“that as in all thinges wherein [the Archdukes] might sett forth the glory of their own 

magnificence, they have been desirous to exceede the pattern of their ambassador’s usage in 

                                                 
210 ELLIOTT, J.H. “Power and Propaganda in the Spain of Philip IV,” in: WILENTZ, S., ed. Rites of Power. 
Symbolism, Ritual and Politics Since the Middle Ages. Philadelphia, 1985, pp. 145-173. 
211 WEISER, B. Charles II and the Politics of Access. Woodbridge, 2003. Aldaar p. 10. 
212 BNF, Manuscrits Français 16130, f. 274: Charles de l’Aubespinne de Chasteauneuf, abbé de Préaux, aan 
staatssecretaris Puisieux, 28 mei 1614. 
213 BNF, Manuscrits Français 16129, f. 285: Mathieu Brulart de Berny aan staatssecretaris Puisieux, 25 juli 1610. 



 123 

England (…), wherein I thinke his Majesty and all the world will judge there is a great 

overvaluation on their part.”214 

 Met zijn klacht sloeg Doncaster in feite de nagel op de kop. Het hof van de 

aartshertogen was weliswaar een soeverein, maar geen koninklijk hof. Toch stonden Albrecht 

en Isabella erop een hofceremonieel te hanteren dat – naar het voorbeeld van het 

Madrileense hof – op koninklijke leest was geschoeid. Dat achter deze maatregel bepaalde 

politieke ambities schuilgingen, mag duidelijk zijn. Het lijdt inderdaad geen twijfel dat de 

aspiraties van Albrecht en Isabella verder reikten dan de heerschappij over de Nederlanden. 

Zo is het veelzeggend dat de aartshertogen van bij de aanvang van hun regering verwoede 

maar vruchteloze pogingen ondernamen om zichzelf door de paus en de internationale 

gemeenschap te laten erkennen als koningen van Bourgondië – een titel die hen meteen naar 

de top van de pecking order onder de Europese vorsten zou hebben gekatapulteerd.215 Als pas 

gehuwde keizerszoon – met omstreeks 1598 nog goede hoop op de geboorte van eventuele 

kinderen - was de aartshertog bovendien een gedoodverfde kandidaat voor de opvolging van 

de kinderloze Rudolf II op de imperiale troon.216 Het was een optie die men in de 

historiografie over het aartshertogelijke bewind al eens durft te vergeten, maar waarvan 

Albrecht zich maar al te goed bewust was. Lange tijd zag hij zichzelf als toekomstige keizer 

van het Heilige Roomse Rijk – of in elk geval als een zeer grote kanshebber voor deze positie 

(cf. Hoofdstuk V). Vanuit dat standpunt bekeken, was de revitalisering van het Brusselse hof 

niet meer dan logisch. Met de introductie van het koninklijke hofceremonieel anticipeerden 

Albrecht en Isabella op de schitterende toekomst die ze voor zichzelf en hun eventuele latere 

nageslacht zagen weggelegd. Dat geen van de genoemde ambities uiteindelijk bewaarheid zou 

worden, kon men in 1598 nog niet vermoeden.  

 

 

* * * 

 

 
                                                 
214 NA, State Papers 77/13, f. 267: Lord Doncaster aan staatssecretaris, 30 mei 1619. 
215 Zie hierover BFZ, Fondo Altamira, carpeta 39, grupo documental 13, doc. 61: Filips III aan de hertog van 
Sessa, Spaans ambassadeur te Rome, 5 juni 1599. 
216 Zie BRANTS, V. La Belgique au XVIIe siècle, Albert et Isabelle. Études d'histoire politique et sociale. Leuven, 
1910, pp. 18-19 en DE VILLERMONT, L’Infante Isabelle, pp. 217-223 en SÁNCHEZ, Sword and Wimple, 65. 
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II 

 

Schaal & Financiën 
 

 

“On pourra peut-être faire ce reproche aux archiducs, d’avoir maintenu autour d’eux une cour 

si dispendieuse alors que l’argent leur manquait toujours, mais c’était dans les mœurs du temps et quand 

le prince manquait de fonds, il ne payait pas ses officiers.”1 

Marie de Villermont 

L’Infante Isabelle 

 

 

ijdens de zomer van 1603 vertoefden Albrecht en Isabella enkele weken in 

Antwerpen. Zonder twijfel zadelde hun verblijf de Antwerpse stadsmagistraat met 

heel wat logistieke hoofdbrekens op. Volgens een eigentijdse bron arriveerden de 

aartshertogen op 2 augustus met een gevolg van maar liefst 382 personen, die allen gevoed en 

gehuisvest moesten worden.2 Het ging onder meer om tien gentilhombres de la Cámara, 

negentien gentilhombres de la Boca, negen gentilhombres de la Casa, twaalf ayudas de 

Cámara, zeven kapelaans, dertien lakeien, twee lijfartsen, vier wasvrouwen, zeven violisten, 

negentien koks en keukenknechten, dertien koetsiers, zeven escuderos de a pie, negen 

trompetters en zeven portiers. In het kielzog van de vorsten zakten bovendien zestig 

hoogwaardigheidsbekleders af naar Antwerpen, waaronder velen die hun eigen bedienden 

met zich meebrachten. Tenslotte werd het aartshertogelijke gevolg wellicht ook begeleid 

door een contingent Hartschiere en hellebaardiers. De hele onderneming had iets weg van 

een kleine volksverhuizing. Ongetwijfeld slaakten heel wat inwoners van de Scheldestad een 

zucht van verlichting toen het hof in september weer naar Brussel vertrok. 

  Dat Albrecht en Isabella zelfs tijdens een relatief korte verplaatsing door een 

dergelijke omvangrijke entourage werden vergezeld, hoeft niet te verbazen. In een essay over 

                                                 
1 DE VILLERMONT, M. L'Infante Isabelle, gouvernante des Pays-Bas. 2 vols. Parijs-Tamines, 1912. Volume II, p. 
22. 
2 SAA, Privilegekamer 1627 (microfilm 392K): Lyste van den Hove zoo Hunne Hoocheden hier waren gecomen 
2 Augusti 1603 ende vertrocken 9 Septembris daernaer. 

T 
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de hofcultuur onder de Engelse Stuarts argumenteert Malcolm Smuts dat het 

wetenschappelijk onderzoek naar visuele representaties van macht en grandeur tijdens het 

Ancien Régime de neiging heeft zich te concentreren op de beeldende kunsten en te weinig 

aandacht schenkt aan de studie van andere, meer klassieke methodes die – zoals Peter Burke 

het eloquent uitdrukte – de ‘fabricage’ van een vorstelijk imago als doel hadden.3 Smuts wijst 

onder meer op het bezit van een indrukwekkende entourage en op de tentoonspreiding van 

overvloedige pracht en praal als manieren om de maiestas van de vorst tot uiting te brengen. 

Volgens de auteur waren tijdgenoten veel meer onder de indruk van de schaal en de 

schittering van de vorstelijke hofhouding dan van verfijnde schilderijen en statige portretten. 

Doorgaans bevonden deze laatste zich in kunstkamers en -galerijen die niet voor het grote 

publiek toegankelijk waren, en bovendien vereiste de interpretatie ervan in veel gevallen een 

grondige kennis van mythologie en geschiedenis, wat weinigen in die tijd gegeven was. 

‘Traditionele’ uitingen van luxe en luister waren bijgevolg veel beter geschikt om de 

vorstelijke autoriteit te visualiseren ten opzichte van een groot en heterogeen publiek.4 Smuts 

herinnert zijn lezers aan “the medieval principle that power and prestige must always be 

expressed through a large and impressive entourage, crowding into a great man’s house and 

pursuing his favour. (…) Royal majesty became visible chiefly through massive assemblages 

of gorgeously dressed people and showy luxury objects. What needs emphasis is the scale of 

this display, the impression it must have made on spectators and the enormous expenditures 

required to sustain it”.5 

 Dat de omvang van de vorstelijke entourage tijdens het Ancien Régime geacht werd 

de status en rijkdom van de vorst te weerspiegelen, is een overtuiging die in de historiografie 

reeds meermaals werd beargumenteerd.6 In de perceptie van tijdgenoten fungeerde de schaal 

van de hofhouding als een visuele graadmeter voor de draagwijdte van de vorstelijke macht. 

                                                 
3 Zie de inleiding in SMUTS, M., ed. The Stuart Court and Europe. Essays in Politics and Political Culture. 
Cambridge U.P., 1996. De term ‘fabricage’ werd ontleend aan BURKE, P. The Fabrication of Louis XIV. New 
Haven-Londen, 1992. 
4 SMUTS, The Stuart Court and Europe, 12. 
5 SMUTS, The Stuart Court and Europe, 88 en 96. 
6 Zie bv. Werner Paravicini, die in de context van het hof van de Bourgondische hertogen argumenteert dat 
“what impressed foreigners even more was quite simply the number of people who lived at the court at the 
Duke’s expense”. PARAVICINI, W. “The Court of the Dukes of Burgundy. A Model for Europe?” in: ASCH, R.G. & 
BIRKE, A.M., eds. Princes, Patronage and the Nobility: the Court at the Beginning of the Modern Age, c. 1450-
1650. Oxford U.P., 1991, pp. 69-102. Aldaar p. 76. 
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Niet toevallig kenden alle belangrijke Europese vorstenhoven in de loop der eeuwen een 

significante expansie, met een hoogtepunt in de periode 1650-1700.7 “From the thirteenth to 

the seventeenth or eighteenth centuries, rising numbers, a proliferation of honorary and 

administrative tasks, and an increasing sense of majesty changed the face of the court”, meent 

Jeroen Duindam in dat verband.8 Dat een dergelijke evolutie ook de nodige financiële 

consequenties met zich meebracht, hoeft geen betoog. In het licht van het 

‘soevereiniteitsdebat’ (cf. Inleiding) stelt zich dan ook de vraag of en hoe deze trend zich 

voordeed aan het hof van Brussel, waar de legitimiteit en de penibele financiële situatie van 

de aartshertogen ook tijdens hun leven al voor verhitte discussies zorgden.  

 In het vorige hoofdstuk zagen we hoe de aartshertogelijke hofhouding inzake 

ceremonieel en organisatie doelbewust gemodelleerd werd naar het voorbeeld van een 

koninklijk hof.9 In hun pogingen om hun gezag te bekrachtigen en hun dynastieke ambities 

kenbaar te maken, getroostten Albrecht en Isabella zich bijzonder veel moeite om de 

voormalige luister van het Brusselse hof in ere te herstellen. Maar vertaalde deze strategie 

zich ook in een significante schaalvergroting? Hoe verhield het hof van de aartshertogen zich 

tot andere Europese hoven? Hoe groot was hun hofhouding, en hoeveel kostte het onderhoud 

ervan? En – interessanter nog – wie betaalde er eigenlijk voor? Het lijken eenvoudige vragen, 

maar geen ervan heeft tot nog toe een antwoord opgeleverd waar geen speculatie mee is 

gemoeid. Traditioneel wordt aangenomen dat het hof van Albrecht en Isabella veel groter 

was dan de hoven van hun voorlopers en opvolgers in de Nederlanden, maar in feite werden 

concrete gegevens hierover nooit bestudeerd. Uitspraken zoals deze van Jonathan Israel, die 

stelt dat “het hof van de aartshertogen veel groter en prachtlievender [was] dan dat van om 

het even welke gouverneur-generaal die hen voorafging of opvolgde”, zijn dan ook niet 

zozeer gebaseerd op cijfermateriaal als wel op eigentijdse commentaren.10 Eén daarvan 

formuleerde het als volgt: “Il n’y a point de prince dans notre siècle plus attentif qu’Albert, 

prince des Pais-Bas, à soutenir l’éclat de son rang et à l’augmenter, en remplissant sa cour 
                                                 
7 ADAMSON, J. “The Making of the Ancien-Régime Court, 1500-1700,” in: ADAMSON, J., ed. The Princely Courts 
of Europe. Ritual, Politics and Culture Under the Ancien Régime 1500-1750. Londen, 1999, pp. 7-41. 
8 DUINDAM, J. Vienna and Versailles: The Courts of Europe’s Dynastic Rivals, 1550-1780. Cambridge U.P. Aldaar 
p. 27. 
9 Zie in dat verband ELLIOTT, J.H. “La sociedad cortesana en la Europa del siglo XVII: Madrid, Bruselas, Londres,” 
in: BROWN, J., ed. Velázquez, Rubens y Van Dyck. Pintores cortesanos del siglo XVII. Madrid, 1999, pp. 15-31. 
10 ISRAEL, J. “Het tijdperk van de Aartshertogen, 1598-1621,” in: JANSSENS, P., ed. België in de Zeventiende Eeuw. 
De Spaanse Nederlanden en het prinsbisdom Luik. 2 vols. Gent, 2006, pp. 28-32. Volume I, p. 29. 
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d’un grand nombre de la noblesse, de ministres et de gardes; persuadé qu’aussitôt que le 

peuple cesse d’être frappé par la splendeur et la puissance qui font tant d’impression sur son 

esprit, il passe aisément à mépriser la souverainté.”11 Commentaren als deze laten er geen 

twijfel over bestaan dat de evolutie van de omvang van de aartshertogelijke entourage niet los 

kan worden gezien van politieke beweegredenen. Met die gedachte in het achterhoofd peilt 

dit hoofdstuk naar de schaal van de aartshertogelijke hofhouding en naar de financiële kost 

die het onderhoud ervan opleverde. De antwoorden op deze vragen koppelen immers terug 

naar de bredere thematiek van de representatie van de macht, waarbij niet zozeer de concrete 

totstandkoming van de hofhouding van belang is, als wel de achterliggende motivatie van dat 

proces.  

 

 

Contouren:Contouren:Contouren:Contouren: hof en hofhouding hof en hofhouding hof en hofhouding hof en hofhouding    

    

Dat de omvang van het aartshertogelijke hof tot op heden nooit uitvoerig werd onderzocht, 

hoeft in feite niet te verbazen. Peilen naar de dimensies van een vroegmodern hof is geen 

eenvoudige oefening. Veel hangt af van de definitie die men hanteert: noodzakelijkerwijs 

leiden verschillende interpretaties van het concept ‘hof’ tot uiteenlopende meningen over de 

schaal ervan. Om dat probleem te omzeilen, stellen de meeste historici zich tevreden met een 

analyse van de omvang van de hofhouding. Anders gezegd: men telt het aantal hovelingen en 

dienaren dat wordt vermeld in hofstaten en officiële loonlijsten.12 Uiteraard is deze methode 

verre van ideaal. Zo is duidelijk dat de eigenlijke hofhouding slechts één component vormde 

van een brede waaier aan instellingen en sectoren die – in de perceptie van tijdgenoten – deel 

uitmaakten van het vorstelijke hof. De vraag stelt zich in hoeverre we al deze entiteiten mee 

in rekening kunnen brengen, en of dat überhaupt noodzakelijk is. Bij gebrek aan telbare 

gegevens zullen schattingen terzake steeds arbitrair zijn. Bovendien dient men zich 

rekenschap te geven van het feit dat het hof in veel Europese vorstendommen uit meerdere 

hofhoudingen bestond. Elk lid van de vorstelijke familie beschikte dan over een min of meer 

                                                 
11 BUTKENS, C.F. Supplément aux trophées tant sacrés que profanes du duché de Brabant de Mr.Butkens, Traduit 
et recueilli des meilleurs historiens de Brabant et tiré pour une grande partie des archives dudit pais. 2 vols. Den 
Haag, 1724-1726. Volume I, p. 358. 
12 Zie de discussie hierover in DUINDAM, Vienna and Versailles, pp. 47-51. 
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onafhankelijk huishouden.13 In de aartshertogelijke Nederlanden was dat niet het geval, maar 

daarmee zijn de problemen niet van de baan.  

 Wie enkel het aantal geregistreerde en bezoldigde personeelsleden analyseert, zal 

onmiskenbaar een significant ‘dark number’ over het hoofd zien. Een dergelijke benadering 

negeert immers een groot aantal personen die niet noodzakelijk officieel aan de hofhouding 

waren gelieerd, maar die wel aan het hof verbleven. Zo meldde een anonieme Franse spion 

omstreeks 1610 in een geheim verslag dat er zich aan het Brusselse hof “tousjours aucuns 

gouverneurs-généraux, maistres de camp sur pied, colonelz, gouverneurs de villes et places, 

cappitaines et autres pour affaires du Prince ou pour leur particulier” bevonden, en dat het 

Spaanse leger in de Nederlanden veel officieren tewerkstelde “qui sont pour la plus part en 

Court durant ceste trefve d’avec les Estats [= het Twaalfjarig Bestand]”.14 Bovendien moet 

men ook rekening houden met de aanwezigheid van een groot aantal leden van de centrale 

administratie en het corps diplomatique, die het paleis op de Koudenberg als hun biotoop 

beschouwden. Omgekeerd waren er ook edellieden die officieel wel tot de hofhouding 

behoorden, maar zelden of nooit aan het hof verbleven omwille van activiteiten in het leger 

of in de diplomatie, of simpelweg omdat hun ambt niet meer was dan een erefunctie. Verder 

negeert een analyse van de geregistreerde personeelsleden niet alleen de gezinnen van de 

hovelingen en desgevallend hun eigen huishoudens, maar ook andere personen die eerder 

indirect aan de hofhouding waren verbonden.15 Het gaat daarbij om de werknemers van 

‘externe’ geledingen zoals de jachtafdeling; om tijdelijke krachten en ingehuurde dagloners; 

om hofschilders en hofleveranciers; enz. Bovendien waren er wellicht heel wat hovelingen, 

klerken en dienaren wier salaris werd uitbetaald via aparte budgetten, of die enkel een 

materiële vergoeding ontvingen en bijgevolg niet in de hofstaten werden vermeld. En wat te 

denken van de ongetwijfeld talrijke bezoekers die het paleis op de Koudenberg 

                                                 
13 DUINDAM, Vienna and Versailles, 48-49. 
14 [ANONIEM]. Relation de Flandres. État de la cour et maison des archiducs en 1610. Document inédit du temps 
enrichi de notes généalogiques et historiques. In: Souvenirs de la Flandre-Wallonne. Recherches historiques et 
choix de documents relatifs à Douai et au Nord de la France, vol. VI. Parijs-Douai, 1866, pp. 1-25. Aldaar p. 7. 
15 Antonia-Wilhelmina van Arenberg, camarera mayor van de infante, had bijvoorbeeld “une damoiselle vielle”,  
“une damoiselle jeune”,  “deux femmes de chambre” en  “une cuisinière” in dienst, alsmede een zekere Hauwach 
“qui servira de maistre d’hôtel et de secrétaire”, een zekere Claude, een page en tenslotte Maternus, “son 
laquay”. ACA, biografie 36-17: Sensuyt tout ce que il fault pour Madame la Comtesse d’Isenbourgh. Het 
persoonlijke huishouden van de graaf van Añover, mayordomo mayor van de hofhouding, zou dan weer uit 
minstens 36 personen hebben bestaan. IVDJ, manuscrito 26-I-11, ff. 43-50: Relación de la enfermedad, muerte y 
entiero, honras y obsequias del Señor Conde de Añober que está en gloria. 
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frequenteerden tijdens bals, toernooien en andere evenementen, of die naar het hof kwamen 

om er aan politiek te doen of simpelweg een praatje te slaan met de overige aanwezigen?16  

 Het mag duidelijk zijn dat een kant-en-klare oplossing voor het vraagstuk met 

betrekking tot de schaal van het hof niet zomaar voor het rapen ligt. Sowieso zijn historici 

aangewezen op de schaarse informatie uit hofstaten en personeelslijsten (die zich meestal 

beperken tot gegevens over het aantal bezoldigde werknemers), om vervolgens voorzichtige 

hypotheses te formuleren over de werkelijke situatie. Deze bronnen vormen weliswaar een 

aanvaardbaar vertrekpunt, maar brengen op zich reeds ettelijke praktische problemen met 

zich mee. Voor de hele aartshertogelijke periode beschikken we slechts over een relatief klein 

aantal hofstaten die min of meer als representatief kunnen worden beschouwd. Het gaat om 

een zevental lijsten uit 1595, 1598, 1603, 1605, 1611 en 1622.17 Daarnaast is er een overzicht 

uit 1624, waarop de namen staan vermeld van bedienden die na de dood van aartshertog 

Albrecht een pensioen ontvingen.18 Afhankelijk van de redenen die aanleiding gaven tot de 

redactie ervan, zijn de verschillende lijsten vaak onnauwkeurig of onvolledig. Aangezien ze 

evenmin een coherente telmethode hanteren, is het bovendien niet eenvoudig om de evolutie 

van de schaal van de hofhouding doorheen de tijd te bepalen. Zo lijken heel wat categorieën 

van hovelingen en dienaren te verschijnen en te verdwijnen naargelang de voorkeur van de 

auteurs. Op dezelfde manier worden namen van personeelsleden verbasterd, vergeten of 

verkeerd gespeld. Functies en ambten worden nu eens opgesplitst, dan weer samengevoegd of 

geschrapt. In sommige gevallen lijken mensen in het niets te verdwijnen, om enkele jaren 

later plots weer op te duiken. Bij de interpretatie van de gegevens is behoedzaamheid dus 

geboden. Dit probleem kan enigszins worden gecompenseerd met behulp van de libros de 

razón van de hofhouding, die een meer gedetailleerd beeld weergeven.19 Deze 

rekeningboeken bevatten trimestriële overzichten van de lonen die aan de hovelingen en 

dienaren werden uitgereikt in de periode 1612-1618. Wijzigingen en fluctuaties in het 

personeelsbestand kunnen hier dus op een systematische manier worden afgelezen. In wat 

volgt wordt de analyse van al deze gegevens voorgesteld. 

                                                 
16 DUINDAM, Vienna and Versailles, 49-51. 
17 Het gaat respectievelijk om ARA, Audiëntie 23/10 (1595); ASV, Fondo Borghese I 913, ff. 339-344 (1598); 
SAA, Privilegekamer 1627 (1603); ARA, Audiëntie 33/3 (1605); ARA, Audiëntie 33/4, ff. 66-72 (1605); ARA, 
Raad van State 157 (1611) en ARA, Audiëntie 20, ff. 16-26 (1622). 
18 ARA, Raad van State 157 (1624). 
19 ARA, Rekenkamer 1837 en 1838. 
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De cijfers 

Op 11 februari 1596 hield kardinaal-aartshertog Albrecht zijn feestelijke intocht in Brussel. 

Volgens een eigentijdse verslaggever werd de nieuwe landvoogd vergezeld van een entourage 

van meer dan 230 personen.20 Dat aantal wordt min of meer bevestigd door een hofstaat die 

omstreeks 1595 werd opgesteld en die bijgevolg de toestand weergeeft net vóór of tijdens 

Albrechts komst naar de Nederlanden.21 Dit document vermeldt in totaal 221 personen.22 Het 

verschil met het reeds genoemde getal is verwaarloosbaar, en het lijkt dan ook aannemelijk 

dat de kern van Albrechts hofhouding bij de aanvang van zijn bewind inderdaad ca. 230 

personen telde – met dien verstande dat de leden van de Capella Maior en de Guarda hier 

niet worden meegerekend. De eerstvolgende bewaarde hofstaat dateert uit 1598 en werd 

opgesteld naar aanleiding van Albrechts ‘huwelijksreis’ naar Spanje.23 De lijst vermeldt enkel 

namen van hovelingen die hem op zijn tocht vergezelden en geeft bijgevolg slechts een 

partieel overzicht van de hofhouding weer. In tegenstelling tot de vorige hofstaat maakt dit 

document bijvoorbeeld geen melding van de pages van de aartshertog. Opvallend is wel de 

aanwezigheid van enkele hovelingen van Zuidnederlandse en Bourgondische origine, die in 

1595 nog ontbraken (cf. Hoofdstuk III). In totaal gaat het om 215 individuën, met daarnaast 

een vijftiental “personajes que vienen con el Archiduque demas de la Memoria de su Casa”.24  

 In 1599 onderging de hofhouding een grondige transformatie naar aanleiding van de 

komst van Albrechts bruid Isabella en haar grotendeels vrouwelijke entourage. Aangezien het 

paleis op de Koudenberg sinds vele jaren een vrijwel exclusief mannelijk gezelschap had 

geherbergd, bracht de introductie van deze Frauenzimmer ongetwijfeld de nodige opwinding 

met zich mee. Naast gezelschapsdames en kamermeisjes had Isabella bovendien nood aan 

                                                 
20 Het getal 230 wordt geciteerd in een brief van A. Sarmiento de Valladares aan de graaf van Gondomar, 3 
september 1595. Zie HORTAL MUÑOZ, J.E. “The Household of Archduke Albert of Austria from his arrival in 
Madrid until his investiture as Sovereign Prince of the Low Countries: 1570–1598,” in: DUERLOO, L. & VERMEIR, 
R., eds. A Constellation of Courts. The Households of Habsburg Europe, 1555-1665 (Handelingen van het 
colloquium gehouden in het Paleis der Academiën te Brussel, 3-4 november 2006), te verschijnen. Ik ben dr. 
Hortal zeer erkentelijk voor zijn bereidwilligheid om me deze tekst op voorhand te bezorgen. 
21 ARA, Audiëntie 23/10: Relación de los Criados de Su Alteza el Archiduque Alberto. Op enkele wijzigingen in 
de volgorde van de namen na, is deze hofstaat vrijwel identiek aan ARA, Audiëntie 33/4 ff. 61-65. 
22 Daarvan worden er 18 niet bij naam vernoemd. Zo wordt de biechtvader van de kardinaal-aartshertog enkel 
aangeduid als “el padre confesor”, wat vermoedelijk te wijten is aan het feit dat Albrechts biechtvader Juan 
Vicente net voor de afreis overleed en later vervangen zou worden door Iñigo de Brizuela. Verder waren er “dos 
herradores” (twee hoefsmeden), “dos cocheros” (twee koetsiers) en “treze pajes” (dertien pages). 
23 ASV, Fondo Borghese I 913, ff. 339-344. 
24 Ibidem. 
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extra personeel om haar garderobe te verzorgen, haar kleding te wassen, haar bed op te 

maken en de ingang tot haar vertrekken te bewaken. Onnodig te vermelden dat deze 

dienaren ook recht hadden op een salaris en – in een aantal gevallen – op kost en inwoon: de 

financiële impact van hun komst was wellicht niet te onderschatten. Door het gebrek aan 

bronnen is het evenwel onmogelijk om de exacte uitbreiding van de hofhouding omstreeks 

1599 te ‘meten’. De eerstvolgende hofstaat waarover we beschikken, dateert pas uit 1603 en 

geeft een overzicht weer van de entourage van Albrecht en Isabella tijdens hun verblijf in de 

stad Antwerpen (cf. supra).25 Aangezien het hier een uitzonderlijke situatie betreft, heeft ook 

deze lijst haar beperkingen. Zo vermeldt de hofstaat in totaal 382 personen (wederom zonder 

de Capella Maior en de paleiswacht), waaronder 50 anonieme azemileros of 

muildierverzorgers. Voorts verwijst het document naar een onbepaald aantal pages en een 

zestigtal lieden die niet verbonden waren aan de hofhouding. Hoewel deze lijst enkele 

functies meerekent waarover in de eerder genoemde hofstaten niet wordt gerept (zoals bv. de 

negen trompetas en de zeven musicos de violones), is er niettemin sprake van een merkbare 

stijging ten opzichte van de situatie vóór 1599 (cf. Tabel 1).  

 Deze expansie wordt op haar beurt bevestigd door twee verschillende hofstaten uit 

1605. De eerste werd opgesteld ter voorbereiding van het bezoek van de aartshertogen aan de 

stad Gent en toont bijgevolg enkel de personeelsleden die het koppel hierbij zouden 

vergezellen.26 Het document vermeldt in totaal 363 hovelingen, met daarnaast een groot 

aantal “Grandes y Señores que siguen la Corte” en – voor het eerst – een honderdtal 

hellebaardiers. Verder zijn er een aantal niet nader omschreven functies (zoals de 

enigmatische azemileros en la cabeza doro), en tenslotte dient gezegd dat ook hier enkele 

categorieën worden meegerekend die niet vermeld worden in de overige lijsten (zoals 

bijvoorbeeld de libradores de casa). De andere hofstaat uit 1605 werd opgesteld door Pedro de 

Mendoza, Albrechts griffier, en door Antonio de Mendoza, de veedor y contador van de 

Caballeriza.27 Ze was wellicht bedoeld ter staving van het aantal hovelingen die uit hoofde 

van hun ambt vrijgesteld werden van het betalen van taksen in de stad Brussel. De lijst 

vermeldt 307 personeelsleden en 5 personen die omschreven worden als pensionarios (deze 

                                                 
25 SAA, Privilegekamer 1627 (microfilm 392K): Lyste van den Hove zoo Hunne Hoocheden hier waren gecomen 
2 Augusti 1603 ende vertrocken 9 Septembris daernaer. 
26 ARA, Audiëntie 33/3. 
27 ARA, Audiëntie 33/4, ff. 66-72: Relacion de los Criados de Sus Altezas Serenissimas que al presente sirven. 
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laatsten worden bijgevolg niet mee in rekening gebracht in deze analyse). Daaraan moeten 28 

bedienden worden toegevoegd die werkzaam waren in de stallen van de muildieren, en 80 

mensen die apart werden uitbetaald op rekening van de Caballeriza. Verder bevat de lijst van 

de beide Mendozas ook de namen van 37 leden van de Capella Maior (Capellanes de Altar, 

cantores y musicos de Capilla), evenals 52 Hartschiere en 101 hellebaardiers. Over de vijf 

jaren na 1605 zwijgen de bronnen dan weer in alle talen. De eerstvolgende bewaarde hofstaat 

dateert pas uit 1611 en werd opgesteld met het oog op de aankoop van rouwkledij naar 

aanleiding van het overlijden van koningin Margareta van Spanje.28 Het document vermeldt 

426 personeelsleden, met daarnaast 49 leden van de Capella Maior, 45 Hartschiere en 87 

hellebaardiers, goed voor een totaal van 607 personen. 

    

    

Tabel 1Tabel 1Tabel 1Tabel 1        

OOOOmvang van de mvang van de mvang van de mvang van de hofhouding in de periode 1595hofhouding in de periode 1595hofhouding in de periode 1595hofhouding in de periode 1595----1611161116111611 op basis van zes hofstaten op basis van zes hofstaten op basis van zes hofstaten op basis van zes hofstaten29    

    

 1595159515951595    1598159815981598    1603160316031603    1601601601605 (1)5 (1)5 (1)5 (1)    1605 (2)1605 (2)1605 (2)1605 (2)    1611161116111611    
Hofhouding exclusief Hofhouding exclusief Hofhouding exclusief Hofhouding exclusief     
Capella MaiorCapella MaiorCapella MaiorCapella Maior en  en  en  en GuardaGuardaGuardaGuarda    221 215 382 363 415 426 
Capella MaiorCapella MaiorCapella MaiorCapella Maior    ? ? ? ? 37 49 
HartschiereHartschiereHartschiereHartschiere    ? ? ? ? 52 45 
HellebaardiersHellebaardiersHellebaardiersHellebaardiers    ? ? ? 99 101 87 

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    ????    ????    ????    ????    605605605605    607607607607    
 

 

De onnauwkeurigheid en de incoherentie van de verschillende hofstaten maken het niet 

eenvoudig de gegevens op een betrouwbare manier met elkaar te vergelijken. De genoemde 

aantallen moeten dus met een stevige korrel zout worden genomen. Niettemin lijkt er tijdens 

het eerste decennium van de zeventiende eeuw duidelijk sprake te zijn van een significante 

stijging ten opzichte van de situatie vóór 1599. Voor de periode 1612-1618 bieden de libros de 

razón meer uitsluitsel over de exacte aantallen. Hieruit valt af te leiden dat de hofhouding 
                                                 
28 ARA, Raad van State 157. 
29 Bronnen: ARA, Audiëntie 23/10 (1595); ASV, Fondo Borghese I 913, ff. 339-344 (1598); SAA, Privilegekamer 
1627 (1603); ARA, Audiëntie 33/3 (1605 (1)); ARA, Audiëntie 33/4, ff. 66-72 (1605 (2)) en ARA, Raad van State 
157 (1611). 
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geleidelijk aan groeide van 344 personeelsleden in het eerste trimester van 1612 tot 390 in het 

eerste trimester van 1618. Indien we de leden van de Capella Maior en de Guarda daarbij 

optellen, komen we uit bij een totaal van 520 werknemers in 1612, en 566 in 1618 (cf. Tabel 

2). Het verschil met de hofstaten van 1605 en 1611 lijkt significant, maar is deels terug te 

voeren op het feit dat deze lijsten categorieën implementeren die in de libros de razón niet 

worden meegerekend, zoals de 21 palfreniers en de 13 varlets cochers in 1611, of de 22 

azemileros  en 26 mozos de cavallo in 1605. Wellicht werden de meeste lagere bedienden van 

de Caballeriza en de Acemilería in de periode 1612-1618 in aparte rekeningboeken 

genoteerd, die helaas niet bewaard zijn gebleven.30 Het valt dan ook aan te nemen dat de 

libros de razón slechts gegevens bevatten over het ‘minimum minimorum’ met betrekking tot 

het aantal leden van de hofhouding. 

    

    

Tabel Tabel Tabel Tabel 2222        

OOOOmvang van de mvang van de mvang van de mvang van de hofhouding in de periode 1612hofhouding in de periode 1612hofhouding in de periode 1612hofhouding in de periode 1612----1618161816181618 op basis van de  op basis van de  op basis van de  op basis van de libros de razónlibros de razónlibros de razónlibros de razón31    

    

    1612161216121612    1613161316131613    1611611611614444    1615161516151615    1616161616161616    1617161716171617    1618161816181618    
Hofhouding exclusief Hofhouding exclusief Hofhouding exclusief Hofhouding exclusief 
Capella MaiorCapella MaiorCapella MaiorCapella Maior en  en  en  en GuardaGuardaGuardaGuarda    344 362 364 [309]32 376 374 390 
Capella MaiorCapella MaiorCapella MaiorCapella Maior    51 51 52 49 50 49 48 
HartschiereHartschiereHartschiereHartschiere    45 45 45 45 45 46 46 
HellebaardiersHellebaardiersHellebaardiersHellebaardiers    82 82 82 82 82 82 82 

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    522522522522    540540540540    543543543543    [485][485][485][485]    553553553553    551551551551    566566566566    
 

 

                                                 
30 Dat deze bedienden inderdaad via een afzonderlijk budget werden uitbetaald en dus niet in de libros de razón 
voorkomen, blijkt onder meer uit een commentaar van de Admiraal van Aragón, mayordomo mayor van de 
aartshertogelijke hofhouding, omstreeks 1596: “A la cavalleriza de los azemilos se han de librar 8400 reales para 
los raciones y sueldos de los oficiales, azemileros y mozos de cavallos que se pagan cada mes (sin los gajes y 
racion del azemilero mayor que se paga por la Casa quando y como a los demas criados de V[uestra] A[lteza]).” 
RAH, Salazar y Castro A-61, f. 1. 
31 ARA, Rekenkamer 1837 en 1838. Het gaat hier telkens om de aantallen tijdens het eerste trimester van het 
betreffende jaar. 
32 De merkwaardige terugval in 1615 is te wijten aan enkele ontbrekende folio’s in de rekeningboeken, waardoor 
het aantal bedienden van de Caballeriza niet kon worden becijferd. 
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Na het overlijden van aartshertog Albrecht in 1621 onderging de hofhouding opnieuw een 

transformatie. De soevereiniteit over de Nederlanden kwam weer in Spaanse handen terecht, 

en op bevel van Filips IV werd het huishoudbudget van Isabella – wier status gereduceerd 

werd tot landvoogdes – drastisch teruggeschroefd. Volgens de toenmalige nuntius Giovanni-

Francesco Guidi di Bagno aanvaardde Isabella deze beslissing echter zonder protest.33 Enkele 

maanden na de dood van haar echtgenoot belastte ze mayordomo mayor Ambrogio Spínola 

met de reorganisatie van haar entourage. “Wat betreft de hervorming van de hofhouding,” 

schreef deze laatste aan Filips IV, “geloof ik dat er niemand is die zal beweren dat het niet 

nodig is deze uit te voeren, en dat deze niet zeer rechtvaardig is.”34 Vanzelfsprekend werd er 

vooral gesnoeid onder de bedienden van Albrecht, die na diens dood overbodig waren 

geworden. In de hofstaat van 1622, die in totaal nog slechts 251 namen bevat (alweer zonder 

Capella Maior en Guarda), komen de verscheidene gentilhombres de la Cámara dan ook niet 

langer voor.35 Ook de ayudas de Cámara en de leden van Albrechts Guardaropa ontbreken 

hier – zij worden daarentegen wel vernoemd in de lijst van 1624, die een overzicht biedt van 

128 pensioengerechtigde bedienden.36 Eén en ander had tot gevolg dat de Brusselse 

hofhouding na het overlijden van de aartshertog gekenmerkt zou worden door een nieuw 

machtsevenwicht, waarin vooral de vrouwelijke entourage van de infante aan invloed won.37  

 

Discussie    

Hoe moeten we bovenstaande gegevens interpreteren? Vanzelfsprekend zijn de genoemde 

aantallen niet onwrikbaar: ze geven slechts een indicatie weer die naargelang de gebruikte 

bron meer of minder betrouwbaar is. Niettemin lijkt de oorspronkelijke entourage van 

aartshertog Albrecht na diens huwelijk met Isabella (en dus na de overgang in status van een 

                                                 
33 De hofhouding mocht voortaan nog 200.000 scudi (ca. 514.000 fl.) kosten. BAV, Barberini Latini 6812, f. 102: 
Giovanni-Francesco Guidi di Bagno aan kardinaal-staatssecretaris Ludovisi, 9 oktober 1621.  
34 ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 127, s.f.: Ambrogio Spínola aan Filips IV, 31 augustus 1621. 
35 ARA, Audiëntie 20, ff. 16-26. 
36 ARA, Raad van State 157 (1624). 
37 In haar doctoraatsproefschrift toont Birgit Houben aan dat deze ‘vervrouwelijking’ van de hofhouding een 
niet te onderschatten impact had op de bestaande netwerken en machtsrelaties aan het hof. Zie HOUBEN, B. 
Wisselende gedaanten. Het hof en de hofhouding van de landvoogden Isabella Clara Eugenia (1621-1633) en de 
kardinaal-infant don Fernando van Oostenrijk (1634-1641) te Brussel. Onuitgegegeven doctoraatsproefschrift 
Universiteit Gent, 2009. Zie verder ook JACOBS, M. Parateksten, netwerken en conventies in de Spaanse 
Nederlanden en Franche-Comté (1621-1678): de familie Chifflet uit Besançon. Onuitgegeven 
doctoraatsproefschrift Vrije Universiteit Brussel, 1998. 
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landvoogdelijk naar een soeverein hof) op relatief korte tijd te zijn toegenomen van ca. 230 

werknemers tot een vorstelijk gevolg van 500 à 600 personen – een exponentiële stijging die 

nadien een meer gezapig tempo aannam. Aangezien het reeds vermelde ‘dark number’ hier 

nog aan moet worden toegevoegd, lagen de aantallen in werkelijkheid veel hoger. 

Afhankelijk van de definitie die men hanteert, is een totaal van 800 à 900 personen – al dan 

niet bezoldigd – voor het volledige hof niet onrealistisch, al gaat het hier om een erg 

tentatieve schatting die met het nodige voorbehoud dient te worden gehanteerd. Indien ook 

de centrale administratie, het corps diplomatique, de huishoudens van de hovelingen en de 

verschillende “vrijblijvende” aanwezigen mee in rekening worden gebracht, liep het aantal 

wellicht zelfs op tot ca. 1500 personen, hoewel ook hier elke schatting hoogst arbitrair is. 

Bovendien is niet gezegd dat al deze individuën daadwerkelijk aan het hof verbleven. De 

meeste hogergeplaatste hovelingen (zoals de gentilhombres) dienden volgens een wekelijkse, 

maandelijkse of variërende beurtrol (service par terme), waardoor het verloop erg groot was. 

De libros de razón vermelden dan ook talloze figuren die als “ausente” worden aangeduid en 

tijdens deze afwezigheid geen loon ontvingen. Bovendien bevond het hof zich vaak op 

verplaatsing in de kleinere residenties van Mariemont en Tervuren, waar een beperkte 

personeelsbezetting volstond. Het hoeft geen betoog dat in beide gevallen een bonus was 

weggelegd voor de permanente staf van de hofhouding, die ten allen tijde toegang had tot de 

aartshertogen (cf. Hoofdstuk IV). 

 Hoe verhield het hof van Albrecht en Isabella zich tot andere Europese hoven? 

Uiteraard is het antwoord op deze vraag grotendeels afhankelijk van de gehanteerde 

telmethode. In deze paragraaf wordt in de mate van het mogelijke dan ook steeds verwezen 

naar gegevens over de eigenlijke hofhouding, die zich het best lenen tot een comparatieve 

benadering. Om al te grote discrepanties te vermijden, wordt bovendien enkel rekening 

gehouden met de ‘kernhofhouding’ (d.w.z. de hovelingen en dienaren van de monarch zelf – 

dus exclusief de eventuele huishoudens van diens familieleden). Simon Adams schat dat de 

hofhouding van de Engelse koningin Elizabeth I (1558-1603) een permanente staf van 600 à 

700 werknemers telde, de paleiswacht niet meegerekend.38 Volgens Ronald Asch telde de 

hofhouding van Charles I (1625-1640) dan weer ca. 1.800 werknemers, al waren er 

                                                 
38 ADAMS, S. “The court as an economic institution. The court of Elizabeth I of England (1558-1603),” in: 
AYMARD, M. & ROMANI, M.A., eds. La cour comme institution économique. Actes du douzième congrès 
international d’histoire économique, Séville-Madrid, 24-28 août 1998. Parijs, 1998, pp. 127-136. 
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gewoonlijk niet meer dan 700 à 800 personeelsleden voltijds aanwezig.39 Dat was beduidend 

minder dan het aantal hovelingen en dienaren van Hendrik IV van Frankrijk (1598-1610), 

wiens maison (d.w.z. het amalgaam van afdelingen die geleid werden door de grand 

aumônier, de grand maître, de grand chambellan en de capitaine de la porte) in deze periode 

nooit minder dan 1000 personeelsleden tewerkstelde, ondanks pogingen om de aantallen 

binnen de perken te houden.40 Olivier Chaline spreekt in dat verband zelfs over meer dan 

1.700 werknemers.41 In Praag kende het hof van Rudolf II (1576-1612) in de loop van diens 

regeerperiode een ware inflatie: het aantal hovelingen en dienaren steeg er van ca. 700 in 

1580 tot 1.100 à 1.200 in 1611.42 Onder keizer Matthias werd de hofstaat gereduceerd to ca. 

785 personen, inclusief de leden van zijn adviesraden.43 In Madrid, tenslotte, telden de 

hofhoudingen van Filips IV (1598-1621) en diens echtgenote omstreeks 1623 samen ca. 1.700 

vaste werknemers.44 Vanzelfsprekend dienen deze gegevens niet als zaligmakend te worden 

beschouwd. De werkelijk omvang van de vier grote Europese hoven, dus met inbegrip van de 

moeilijk in te schatten ‘externe’ geledingen en van de hofhoudingen van de prinsen en 

prinsessen, liep in bepaalde periodes in de duizenden.  

 In de Italiaanse stadsstaten en de vorstendommen in het Heilige Roomse Rijk waren 

de hofhoudingen in het algemeen kleiner van omvang dan de koninklijke en keizerlijke 

hoven, al verschilde de situatie van regio tot regio. Zo telde de hofhouding van de Gonzaga’s 

in Mantua omstreeks 1598 ca. 705 personeelsleden, terwijl deze van de Este’s in Ferrara er in 

datzelfde jaar slechts ca. 430 tewerkstelde. In 1609 telde de hofhouding van Ferdinando I de’ 

Medici in Firenze dan weer ca. 395 personen. In 1593 hadden de Farnese in Parma ca. 226 

mensen in dienst, en in 1588 bestond de entourage van de hertogen van Savoie in Turijn uit 

                                                 
39 ASCH, R. “The court of Charles I. Some reflections on the social and economic role of the court in early Stuart 
England,” in: AYMARD & ROMANI, La cour comme institution économique, 139-148. 
40 DUINDAM, Vienna and Versailles, 52. 
41 CHALINE, O. “The Valois and Bourbon Courts c. 1515-1750.” In: ADAMSON, The Princely Courts of Europe, 67-
93. 
42 DUINDAM, Vienna and Versailles, 69-70. 
43 DUINDAM, Vienna and Versailles, 71. 
44 ELLIOTT, J.H. “The Court of the Spanish Habsburgs: A Peculiar Institution?” in: MACK, Ph. & JACOB, M.C., eds. 
Politics and Culture in Early Modern Europe: Essays in Honour of H.G. Koenigsberger. Cambridge University 
Press, 1987, pp. 5-24. 
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ca. 200 werknemers.45 Het is evenwel niet duidelijk of het hier om de ‘kernhofhoudingen’ 

gaat, dan wel om het amalgaam van hofhoudingen die deel uitmaakten van de genoemde 

hoven. In München was het hof van de Wittelsbachs – één van de omvangrijkste 

vorstenhoven in het Heilige Roomse Rijk – omstreeks 1570 goed voor een hofstaat van 866 

personen, terwijl dat van de Hohenzollerns in Brandenburg volgens voorzichtige schattingen 

tussen 500 en 800 zielen telde.46 Aan het hof van de Wasa’s in Zweden, tenslotte, bestond de 

hofhouding aan het begin van de zeventiende eeuw uit ca. 400 werknemers.47 

 Op basis van de hier weergegeven cijfers zou men het aartshertogelijke hof – met het 

genoemde minimum van ca. 600 hovelingen en dienaren – als een speler van gemiddeld tot 

bovengemiddeld formaat kunnen omschrijven, met dien verstande dat absolute aantallen 

wellicht de enige noch de beste indicatoren zijn om te evalueren hoe de verschillende hoven 

zich tot elkaar verhielden. Bij hoven die meerdere hofhoudingen telden, geeft de analyse van 

de ‘kernhofhouding’ uiteraard een vertekend beeld. Verder dient men zich de vraag te stellen 

in hoeverre het bevolkingscijfer van een vorstendom invloed had op de schaal van het hof. In 

1600 telde Engeland ca. 4,2 miljoen inwoners, terwijl de Spaanse Nederlanden er ca. 1,5 

miljoen telden. Toch was de kernhofhouding van Albrecht en Isabella niet zoveel kleiner dan 

deze van Elizabeth I (al blijft het uiteraard gissen naar het ‘dark number’). Men zou hieruit 

kunnen afleiden dat het hof van de aartshertogen proportioneel gezien meer ‘gewicht’ bezat 

dan dat van de Engelse koningin. Nochtans is ook deze redenering niet helemaal sluitend: de 

Brusselse hofhouding was immers verantwoordelijk voor de dienst aan twee personen 

(Albrecht en Isabella), terwijl haar Londense pendant slechts één persoon diende.48 

Bovendien telde de Engelse hofhouding voornamelijk hovelingen en dienaren van Engelse 

origine, terwijl de hofhouding van de aartshertogen uit Spanjaarden, Zuidnederlanders én 

Bourgondiërs bestond en dus ook ‘buiten de grenzen’ recruteerde. Het blijft bijgevolg 

moeilijk om de schaal van het hof en het belang ervan te beoordelen, ook al omdat één en 

ander afhangt van het proportionele aandeel van de aristocratie binnen de totale bevolking: 
                                                 
45 De gegevens werden overgenomen uit de inleiding bij AYMARD & ROMANI, La cour comme institution 
économique, p. 3. Zie evenwel ook FANTONI, M. “The Courts of the Medici 1532-1737,” in ADAMSON, The 
Princely Courts of Europe, 255-273. 
46 Zie BABEL, R. “The Courts of the Wittelsbachs c. 1500-1750,” in: ADAMSON, The Princely Courts of Europe, 
189-209 en VÖLKEL, M. "The Hohenzollern Court,” in: ADAMSON, The Princely Courts of Europe, 211-229. 
47 PERSSON, F. “The Courts of the Vasas and Palatines,” in: ADAMSON, The Princely Courts of Europe, 275-293. 
48 In principe klopt zelfs deze vergelijking niet, want hoewel de aartshertogen inderdaad een gezamenlijke 
hofhouding deelden, beschikten zij elk over een eigen Cámara met eigen bedienden.  
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de adel was immers de voornaamste maatschappelijke groep waaruit hofdignitarissen werden 

gerecruteerd. Zo stelt Fabian Persson dat de kleinschaligheid van het Zweedse hof deels 

verklaard kan worden door het lage bevolkingscijfer van dat land. Omstreeks 1600 telde 

Zweden ca. 1,2 miljoen inwoners, waarvan slechts 450 (volwassen en mannelijke) edelen. 

Toch telde de hofhouding van de Wasa’s in de loop van de zeventiende eeuw steeds ca. 100 

adellijke hovelingen. Bijgevolg was de hofhouding er in absolute aantallen vrij klein, maar 

relatief gezien dan weer vrij belangrijk omdat de adel er talrijk aanwezig was.49  

 Het mag duidelijk zijn dat een objectieve vergelijking tussen de verschillende 

Europese vorstenhoven erg problematisch is. In absolute aantallen lijkt het hof van Brussel 

een Europese subtopper te zijn geweest. Het was merkelijk kleiner dan de koninklijke hoven 

van Parijs en Madrid, die zich op eenzame hoogte bevonden, en haalde het op het eerste zicht 

ook niet van de hoven van Wenen en Londen, hoewel deze laatste duidelijk kleiner waren 

dan hun Franse en Spaanse pendanten. Aan de andere kant was het aartshertogelijke hof qua 

omvang op zijn minst gelijkwaardig aan – en in veel gevallen zelfs groter dan – de meeste 

Italiaanse en Duitse vorstenhoven. Men kan zich evenwel de vraag stellen in hoeverre de 

doorgaans arbitraire aantallen als maatstaf kunnen dienen, en of de eigentijdse perceptie geen 

belangrijkere indicator vormt om het ‘gewicht’ van het hof te bepalen. Zo is het frappant dat 

het hof van Brussel – ongeacht de werkelijke verhoudingen – door eigentijdse 

commentatoren als opvallend groot werd beschouwd. Dat blijkt onder meer uit een 

opmerking van de reeds genoemde anonieme Franse spion, die van mening was dat het hof 

van Albrecht en Isabella “ne cedde-elle à aucune autre de sa quallité et la diversité et quantité 

de personnes qui y résident de plusieurs nations. (…) L’estat de leur maison est grand”.50 Ook 

nuntius Guido Bentivoglio verbaasde zich over het grote aantal officies in de aartshertogelijke 

hofhouding.51 Deze en soortgelijke commentaren doen vermoeden dat het Brusselse hof in 

elk geval de indruk gaf een omvangrijk hof te zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor zou 

kunnen zijn dat het hof niet zozeer in vergelijking met andere Europese hoven, als wel in 

verhouding tot de status van de aartshertogen als disproportioneel groot werd beschouwd.  

                                                 
49 PERSSON, “The Courts of the Vasas and Palatines”, 279. Bij gebrek aan betrouwbare gegevens over de adel in 
deze periode is een vergelijkbare analyse voor de Nederlanden niet mogelijk. 
50 [ANONIEM], Relation de Flandres, 4-5. 
51 BENTIVOGLIO, G. Relationi del Cardinal Bentivoglio. Brussel, 1632. Aldaar p. 159 [Oorspronkelijke uitgave: 
BENTIVOGLIO, G. Relationi fatte dall’ illustrissimo, e reverendissimo signor cardinal Bentivoglio in tempo delle 
sue nuntiature di Fiandra, e di Francia. Date in luce da Erycio Puteano. Antwerpen, 1629]. 
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 In de vroegmoderne politieke wereld vertaalde het belang dat werd gehecht aan status 

en reputatie zich niet alleen in een haast obsessieve gevoeligheid voor diplomatieke 

precedentie, maar ook in een hiërarchie van de Europese vorstenhoven volgens duidelijk 

onderscheiden gradaties van rang en stand. Net zoals soevereine vorsten voorrang genoten op 

niet-soevereine vorsten, werden soevereine hoven geacht belangrijker te zijn dan niet-

soevereine hoven, die op hun beurt de hoven van onderkoningen, landvoogden en 

gouverneurs achter zich lieten. In het vorige hoofdstuk zagen we al dat met name de 

soevereine hoven tijdens het Ancien Régime geacht werden aan bepaalde vormvereisten te 

voldoen. John Adamson wijst er in dat verband op dat de ‘nieuwe’ of opkomende hoven van 

de late zestiende en vroege zeventiende eeuw veel inspanningen deden om zichzelf een 

uitstraling aan te meten die door tijdgenoten als de rigueur werd beschouwd – dus als 

onontbeerlijk voor elk soeverein hof dat ernstig wilde genomen worden door andere hoven.52 

Niet toevallig speelde ook de omvang van de hofhouding daarbij een significante rol. 

Hoewel de aartshertog in 1596 reeds met een niet onaanzienlijke entourage in Brussel 

arriveerde (hofkapelaan Juan Roco de Campofrío sprak in dat verband over “een hofhouding 

die in luister nauwelijks [moest] onderdoen voor die van een koning”53), lijkt de werkelijke 

exponentiële groei van de hofhouding pas te hebben aangevangen na zijn huwelijk met de 

infante – en dus na de overdracht van de soevereiniteit over de Nederlanden aan het 

bruidspaar. Het hoeft niet te verbazen dat de bewust geconcipieerde revitalisering van het 

Brusselse hof niet enkel gepaard ging met architecturale en ceremoniële aanpassingen, maar 

ook met een gevoelige schaalvergroting die de hernieuwde status ervan diende te 

weerspiegelen. Afgaande op de eigentijdse commentaren en op de kritiek die deze 

hervormingen teweegbrachten (cf. Hoofdstuk I), zou men echter kunnen stellen dat het hof 

van Albrecht en Isabella de door Adamson voorgestelde verwachtingen niet alleen inloste, 

maar deze zelfs overtrof. Zonder twijfel hebben de politieke aspiraties van de aartshertogen 

invloed uitgeoefend op hun beslissing om er een hofstaat op na te houden die de vergelijking 

met deze van de meeste andere Europese vorsten met verve kon doorstaan. Tegelijk bood de 

groei van de hofhouding de aartshertogen de mogelijkheid om steeds meer edelen in hun 

entourage op te nemen. Niet toevallig werd de expansie van hun gevolg vooral gekenmerkt 

                                                 
52 ADAMSON, “The Making of the Ancien-Régime Court,” 14. 
53 ROCO DE CAMPOFRÍO, J. España en Flandes. Trece años de gobierno del archiduque Alberto (1595-1608). 
Madrid, 1973. Aldaar p. 8. 
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door de geleidelijke stijging van het aantal adellijke gentilhombres en damas (cf. Hoofdstuk 

III). Dankzij het systeem van service par terme konden grote aantallen hovelingen per 

toerbeurt hun diensten aanbieden aan het vorstenpaar. Deze actieve recruteringspolitiek 

bood significante voordelen. Vanuit het standpunt van de aartshertogen fungeerde de 

hofhouding als een instrument waarmee de Habsburgse dynastie de banden met de lokale en 

Europese aristocratie opnieuw kon aanhalen. In ruil genoten de uitverkoren edelen 

bevoorrechte toegang tot de patronagemarkt van het hof, wat hen interessante politieke en 

financiële perspectieven opleverde en hen de mogelijkheid verschafte actief mee te dingen 

naar de vorstelijke gunst. Beide aspecten worden in de volgende hoofdstukken nader 

toegelicht. 

 

 

Financiële organisatie van de aartshertogelijke hFinanciële organisatie van de aartshertogelijke hFinanciële organisatie van de aartshertogelijke hFinanciële organisatie van de aartshertogelijke hofhoudingofhoudingofhoudingofhouding    

 

In termen van prestige en grandeur bracht het erop nahouden van een grote hofhouding 

ongetwijfeld vele voordelen met zich mee. Veel minder belangstelling leken vroegmoderne 

vorsten te hebben voor de andere kant van de medaille – het feit dat een omvangrijke 

entourage ook een omvangrijk budget vergde. Net zoals de vraag naar de schaal van de 

aartshertogelijke hofhouding, is ook de analyse van de aartshertogelijke boekhouding een 

uitermate comlex probleem. Wederom stelt zich de vraag naar de afbakening van ‘hof’ en 

‘hofhouding’ en naar de veronderstelde opdeling tussen ‘huishouden’ en ‘administratie’. Het 

feit dat deze domeinen niet over duidelijk onderscheiden budgetten beschikten, toont op zich 

reeds aan dat de verweving van beide sferen veel groter was dan doorgaans wordt 

aangenomen. Bovendien laat het schaarse en diffuse bronnenmateriaal niet toe om dit 

financiële kluwen op een heldere manier te ontwarren. De boekhouding was immers niet 

enkel een zaak van het tegen elkaar afwegen van ‘meetbare’ inkomsten en uitgaven. “The cost 

of maintaining the royal households and administration,” schrijft Mia Rodríguez-Salgado in 

dat verband, “is hard to estimate, not only because the documentation is disparate and 

dispersed, but also because remuneration was never solely a matter of a cash stipend.”54 Veel 

                                                 
54 RODRÍGUEZ-SALGADO, M.J. “Honour and profit in the court of Philip II of Spain,” in: AYMARD & ROMANI, La 
cour comme institution économique, 67-86. Aldaar p. 78. 
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bedienden ontvingen inderdaad niet enkel een salaris, maar ook materiële vergoedingen in de 

vorm van voedsel en drank, brandhout, waskaarsen, livreien, enz. Daarnaast bestond er een 

uitgebreid (zij het primitief) pensioenstelsel voor oud-werknemers en weduwes en families 

van overleden personeelsleden. Bovendien werden er frequent allerlei uitzonderlijke beurzen 

en zogenaamde ayudas de costa uitgereikt aan hovelingen en dienaren die zich op één of 

andere manier verdienstelijk hadden gemaakt in dienst van de vorsten.  

 Dit hoofdstuk heeft niet de bedoeling om de financiële situatie van de aartshertogen 

tot op het bot te ontleden. Een dergelijke benadering veronderstelt een bijzonder tijds- en 

arbeidsintensief onderzoek dat binnen het bestek van deze studie noodzakelijk noch haalbaar 

is. Wel zal in wat volgt dieper worden ingegaan op de libros de razón, waarin de uitgaven 

werden opgetekend die daadwerkelijk iets meer vertellen over de functionering van de 

aartshertogelijke hofhouding. Eén en ander heeft tot gevolg dat de hier aangeboden analyse 

noodzakelijkerwijs tentatief van aard blijft. Zo maken de rekeningboeken bijvoorbeeld geen 

melding van de kosten die de herhaaldelijke verbouwingswerken in het paleis op de 

Koudenberg met zich meebrachten, om maar een voorbeeld te noemen.55 In het algemeen 

echter volstaat de studie van de libros de razón om een helder beeld te krijgen van de 

financiële last die de werking van de hofhouding met zich meebracht, en dat is in dit 

hoofdstuk van belang. Een nadere blik op de rekeningboeken maakt duidelijk dat Albrechts 

thesaurier Antonio de Rovelasca jaarlijks enorme bedragen uitgaf om het aartshertogelijke 

huishouden naar behoren te laten functioneren. In het algemeen bevatten de rekeningen 

informatie over drie verschillende uitgavenposten. Een significant deel van het budget was 

bestemd voor de uitbetaling van de lonen van de hovelingen en dienaren. Verder kregen de 

verschillende afdelingshoofden van de hofhouding maandelijks een specifiek bedrag 

toegekend waarmee ze de werking van hun departementen konden bekostigen. Tenslotte 

bevatten de libros de razón – zij het in mindere mate – ook gegevens over de buitengewone 

uitgaven, waaronder de overvloedige sommen die werden gespendeerd aan vormen van 

conspicuous consumption. In wat volgt worden deze drie categorieën nader bekeken. 

  

 

                                                 
55 Informatie hierover kan evenwel teruggevonden worden via de inventaris van de ‘Hofwerken’. Zie DE BOCK-
DOEHAERD, R. Inventaire des “Ouvrages de la Cour”. Exemplaire annoté. Algemeen Rijksarchief, Toegangen in 
Beperkte Oplage 95. Brussel, 1991.  
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Lonen 

Het loonstelsel dat aan het aartshertogelijke hof in voege was, is een intrigerend fenomeen. 

Waar het enerzijds gekenmerkt werd door de typische beperkingen die voortvloeiden uit de 

notoire financiële instabiliteit van de vroegmoderne staat (zoals de onregelmatigheid van de 

uitbetalingen en het gebrek aan transparantie), vertoonde het anderzijds enkele 

eigenschappen die als opvallend ‘modern’ kunnen worden beschouwd. Zo is er sprake van 

een stelsel van sociale zekerheid avant la lettre in de vorm van pensioenen en ‘abdijbroden’ 

voor zieke en oudere werknemers, maar ook van de uitbetaling van forfaitaire 

onkostenvergoedingen, nieuwjaarsbonussen, premies, enz. Dit spanningsveld moet evenwel 

niet zozeer geïnterpreteerd worden als een indicatie van toenemende professionalisering, 

maar eerder als een gevolg van de traditionele zienswijze dat de vorst verantwoordelijk was 

voor het welzijn van zijn familia in de breedste zin van het woord. De financiële en materiële 

remuneratie van de hovelingen en dienaren vormde dan ook één van de belangrijkste 

uitgavenposten binnen de aartshertogelijke hofhouding. De weddes werden berekend aan de 

hand van vaste barema’s, en werknemers werden vergoed op basis van het aantal gewerkte 

dagen. Meer dan waarschijnlijk vond de uitbetaling van de lonen elk trimester plaats tijdens 

een openbare zitting in de Aula Magna van het paleis, in het bijzijn van de contralor die de 

procedure nauwgezet opvolgde.56 De tabel op de volgende pagina toont aan dat Antonio de 

Rovelasca in totaal bijna 200.000 fl. per jaar aan salarissen uitkeerde, waarvan ca. 150.000 fl. 

aan de leden van de Casa, de Cámara en de Caballeriza; ca. 14.500 fl. aan de leden van de 

Capella Maior; en ca. 28.000 fl. aan de Hartschiere en de hellebaardiers (cf. Tabel 3).57 

                                                 
56 Zo gebeurde het althans in het geval van de paleiswacht: “El pagam[ien]to destos gremios se hazia de la caxa 
del Principe y ara publicam[en]te en el salón de Palacio, con asistencia del controlar.” ARA, 
Handschriftenverzameling 821, ff. 148-149. 
57 In de libros de razón van de aartshertogelijke hofhouding wordt een heel gamma aan valuta en rekenmunten 
door elkaar gebruikt. Doorgaans worden bedragen er uitgedrukt in maravedis, maar vaak ook in (Spaanse) 
dukaten en soms in escudos of reales. Meestal – maar niet altijd – worden deze bedragen omgerekend naar 
guldens (= florijnen, fl.) van elk 20 stuivers. In de mate van het mogelijke wordt deze omzetting ook in dit 
proefschrift aangehouden. Op basis van de in de rekeningboeken teruggevonden gegevens geldt de volgende 
concordantietabel: 
 
1 dukaat = 375 maravedis = 11 reales en 1 maravedi = 2,757 fl. 
1 escudo = 350 maravedis = 10 reales en 10 maravedis = 2,57 fl. 
1 real = 34 maravedis = 0,25 fl. 
1 gulden = 136 maravedis = 4 reales = 0,4 escudos 
1 stuiver = 6,8 maravedis 
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TabelTabelTabelTabel    3333        

BBBBedragen die gespendeerd werden edragen die gespendeerd werden edragen die gespendeerd werden edragen die gespendeerd werden aanaanaanaan de uitbetaling van de leden van de  de uitbetaling van de leden van de  de uitbetaling van de leden van de  de uitbetaling van de leden van de hofhoudinghofhoudinghofhoudinghofhouding,,,,        

1111612612612612----1618161816181618 (in fl.) (in fl.) (in fl.) (in fl.)58    

    

     
CasaCasaCasaCasa, , , , CámaraCámaraCámaraCámara en  en  en  en 

CaballerizaCaballerizaCaballerizaCaballeriza    
Capella Capella Capella Capella 
MaiorMaiorMaiorMaior    

PaleisPaleisPaleisPaleis----
wachtwachtwachtwacht    TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    

    1ste trimester 46.280 4.632 9.307 60.219 
1612161216121612    2de trimester / 4.663 9.358 ? 

    3de trimester / 4.547 9.127 ? 

    TotaalTotaalTotaalTotaal ? 13.842 27.792 ????    

    1ste trimester 49.505 4.697 8.988 63.190 
1613161316131613    2de trimester 51.663 4.961 9.451 66.075 

    3de trimester 50.812 5.038 9.368 65.218 

    TTTTotaalotaalotaalotaal 151.980 14.696 27.807 194.483194.483194.483194.483    

    1ste trimester 49.710 5.026 9.409 64.145 
1614161416141614    2de trimester 48.350 5.121 9.360 62.831 

    3de trimester 43.745 4.825 9.385 57.955 

    TotaalTotaalTotaalTotaal 141.805 14.972 28.154 184.931184.931184.931184.931    

    1ste trimester / 4.555 9.357 ? 
1615161516151615    2de trimester 48.019 4.829 9.369 62.217 

    3de trimester 49.259 4.886 9.271 63.416 

    TotaalTotaalTotaalTotaal ? 14.270 27.997 ????    

    1ste trimester 52.968 4.721 9.369 67.058 
1616161616161616    2de trimester 50.452 4.760 9.318 64.530 

    3de trimester 49.975 4.844 9.326 64.145 

    TotaalTotaalTotaalTotaal 153.395 14.325 28.013 195.733195.733195.733195.733    

    1ste trimester 53.653 4.862 9.375 67.890 
1617161716171617    2de trimester 50.283 4.942 9.385 64.610 

    3de trimester 50.726 4.878 9.407 65.011 

    TotaalTotaalTotaalTotaal 154.662 14.685 28.167 197.511197.511197.511197.511    

    1ste trimester 55.782 4.737 9.448 69.967 
1111618618618618    2de trimester / 4.774 9.460 ? 

 3de trimester / / / ? 

    TotaalTotaalTotaalTotaal ? ? ? ????    

 

 

                                                 
58 ARA, Rekenkamer 1837 en 1838. De bedragen werden telkens afgerond tot op de gehele getallen. Een schuine 
streep duidt aan dat de libros de razón geen of slechts gedeeltelijke gegevens bevatten over de lonen in het 
betreffende trimester.  
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Parallel aan de lichte toename van het aantal bezoldigde werknemers tussen 1612 en 1618 

(cfr. Tabel 2), steeg ook het totaalbedrag dat werd gespendeerd aan de salarissen. De 

merkwaardige terugval in 1614 is te wijten aan het feit dat veel gentilhombres zich tijdens 

het derde trimester op militaire campagne begaven naar aanleiding van het conflict rond de 

opvolgingskwestie in de hertogdommen Gulik en Kleef.59 Zij bevonden zich dus niet of 

slechts tijdelijk aan het hof, en ontvingen dan ook geen volledig loon. Dat lijkt erop wijzen 

dat de hofhouding in oorlogstijd goedkoper was dan in vredestijd – een vaststelling die echter 

meer baat zou hebben bij een vergelijking tussen de periodes vóór en na de afkondiging van 

het Twaalfjarig Bestand in 1609. Bij gebrek aan bronnen is dat laatste evenwel niet mogelijk. 

In elk geval zou het hier slechts om een vestzak-broekzakoperatie gaan, want het 

uitgespaarde bedrag in de hofhouding werd uiteraard wel verhaald op het budget van het 

leger.  

 Opvallend is ook dat de gehanteerde barema’s niet werden aangepast aan de financiële 

inflatie en eventuele marktfluctuaties: doorheen de bestudeerde periode bleven de lonen 

stabiel. Wijzigingen in het toegekende salaris kwamen bijgevolg zelden voor, tenzij er sprake 

was van een interne promotie, die doorgaans wel een significante loonsverhoging met zich 

meebracht. De onderlinge verschillen tussen de individuele weddes waren inderdaad groot. 

Afhankelijk van de rang en functie van een personeelslid, kon zijn of haar salaris tot ettelijke 

duizenden guldens per jaar hoger liggen dan dat van minder fortuinlijke werknemers. Deze 

discrepantie komt duidelijk tot uiting wanneer we de weddeschaal bekijken die in de 

hofhouding werd gehanteerd (cf. Bijlage 1 achteraan in dit proefschrift). Waar het 

allerlaagste loon slechts een schamele 9.000 maravedis (ca. 66 fl.) per jaar bedroeg, verdiende 

men aan de andere kant van het spectrum jaarlijks tot 1 miljoen maravedis (ca. 7.353 fl). Een 

nadere blik leert evenwel dat  tussen deze beide extremen een grote verscheidenheid aan 

barema’s voorkwam, die de hiërarchische structuur van de hofhouding weerspiegelde. Zo is 

duidelijk dat de lagere personeelsleden – de werknemers die instonden voor de dagdagelijkse 

werking van het huishouden – een eerder bescheiden wedde ontvingen die tussen ca. 66 fl. 

en ca. 500 fl. per jaar lag. Enkel de hogere dignitarissen, zoals de caballerizos, de 

gentilhombres en de mayordomos, verdienden jaarlijks meer dan 500 fl. Logischerwijs viel 

                                                 
59 Over de opvolgingscrsis in Gulik en Kleef, zie ANDERSON, A.D. On the Verge of War: International Relations 
and the Jülich-Kleve Succession Crises (1609–1614). Boston, 1999. 
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deze kunstmatige breuklijn ook min of meer samen met het onderscheid tussen de adellijke 

en de niet-adellijke leden van de hofhouding. Aan beide zijden van de weddeschaal vinden 

we echter nog een verdere differentiatie terug, die de strikte rangorde tussen de verschillende 

personeelsleden benadrukte. 

Op basis van de tabel in Bijlage 1 kan men ruwweg stellen dat de ‘laagste’ bedienden 

van de hofhouding allen tussen 10.000 en 30.000 maravedis (ca. 74 fl. - ca. 221 fl.) per jaar 

verdienden. Dat gold onder meer voor het knechtje van de hellebaardiers; voor de lakeien, 

voor de mozos en ayudas van de Guardaropa  en voor de keukenknechtjes.60 Verder vinden 

we in deze categorie een aantal leden van de Capella Maior terug, zoals de koorknapen, de 

bediener van de blaasbalg van het orgel en enkele muzikanten.61 Ook de hellebaardiers – de 

laagsten in rang bij de paleiswacht – verdienden slechts 180 fl. per jaar. Verrassend genoeg 

waren de allerlaagste lonen weggelegd voor de adellijke meninos van de aartshertog, die ca. 

66 fl. per jaar ontvingen. Zij genoten echter kost en inwoon aan het hof en hun ‘salaris’ moet 

dan ook eerder als een vorm van zakgeld worden beschouwd. Opvallend is ook de 

aanwezigheid van het gros van de gezelschapsdames van de infante in deze groep, zoals de 

mozas en dueñas de Retrete en de mozas en damas de la Cámara.62 Op enkele uitzonderingen 

na, werden de meeste vrouwen in de hofhouding dus met een spreekwoordelijk financieel 

‘glazen plafond’ geconfronteerd. In het geval van de hofdames is de reden voor hun lage 

salaris niet ver te zoeken: het ging om jonge, ongetrouwde vrouwen die niet noodzakelijk 

over een inkomen dienden te beschikken, en die bij hun huwelijk bovendien een bruidsschat 

meekregen ter waarde van 9.757 fl. 

 Verderop in de lijst treffen we het ‘middenkader’ van de hofhouding: de geroutineerde 

werknemers die tussen 30.000 mrs. en 50.000 maravedis per jaar verdienden (ca. 221 fl. - ca. 

368 fl.). Hiertoe behoorden onder meer de mozos en ayudas van de verscheidene 

departementen van de Casa, zoals deze van de Panadería, de Tapicería, de Cerería, de 

Furriera, de Cava, de Saltería, de Acemilería, enz. De meeste mozos verdienden ongeveer 235 

fl. per jaar. De meer ervaren ayudas bevonden zich iets hoger op de hiërarchische ladder en 

ontvingen jaarlijks ca. 309 fl. Ook de hulpkoks en de portiers van de antichambres 
                                                 
60 Het knechtje van de hellebaardiers verdiende ca. 120 fl. per jaar, de lakeien ca. 149 fl., de mozos en ayudas van 
de Guardaropa respectievelijk ca. 154 fl. en ca. 199 fl. en de keukenknechtjes ca. 221 fl. 
61 De koorknapen verdienden ca. 109 fl. per jaar; de bediener van de blaasbalg van het orgel ca. 91 fl. 
62 De mozas en dueñas de Retrete verdienden respectievelijk ca. 73 fl. en ca. 147 fl. per jaar. De mozas en damas 
de la Cámara verdienden respectievelijk ca. 110 fl. en ca. 199 fl. 
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verdienden datzelfde bedrag. Daarnaast vinden we in deze groep ook de Hartschiere, de 

escuderos de a pie, de ayudas de Cámara en de kapelaans van het altaar terug.63  

Een derde categorie omvat de lonen van de verscheidene departementshoofden en 

leidinggevende functionarissen, die doorgaans tussen 50.000 en 70.000 maravedis per jaar 

verdienden (ca. 368 fl. - ca. 515 fl.). Hier vinden we onder meer de sumiller de la Cava, de 

sumiller de la Panadería, de acemilero mayor, de tapicero mayor, de boticario, de cochero 

mayor, de cosinero mayor, de salsier, de guardamanger, de comprador, de ujieres de vianda en 

de varlets servants terug.64 Ook de reposteros de camas behoorden tot deze groep, evenals de 

mayordomos van de verschillende estados.65 Tenslotte treffen we hier ook de chirurgijn, de 

medicos de la Casa, de ayo of leermeester van de pages, de lavandera de la ropa de la infanta 

en de escribano de la Cámara aan.66 

 Zoals gezegd waren de echte toplonen in de hofhouding enkel weggelegd voor de 

hoogste dignitarissen. Daartoe behoorden onder meer de guardadamas, de kapelaans van het 

oratorium, de aposentador mayor en de guardaropa y joyas.67 Verder vinden we hier ook de 

lijfartsen van de aartshertog terug, en – ietwat verrassend – de wasvrouw die instond voor 

Albrechts kleding.68 Ook de beide biechtvaders van de aartshertogen en de persoonlijke 

secretaris van Albrecht verdienden een flink loon, evenals de gentilhombres, de caballerizos, 

de mayordomos en de capellán y limosnero mayor.69 Niet toevallig waren de allerhoogste 

sommen weggelegd voor de hovelingen die instonden voor de persoonlijke veiligheid van de 

                                                 
63 De Hartschiere verdienden 225 fl. per jaar, de escuderos de a pie ca. 235 fl., de ayudas de Cámara ca. 268 fl. en 
de kapelaans van het altaar ca. 273 fl.  
64 Zij verdienden allen ca. 441 fl. per jaar. 
65 De reposteros de camas verdienden elk ca. 419 fl. per jaar, de mayordomos de los estados elk ca. 441 fl.  
66 De chirurgijn verdiende ca. 368 fl. per jaar, de medicos de la Casa ca. 414 fl., de ayo ca. 441 fl., de lavandera de 
la ropa de la infanta ca. 404 fl. en de escribano de la Cámara ca. 441 fl. 
67 De guardadamas verdiende ca. 538 fl. per jaar, de kapelaans van het oratorium elk ca. 551 fl. en de aposentador 
mayor ca. 827 fl.  Juan de Elordi y Silva, de guardaropa y joyas van de infante, verdiende ca. 1.103 fl. per jaar, en 
zijn collega Joachim Denzenhear, guardaropa y joyas van Albrecht, ontving ca. 1.371 fl. 
68 Francisco de Paz en Henri Mastelein verdienden elk ca. 827 fl. per jaar; Andreas Trevisius ontving 1.379 fl., en 
de wasvrouw kreeg 772 fl. per jaar. 
69 Andrés de Soto, biechtvader van de infante, verdiende 750 fl. per jaar. Zijn collega Iñigo de Brizuela, 
biechtvader van Albrecht, kreeg ca. 1.379 fl., net zoals Antonio Suárez de Arguello, Albrechts secretaris. De 
gentilhombres de la Casa ontvingen elk ca. 551 fl., de caballerizos en gentilhombres de la Boca elk ca. 689 fl., de 
gentilhombres de la Cámara elk ca. 965 fl., de mayordomos elk ca. 1.379 fl. en de capellán y limosnero mayor 
ook ca. 1.379 fl. 
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aartshertogen: de kapiteins van de paleiswacht en hun beider luitenanten.70 Verrassend is de 

vaststelling dat ook de beide dueñas de honor van de infante elk ca. 2.206 fl. verdienden. 

Eveneens frappant is het feit de camarera mayor van Isabella, de oude Jeanne de 

Chassincourt, met haar 1 miljoen maravedis (ca. 7.353 fl.) per jaar het allerhoogste loon 

binnen de hofhouding verdiende. Daarmee overtrof ze zelfs Rodrigo Niño y Lasso, de graaf 

van Añover, die als mayordomo mayor, sumiller de corps en caballerizo mayor een 

gecombineerd salaris ontving van ca. 5.514 fl. per jaar. 

 

Discussie 

Dat er grote onderlinge verschillen bestonden tussen de individuele weddes van de 

hovelingen en dienaren, mag geen verrassing heten. De weddeschaal weerspiegelde de 

diversiteit van de aartshertogelijke entourage, die in wezen bestond uit een bont gezelschap 

waarin vrijwel alle sociale rangen en standen waren vertegenwoordigd. Op zich biedt een 

interne vergelijking van de salarissen dan ook weinig meerwaarde. Veel interessanter is het te 

onderzoeken of de lonen die in de hofhouding werden uitgereikt, financieel aantrekkelijker 

waren dan deze die elders op de arbeidsmarkt gangbaar waren. Anders gezegd: wat valt er te 

vertellen over het reële inkomen en de hieruit voortvloeiende koopkracht van de hovelingen 

en dienaren? Of nog: vormde het geboden salaris mogelijk een stimulans om een positie in de 

hofhouding na te streven?  

 Indien men enkel de individuele wedde mee in rekening brengt, kan men ruwweg 

stellen dat het inkomen van de lagere bedienden van de hofhouding in deze periode 

vergelijkbaar was met dat van ongeschoolde arbeiders in de bouwsector. Voor Brussel bestaan 

hierover weinig gegevens, maar omstreeks 1610 verdiende een metserdiender in Antwerpen 

ca. 12 stuivers per werkdag.71 In de veronderstelling dat metselaars gemiddeld slechts 250 

dagen per jaar werkten, bedroeg hun loon ongeveer 150 fl. op jaarbasis. Het dagloon van de 

laagste bedienden van de hofhouding lag doorgaans slechts tussen 6 en 12 stuivers, maar 

aangezien zij gewoonlijk 365 dagen per jaar in touw waren, lag hun jaarloon wel tot ettelijke 

tientallen guldens hoger dan dat van de metserdienders. In het geval van het ‘middenkader’ 

                                                 
70 De beide kapiteins van de lijfwacht verdienden elk ca. 2.206 fl. per jaar; hun luitenanten ontvingen elk 1.500 
fl. 
71 VERLINDEN, C. et al. Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant. Deel 
II (14de-19de eeuw). Brugge, 1965. Aldaar p. 1022. 
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van de hofhouding heeft het wellicht meer zin de vergelijking aan te gaan met de lonen van 

geschoolde arbeiders en meesters. Omstreeks 1610 ontving een letterzetter in de beroemde 

drukkerij van Plantijn een gemiddeld weekloon van 92 stuivers (of ca. 239 fl. per jaar)72, 

terwijl een Antwerpse meester-metselaar 22 à 24 stuivers per werkdag kreeg (wat neerkomt 

op een gemiddeld jaarloon van 275 à 300 fl.)73. Deze bedragen zijn min of meer vergelijkbaar 

met de respectieve jaarlonen van de meeste mozos en ayudas in de hofhouding. Bij de 

afdelingshoofden van de verschillende hofdepartementen lagen de individuele weddes dan 

weer hoger dan het salaris van een meester-metselaar. Waarschijnlijk moet hun loon eerder 

vergeleken worden met dat van een drukker bij Plantijn, zoals Peeter Van Standonck, wiens 

jaarloon in 1615 ca. 480 fl. bedroeg (of gemiddeld 184 ½ stuivers per week, à rato van 52 

werkweken per jaar) – al dient opgemerkt dat niet alle drukkers hetzelfde loon verdienden.74  

 Al bij al waren de lonen van de bedienden van de aartshertogelijke hofhouding dus 

eerder bescheiden van aard, en zeker niet hoger dan de weddes die gangbaar waren op de 

traditionele arbeidsmarkt. Voor de adellijke hofdignitarissen was een positie aan het hof in 

financieel opzicht zelfs nog minder aantrekkelijk. Naar verhouding tot hun maatschappelijke 

status en levensstijl verdienden de gentilhombres de la Casa, Boca en Cámara – waartoe het 

merendeel van de mannelijke edelen behoorde – met respectievelijk ca. 551 fl., 689 fl. en 965 

fl. per jaar bedroevend weinig.75 Met name voor de hoogadellijke hovelingen, die doorgaans 

over uitgestrekte landerijen en heerlijkheden beschikten en bijgevolg een flinke domaniale 

rente opstreken, bedroeg het loon niet meer dan een fractie van hun totale inkomen. In hun 

geval vertegenwoordigde de wedde bijgevolg weinig meer dan een symbolische vergoeding 

voor bewezen diensten.  

                                                 
72 VERLINDEN, Dokumenten, deel II, 1228. 
73 VERLINDEN, Dokumenten, deel II, 1020. 
74 VERLINDEN, Dokumenten, deel II, 1138. 
75 Over de financiële en economische situatie van de adel in de Zuidelijke Nederlanden tijdens het Ancien 
Régime, zie o.m. DEGRYSE, K. & JANSSENS, P. “Le rôle économique de l’aristocratie belge aux XVIIe et XVIIIe 
siècles,” in: NÚÑEZ, C.E., ed. Aristocracy, patrimonial management strategies and economic development, 1450-
1800. Sevilla, 1998, pp. 43-53; DE VLIEGER-DE WILDE, K. Adellijke levensstijl: dienstpersoneel, consumptie en 
materiële leefwereld van Jan van Brouchoven en Livina de Beer. Brussel, 2005; DE VLIEGER-DE WILDE, K., 
“Adellijke consumptie en levensstijl: een terreinverkenning aan de hand van de huishoudjournalen van Livina 
de Beer, gravin van Bergeyck (ca. 1685-1740).” Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 1 (2004) 
31-52; GOOSSENS, A. “La fortune du comte Lamoral d’Egmont vers 1567-1568.” Belgisch Tijdschrift voor 
Filologie en Geschiedenis, 70 (1992) 357-380 en MARINI, M. Anna van Croÿ (1564-1635), hertogin van Aarschot 
en prinses-gravin van Arenberg. Vermogen en onvermogen van een hoogadellijke dame in het begin van de 
zeventiende eeuw. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, 2006. 
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 Het loonbeleid aan het aartshertogelijke hof verschilde weinig van dat aan andere 

Europese hoven. In het algemeen waren de individuele weddes van het hofpersoneel in 

vroegmodern Europa – om Jeroen Duindam te citeren – “depressingly low, increasingly so as 

they were only rarely adjusted for inflation”.76 Bovendien, zo voegt de auteur eraan toe, 

werden de hovelingen en dienaren frequent te laat uitbetaald. Aan de meeste hoven was de 

laattijdige uitbetaling van de weddes inderdaad een enorm probleem, en aan het 

aartshertogelijke hof was dat niet anders. De libros de razón van de hofhouding bulken van 

de berekeningen van achterstallige lonen, die in veel gevallen pas maanden tot zelfs jaren 

nadien werden uitbetaald. In de tussentijd waren veel personeelsleden genoodzaakt zichzelf 

diep in de schulden te steken. Bovendien moesten ze de onkosten die ze voor hun werk 

maakten vaak zelf voorschieten. Ontelbare werknemers van de hofhouding claimden zich 

dan ook in “muy grande necesidad y pobreza” te bevinden, en lieten niet na de aartshertogen 

om financiële steun te vragen.77 

De hier geschetste omstandigheden doen vermoeden dat het salaris zelden de enige 

stimulans was om een positie in de hofhouding te ambiëren, laat staan de voornaamste. Maar 

zoals eerder vermeld, mag men bij de analyse van de remuneratie van de leden van de 

hofhouding niet enkel rekening houden met de individuele lonen. “The regular wages for 

service at court were moderate at best,” stelt Duindam. Maar, zo voegt hij eraan toe, “it is 

clear that ordinary wages did not constitute the prime reason for service at court (…)”78 De 

meeste hovelingen en dienaren konden hun bescheiden lonen immers aanvullen of 

compenseren met allerlei extra vergoedingen, emolumenten in natura en lucratieve fiscale 

voordelen. Ook aan het Brusselse hof was dat het geval. Zo kregen sommige werknemers 

naast hun officiële salaris elk jaar bijkomende financiële bonussen, zoals kerst- en 

nieuwjaarspremies.79 Anderen ontvingen dan weer zogenaamde gajes extraordinarios – een 

“uitzonderlijke” wedde die niettemin elk trimester werd uitgekeerd. In bepaalde gevallen 

waren het deze uitzonderlijke lonen die het werkelijke verschil maakten tussen de 

individuele salarissen. Zo verdiende biechtvader Iñigo de Brizuela officieel ca. 1.379 fl. per 

jaar, met dien verstande dat hij per trimester nog eens 1.000 fl. “de gajes extraordinarios” 
                                                 
76 DUINDAM, Vienna and Versailles, 306. 
77 RAH, Salazar y Castro A-61, passim. 
78 DUINDAM, Vienna and Versailles, 110-111. 
79 In december 1615 werden 67 fl. verdeeld onder de pages van aartshertog Albrecht, als kerstgeschenk. Bij de 
start van het nieuwe jaar kregen de leden van de Capella Maior en de paleiswacht elk één extra maandloon.  
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kreeg. Hetzelfde gold voor lijfarts Francisco de Paz (827 fl.), wiens officiële loon veel minder 

hoog was dan dat van zijn collega Andreas Trevisius (ca. 1.379 fl.), maar die met zijn 

uitzonderlijke wedde van 2.757 fl. in totaal wel veel meer verdiende dan deze laatste. Naast 

gajes extraordinarios konden sommige leden van de hofhouding ook een beroep doen op een 

zogenaamde ayuda de costa ordinaria – een soort forfaitaire onkostenvergoeding. Dit is 

bijvoorbeeld de verklaring voor het merkwaardige feit dat de beide mozos de Capilla op het 

eerste gezicht hetzelfde jaarloon (ca. 255 fl.) verdienden als hun rechtstreekse overste, 

maestro de Capilla Gery de Ghersem. De kapelmeester ontving echter ook een vaste 

onkostenvergoeding van 250 fl. per jaar, waardoor zijn werkelijke inkomen bijna dubbel zo 

hoog lag als dat van zijn beide knechtjes.  

 Ayudas de costa konden overigens ook extraordinaria zijn: in dat geval werden ze 

uitgekeerd naar aanleiding van bepaalde verdiensten of op basis van behoefte (hetzij 

eenmalig, hetzij recurrent). De libros de razón staan bol van dergelijke uitzonderlijke 

onkostenvergoedingen. Sommige werknemers ontvingen er één als “merced en consideración 

de sus servicios”, dus uit dank voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten, missies of 

karweien in dienst van de aartshertogen. Anderen kregen een ayuda de costa om hun zonen 

te laten studeren of om hun kinderen in het klooster te laten treden; als steuntje in de rug om 

bepaalde zaken aan te kopen, schulden af te betalen of reiskosten te vergoeden; of simpelweg 

omdat ze arm of hulpbehoevend waren. In bepaalde gevallen kon een dergelijke 

onkostenvergoeding een permanent karakter krijgen in de vorm van een pensioen of een 

entretenimiento. Zieke of bejaarde personeelsleden kregen op die manier de nodige 

financiële bijstand, en ook weduwes van overleden werknemers waren zeker van hun oude 

dag. Nog andere (oud-)werknemers konden een beroep doen op een alternatief stelsel van 

sociale zekerheid in de vorm van een zogenaamd abdijbrood, waarbij bepaalde abdijen en 

kloosters in de Nederlanden verplicht werden een deel van hun inkomsten te verdelen onder 

(al dan niet behoeftige) leden van de hofhouding of hun familieleden. Op last van de 

aartshertog deelde de abdij van Sint-Bertijns in Saint-Omer bijvoorbeeld jaarlijks 1.000 fl. uit 

aan een vijftal personen, waaronder hofkapelaan Jehan Vilanus (250fl.), ayuda de la 

Guardaropa Louis Coudenhoven (200 fl.), een zoon van ayuda de Furriera Pedro Viera (150 
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fl.), een zoon van acemilero mayor Francisco Enriquez de Caneda (250 fl.) en Claude Rossel, 

een dienaar van camarera mayor Jeanne de Chassincourt (150 fl.).80 

 Naast financiële vergoedingen, waren er bovendien allerlei emolumenten in natura 

die een positie in de hofhouding de moeite waard maakten. Bovenop hun loon ontvingen de 

meeste werknemers dagelijks een ración [‘rantsoen’], bedoeld om hen van de nodige 

levensmiddelen te voorzien. Deze traditie werd overgenomen van het Spaanse hof, waar een 

ración ordinaria traditioneel bestond uit twee ponden brood, een pond schapenvlees, een 

pond rundsvlees en enkele andere goederen zoals wijn, brandhout en kaarsen. De genoemde 

producten werden blijkbaar rechtstreeks aangekocht door de comprador van het hof, ter 

waarde van twee reales of 0,50 fl. per dag en per persoon. In de Nederlanden werd deze som 

verhoogd tot drie reales of 0,75 fl. per dag.81 Nochtans schijnen er wel onderlinge verschillen 

te zijn geweest. Zo beweerde Beatrijs Omben, lavandera de la Ropa del Estado de los Ayudas 

y Pajes, omstreeks 1598 slechts recht te hebben op een ración ter waarde van één real per 

dag, wat volgens haar niet volstond om in haar dagelijkse behoeften te voorzien. Daarop 

besliste men haar rantsoen te verhogen tot twee reales per dag.82 Anderzijds ontving de graaf 

van Añover als sumiller de corps jaarlijks ca. 551 fl. “de la cera [= (bijen)was] y demas 

provechos que los sumillers de corps suelen llevar (…) a la cassa de Borgoña a razon de 200 

ducados al año”.83 Kennelijk ontving de graaf dus een geldbedrag van 200 dukaten per jaar 

voor de aankoop van goederen waar hij volgens de Spaans-Bourgondische traditie recht op 

had.  

 Voor de meeste hovelingen en dienaren bleken de raciones een mooie aanvulling op 

hun officiële salaris. Doorgaans echter werden deze emolumenten niet in de rekeningboeken 

genoteerd. Bijgevolg weten we niet hoeveel leden van de hofhouding een ración kregen, en 

het is dan ook bijzonder moeilijk om de totale financiële kostprijs ervan te bepalen. Slechts 

zeer sporadisch lichten de libros de razón een tipje van de sluier op. Zo ontving de comprador 

                                                 
80 Zie ARA, Audiëntie 1413/1: Documents relatifs aux pensions ecclésiastiques et pains d’abbaye (de 1598 à 
1615). 
81 RAH, Salazar y Castro A-61, f. 20: “Cerca de las raciones que pretenden los criados de la casa se a bisto y hecho 
tanteo de lo que es una racion en España que es: dos libras de pan, una de carnero otra de vaca y otros adecentes 
que alla vale los dos reales que al presente se les da por dia y reduzida a la de estos payses montara tres reales que 
es lo que se les podra dar por una racion.” 
82 RAH, Salazar y Castro A-61, f. 48. 
83 ARA, Rekenkamer 1837, f. 39r-39v. 
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van het hof in maart 1616 een bedrag van 4.371 fl. “para las raciones de los criados”.84 Een 

maand later kreeg hij om dezelfde reden 5.294 fl.85 Aangenomen dat de financiële waarde van 

een rantsoen inderdaad gemiddeld 0,75 fl. per dag bedroeg, lijkt dit erop te wijzen dat het 

aantal rechthebbenden in deze periode schommelde tussen 188 en 227 – iets meer dan de 

helft van het totale aantal leden van de hofhouding (uitgezonderd de Capella Maior en de 

paleiswacht). 

 In de veronderstelling dat een lid van de hofhouding recht had op een ración bovenop 

zijn of haar loon (en aangenomen dat dit bedrag inderdaad volstond om dagelijks twee pond 

brood en twee pond vlees te kopen), kan men ervan uitgaan dat de meeste werknemers over 

voldoende middelen beschikten om zichzelf en hun gezin te voeden. Maar een positie aan het 

hof bracht nog andere voordelen met zich mee. In de eerste plaats genoten alle hovelingen en 

dienaren van de hofhouding een apart juridisch statuut, dat hen meer rechtszekerheid 

verschafte dan gewone burgers. Zowel in strafrechtelijke als in burgerlijke zaken waren zij 

onderworpen aan de jurisdictie van de Hofrechtbank, die in de regel werd voorgezeten door 

de mayordomo mayor, de sumiller de corps of de caballerizo mayor en de leden van het 

Bureo.86 Bovendien genoten zij ook enkele uitzonderlijke privileges. Zo waren leden van de 

hofhouding vrijgesteld van het betalen van een aantal stedelijke taksen in Brussel (zoals de 

heffingen op bier en wijn), wat hen zeker een financieel voordeel opleverde.87 Verder nam 

het hof ook de verantwoordelijkheid over het fysieke welzijn van de werknemers op zich: 

“His Alteza,” schreef de Engelse edelman Charles Somerset in zijn reisdagboek, “doth also 

here allowe to all those that serve him both unto them and their whole families all things 

that be necessarie for them in their sicknesse, and for that purpose hath his Phisitians and 

Apothecaries to assist in the like exigents”.88 Tenslotte deden de hovelingen en dienaren ook 

op het gebied van huisvesting geen slechte zaak. In het vorige hoofdstuk werd reeds 

                                                 
84 ARA, Rekenkamer 1838, f. 122v. 
85 ARA, Rekenkamer 1838, f. 139v. 
86 Zie ARA, Audiëntie 33/1-2, nr. 21, doc. 52. Zie ook VANHEMELRYCK, F. “Hofrechtbanken (15de eeuw-1794),” 
in: AERTS, E., BAELDE, M., COPPENS, H. e.a., eds. De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse 
Nederlanden (1482-1795). 2 vols. Brussel, 1994. Aldaar Band 1, pp. 180-187. 
87 “Item qu’un Domesticque sera francq de touttes les impositions de vin et bière, assisses, maltotes, ou tel autre 
sorte de taelle, que les non francqz sont obligez de payer.” ARA, Audiëntie 33/1-2, nr. 21, doc. 53: Privilèges des 
Domesticques de Son Alteze, lesquels sont comme sensuit, se rapporte au livre des escrois, que les Courtisans, 
Conseil d’Estat, Privé, Finances son ambulatifz (1613). 
88 BRENNAN, M.G., ed. The Travel Diary (1611-1612) of an English Catholic Sir Charles Somerset, edited from 
the manuscript in the Brotherton Collection University of Leeds. Leeds, 1993, p. 302. 
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aangestipt dat werknemers van de hofhouding verplicht waren hun woning in Brussel te 

kopen of te huren aan een prijs die berekend werd door de aposentadores of kwartiermeesters 

van het hof. Het lijkt erop dat enkele van de meer gefortuneerde bedienden voor de eerste 

optie kozen, en die investering op hun beurt ten gelde maakten door hun aangekochte 

panden te verhuren aan anderen. Zo was Miguel de Pianca, hoofd van de Salsería, eigenaar 

van een huisje in het stadscentrum, dat hij voor de ronde prijs van 150 fl. per jaar verhuurde 

aan kapitein Diego de Texeda en aan Geronima de Lizana, de weduwe van een voormalige 

gentilhombre de la Casa van de aartshertog.89 Hetzelfde deed Lorenzo Vallon, één van de 

keukenknechten, die jaarlijks 110 fl. ontving voor de huur van een (of enkele) kamer(s) voor 

Antoine Payen, een dwerg die tot de hofhouding behoorde.90 Hoewel hierover nauwelijks 

bronnen bestaan, kan men zich evenwel de vraag stellen in hoeverre de door de 

kwartiermeesters vastgelegde prijs de reële marktwaarde van een pand benaderde. Dat dit 

wellicht niet steeds het geval was, blijkt uit een proces dat in 1615 door de genoemde 

kapitein Texeda en de weduwe Lizana voor de Hofrechtbank werd aangespannen tegen 

huisbaas Miguel de Pianca. Na enkele broodnodige herstellingen had deze laatste de huurprijs 

van hun woning opgetrokken van 150 naar 175 fl. per jaar – een bedrag dat zijn huurders niet 

konden betalen. Pianca claimde echter dat de nieuwe prijs realistisch was, en dat hij het pand 

jarenlang onder de marktprijs had verhuurd omdat aposentador mayor Manuel de Arinzano 

hem dit op last van de graaf van Añover had gevraagd. Vermoedelijk had Albrechts 

mayordomo mayor deze beslissing getroffen als tegemoetkoming aan de zieke en behoeftige 

weduwe Lizana, die het na de dood van haar echtgenoot met een mager pensioen moest 

stellen.91  

 Uit het voorgaande blijkt dat het doorsnee loon van de hovelingen en dienaren 

wellicht geen rechtstreekse stimulans vormde om een positie in de hofhouding te ambiëren, 

maar dat de vele privileges, emolumenten en financiële extraatjes dergelijke jobs niettemin de 

moeite waard maakten. In het geval van de hogergeplaatste hofdignitarissen moet de 

voornaamste motivatie om een hofambt na te streven echter op een heel ander domein 

worden gezocht. In haar artikel Honour and profit in the court of Philip II of Spain 

argumenteert Mía Rodríguez-Salgado overtuigend dat “household office was valued more in 

                                                 
89 ARA, Hofrechtbank, procesdossier nr. 179. 
90 ARA, Rekenkamer 1837, f. 324v. 
91 ARA, Hofrechtbank, procesdossier 179. 
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terms of honour and influence than money”.92 Daarmee legt ze onomwonden de werkelijke 

drijfveer van de hovelingen bloot. Het prestige en de invloed die een positie in de hofhouding 

met zich meebracht, waren belangrijker dan het schamele loon dat eraan verbonden was. 

Bovendien beschikten hovelingen uit hoofde van hun ambt over rechtstreekse toegang tot de 

vorsten, wat een mogelijk cruciaal voordeel opleverde in de rat race naar macht en rijkdom. 

Deze aspecten van het hofleven komen in de volgende hoofdstukken aan bod. 

 

Departementale budgetten 

Dat de ordinaire lonen van het hofpersoneel over het algemeen eerder bescheiden van aard 

waren, wordt ook duidelijk wanneer we het uitgavenpatroon van de hofhouding in zijn 

geheel bekijken. Het aandeel van de weddes hierin is significant kleiner dan dat van de 

budgetten die nodig waren om de dagdagelijkse functionering van het huishouden te 

verzekeren. In principe ontvingen de verscheidene afdelingshoofden maandelijks een bedrag 

waarmee de vaste werkingskosten van hun respectieve departementen konden worden 

gelenigd, zoals deze voor de aankoop van brood, vlees, vis, fruit, wijn, bier, brandhout, 

kaarsen, specerijen, enz. Het onderhoud van de vele meubelen, wandtapijten en 

siervoorwerpen kostte eveneens handenvol geld, en ook de verzorging van de paarden en 

muildieren was een niet te onderschatten uitgavenpost. De kosten stegen bovendien 

naarmate de hofhouding groeide. In 1596 berekende mayordomo mayor Francisco de 

Mendoza nog dat de verscheidene oficios van de hofhouding maandelijks ca. 10.625 fl. nodig 

hadden om hun werking te bekostigen: “Conforme al gasto que de presente ay en la casa de 

V[uestra] A[lteza] y a los cavalleros y otras personas que comen en los estados, sera necessario 

librar para el ordinario a los oficios cada mes de siguiente: Al comprador 33.000 reales [= 

8.250 fl.]; a la paneteria 1.000 reales [= 250 fl.]; a la fruteria 1.400 reales [= 350 fl.]; a la salseria 

300 reales [= 75 fl.]; a la potageria 800 reales [= 200 fl.]; a la cava 1500 reales [= 375 fl.]; al 

pastelero 1.200 reales [= 300 fl.]; a la furriera 300 reales [= 75 fl.]; a la cereria 3.000 reales [= 

750 fl.]. Monta todo a 42.500 reales [=10.625 fl.].”93  

 Zoals uit de hiernavolgende tabel mag blijken, waren sommige van deze bedragen – zij 

het niet allemaal – twintig jaar later gevoelig gestegen (cf. Tabel 4). De tabel biedt een 

                                                 
92 RODRÍGUEZ-SALGADO, “Honour and profit in the court of Philip II”, 77. 
93 RAH, Salazar y Castro A-61, ff. 1-6: Lo que se me offrece que advertir a V.A. cerca del estado en que quedan 
las cosas de su casa es lo siguiente (ca. 1596). 
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overzicht van de gehanteerde budgetten in 1616, zoals weergegeven in de libros de razón. 

Waar de comprador in 1596 maandelijks nog ca. 8.260 fl. uitgaf, was dat in 1616 gemiddeld 

12.697 fl. per maand. Hetzelfde geldt voor de Panadería, waar de onkosten stegen van 250 fl. 

per maand in 1596 tot gemiddeld 1.868 fl. per maand in 1616, en voor de Cerería, waar ze 

stegen van 750 fl. tot gemiddeld 1400 fl. per maand. De tabel toont eveneens dat alle oficios 

van de hofhouding samen gemiddeld 25.000 fl. per maand uitgaven, goed voor een totaal van 

ca. 300.000 fl. voor het hele jaar – of ca. 100.000 fl. méér dan wat er in 1616 aan salarissen 

werd uitbetaald (cf. Tabel 3).94  

 

                                                 
94 Dat de oficios in 1616 gemiddeld 25.000 fl. uitgaven, wil evenwel niet zeggen dat de kosten per maand meer 
dan verdubbeld waren ten opzichte van 1596. Merk op dat men in 1596 de uitgaven van de Caballeriza en de 
Acemilería niet meerekent, terwijl anderzijds bepaalde oficios mee in rekening worden gebracht die in 1616 niet 
langer voorkomen (zoals de Potagería en de Frutería). Wellicht werden deze departementen na 1596 
samengesmolten met andere oficios, waardoor een onderlinge vergelijking van de maandelijkse onkosten 
moeilijk uit te voeren is. 
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  G
ua

rd
ar
op

a 
de

l A
rc
h
id
uq

ue
G
ua

rd
ar
op

a 
de

l A
rc
h
id
uq

ue
G
ua

rd
ar
op

a 
de

l A
rc
h
id
uq

ue
G
ua

rd
ar
op

a 
de

l A
rc
h
id
uq

ue
    

G
ua

rd
ar
op

a 
de

 la
 I
nf
an

ta
G
ua

rd
ar
op

a 
de

 la
 I
nf
an

ta
G
ua

rd
ar
op

a 
de

 la
 I
nf
an

ta
G
ua

rd
ar
op

a 
de

 la
 I
nf
an

ta
    

Fu
ri
er
 y
 A

po
se
nt
ad

or
 d
e 
P
al
ac
io

Fu
ri
er
 y
 A

po
se
nt
ad

or
 d
e 
P
al
ac
io

Fu
ri
er
 y
 A

po
se
nt
ad

or
 d
e 
P
al
ac
io

Fu
ri
er
 y
 A

po
se
nt
ad

or
 d
e 
P
al
ac
io
    

T
ap

ic
er
ía

T
ap

ic
er
ía

T
ap

ic
er
ía

T
ap

ic
er
ía
    

P
an

ad
er
ía

P
an

ad
er
ía

P
an

ad
er
ía

P
an

ad
er
ía
    

C
av
a

C
av
a

C
av
a

C
av
a     

C
er
er
ía

C
er
er
ía

C
er
er
ía

C
er
er
ía
    

Sa
ls
er
ía

Sa
ls
er
ía

Sa
ls
er
ía

Sa
ls
er
ía
    

C
om

pr
ad

or
C
om

pr
ad

or
C
om

pr
ad

or
C
om

pr
ad

or
    

P
as
te
le
rí
a

P
as
te
le
rí
a

P
as
te
le
rí
a

P
as
te
le
rí
a     

C
ab

al
le
ri
za

C
ab

al
le
ri
za

C
ab

al
le
ri
za

C
ab

al
le
ri
za
    

A
ce
m
il
er
ía

A
ce
m
il
er
ía

A
ce
m
il
er
ía

A
ce
m
il
er
ía
    

B
ó

B
ó

B
ó

B
ó t
ic
a

ti
ca

ti
ca

ti
ca
    

TotaalTotaalTotaalTotaal    

janjanjanjan    250 250 249 10 1.295 1.226 1.605 51 12.502 142 3.044 2.785 500 23.90923.90923.90923.909    

febfebfebfeb    250 250 392 425 1.568 1.130 2.096 83 9.943 142 4.199 2.532 500 23.51023.51023.51023.510    

maamaamaamaa    250 250 367 13 2.162 1.154 2.289 83 10.001 142 3.802 2.878 500 23.89123.89123.89123.891    

aprapraprapr    250 250 776 13 1.248 1.255 824 82 13.063 142 4.278 2.660 500 25.34125.34125.34125.341    

meimeimeimei    250 250 316 142 1.776 1.465 1.234 82 13.621 142 3.435 3.579 500 26.79226.79226.79226.792    

junjunjunjun    250 250 276 134 1.623 1.541 1.055 73 14.356 142 3.801 2.899 500 26.90026.90026.90026.900    

juljuljuljul    250 250 492 77 1.641 1.470 1.639 82 13.781 142 3.491 3.103 500 26.91826.91826.91826.918    

augaugaugaug    250 250 359 15 1.284 1.396 1.125 100 12.371 142 3.772 2.462 500 24.02624.02624.02624.026    

sepsepsepsep    250 250 422 112 1.843 1.230 1.083 70 13.614 142 3.030 2.962 500 25.50825.50825.50825.508    

oktoktoktokt    250 250 483 46 1.908 1.297 1.129 73 14.423 142 4.115 2.704 500 27.32027.32027.32027.320    

novnovnovnov    250 250 373 9 1.813 1.234 1.252 79 13.171 142 3.211 2.790 500 25.07425.07425.07425.074    

decdecdecdec    250 250 452 8 1.854 1.146 1.480 49 11.517 142 3.596 2.633 500 23.87723.87723.87723.877    

TotaalTotaalTotaalTotaal    3.0003.0003.0003.000    3.0003.0003.0003.000    4.9574.9574.9574.957    1.0041.0041.0041.004    20.01520.01520.01520.015    15.54415.54415.54415.544    16.81116.81116.81116.811    907907907907    152.363152.363152.363152.363    1.7041.7041.7041.704    43.77443.77443.77443.774    33.98733.98733.98733.987    6.0006.0006.0006.000    303.066303.066303.066303.066    

    

    

 

                                                 
95 Alle bedragen werden afgerond tot op de gehele getallen. Bron: ARA, Rekenkamer 1838, ff. 110r-111r 
(januari); ff. 115r-116r (februari); ff. 122r-122v (maart); ff. 139r-140r (april); ff. 146r-147r (mei); ff. 147v-149r 
(juni); ff. 161v-162r (juli); ff. 175v-176v (augustus); ff. 192r-193r (september); ff. 195r-196r (oktober); ff. 203r-
204r (november); ff. 215v-216v (december). 
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Van de verscheidene departementen van de hofhouding ontvingen enkel de Pastelería, de 

Bótica en de beide Guardaropas steeds hetzelfde bedrag per maand – de overige bedragen 

varieerden naargelang de gemaakte onkosten. Het grootste budget was bestemd voor 

comprador Pasqual Navarro en diens opvolger Lucas Hernández, die maandelijks tussen 9.000 

en 15.000 fl. uitgaven aan levensmiddelen, waarvan ongeveer één derde bestemd was voor de 

raciones van het hofpersoneel (cf. supra). Andere geldverslindende departementen waren de 

Caballeriza en de Acemilería, waar de vele paarden en muildieren gevoed, verzorgd en 

getraind werden en waar de koetsen en karren werden onderhouden. In de Panadería 

spendeerde Pedro de Aguilera gemiddeld iets meer dan 1.800 fl. per maand aan brood, 

salades, suiker, fruit en confituren, terwijl Francisco Rodríguez Agraz in de Cava ongeveer 

1.300 fl. per maand uitgaf aan wijn en bier. In de Cerería kocht men maandelijks witte en 

gele was voor de productie van kaarsen, en dit ter waarde van ca. 1.400 fl. De opmerkelijke 

stijgingen aan het begin van het jaar zijn te wijten aan het feest van Maria-Lichtmis op 2 

februari en aan de viering van de Goede Week in maart. Andere merkbare schommelingen 

zijn moeilijker te verklaren. Zo is het onduidelijk waarom de budgetten van de Tapicería nu 

eens nauwelijks het vermelden waard waren, dan weer enkele honderden guldens bedroegen 

– wellicht had dit te maken met specifieke aankopen, onderhoudsbeurten of herstellingen. 

 Hoewel de onkosten in sommige departementen de pan uit lijken te swingen, is het 

zeker niet zo dat het geld door ramen en deuren werd gegooid. Men probeerde wel degelijk 

te besparen, zij het zonder veel succes. Zo raadde Francisco de Mendoza de aartshertog in 

1596 aan het aantal paarden en muilezels in de Caballeriza en Acemilería te verminderen tot 

vijftig of minder, om op die manier de kosten te drukken. Tevens adviseerde hij het aantal 

entretenidos (d.w.z. de hovelingen en dienaren die geen vaste benoeming in de hofhouding 

genoten) te reduceren tot 25 à 30, waardoor men een derde deel van de aan hen verbonden 

kosten kon recupereren.96 Ondanks deze en andere maatregelen bleven de uitgaven echter 

astronomisch hoog, zeker indien men ervan uitgaat dat de hier besproken gegevens slechts de 

vaste onkosten tonen en bijgevolg niets zeggen over de vele uitzonderlijke uitgaven. In 1611 

spendeerde men bijvoorbeeld meer dan 40.000 fl. aan rouwkledij voor de hovelingen en 

                                                 
96 “El gasto desta cavalleriza es muy grande, como V[uestra] A[lteza] lo ha visto por los tanteos que se le han 
dado y conforme a ellos acabada esta campaña, se podria reformar, reduziendo el numero de las azemilas a 
cinquenta, y aunque alli me parescio que tambien se podia reduzir a menos el de los cavallos (…).” RAH, Salazar 
y Castro A-61, ff. 1-6. 
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dienaren naar aanleiding van het overlijden van de Spaanse koningin Margarita. Ook de 

organisatie van de vele toernooien, jachtpartijen, religieuze plechtigheden, feesten, bals en 

balletten aan het hof moet handenvol geld gekost hebben, evenals het onderhoud van de 

residenties te Mariemont en Tervuren, de vele binnenlandse verplaatsingen van het hof en de 

reis van aartshertog Albrecht naar Spanje in 1598-1599. Het is evenwel niet duidelijk in 

hoeverre deze eerder exceptionele uitgaven gezien moeten worden als behorend tot het 

domein van de hofhouding, dan wel verhaald werden op andere budgetten.97 

 

Conspicuous consumption 

In september 1614 schreef Anna van Croÿ, hertogin van Aarschot en echtgenote van Karel, 

prins-graaf van Arenberg, een vlammende brief aan haar zoon.98 De 21-jarige Antoon van 

Arenberg verbleef sinds enige tijd aan het hof te Brussel, waar hij spoedig tot gentilhombre 

de la Cámara zou worden benoemd. Als derde overlevende zoon van één van de belangrijkste 

en rijkste adellijke families in de Nederlanden was de jongeman gesteld op overvloedige luxe 

en vertier. Hij liet zich de vele geneugten van het hofleven dan ook danig welgevallen. Met 

veel plezier frequenteerde Antoon de vele feesten en banketten die in de Brusselse 

stadspaleisjes werden georganiseerd en ter gelegenheid waarvan hij zich telkens op grandioze 

wijze wist uit te dossen. Handenvol geld werden uitgegeven aan juwelen, halskettingen, 

ringen, sierdegens, kostuums, parfums en toiletartikelen. Voor de aankleding van zijn woning 

in Brussel kocht Antoon met de regelmaat van de klok nieuwe meubelen, schilderijen, 

wandtapijten, beeldhouwwerken en boeken.99 Dat alles viel echter niet in goede aarde bij 

Antoons moeder, die niet alleen met de oplopende rekeningen van haar zoon werd 

geconfronteerd, maar ook met diens terugkerende klaagzangen over de moeilijkheden die hij 

ondervond om zijn dure levensstijl te bekostigen. Na alarmerende berichten te hebben 

ontvangen van Antoons huismeester, was voor Anna de maat vol. De wanhopige majordoom 

waarschuwde haar dat Antoon op een jaar tijd niet minder dan 1.000 fl. had uitgegeven aan 
                                                 
97 Voor een discussie over deze problematiek, zie GÓMEZ-CENTURIÓN, C. & SÁNCHEZ-BÉLÉN, J.A., eds. La 
herencia de Borgoña: La hacienda de las Reales Casas durante el reinado de Felipe V. Madrid, 1998, pp. 13-14 en 
CARLOS MORALES, C.J. “The Economic Foundations of the Royal Household of the Spanish Habsburgs, 1556-
1621,” in: DUERLOO & VERMEIR, A Constellation of Courts, te verschijnen.  
98 CALLAEY, F. [= Fredegand van Antwerpen, Pater O.M.F. Cap.]. La vie religieuse et familiale en Belgique au 
XVIIe siècle. Étude sur le Père Charles d'Arenberg, frère-mineur Capucin (1593-1669). Parijs-Rome, 1919. 
Aldaar pp. 85-87. 
99 Ibid., 97-109. 
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de aankoop van meubelstukken, en dat hij niet wist hoe hij de vele schuldeisers nog moest 

betalen. De hertogin, die als een ware mater familias over het welzijn van haar kinderen 

waakte, was furieus. Ze gaf haar zoon een stevige uitbrander en dreigde zijn oplopende 

schulden niet langer te vergoeden zolang het gat in zijn geldbuidel niet werd gedicht. 

Tegelijk gaf ze Antoon goede raad over de manier waarop hij kon besparen. Zo adviseerde ze 

hem zijn dure kostuums langer te dragen en niet weg te gooien zodra ze een zweem van 

slijtage vertoonden. Verder diende haar zoon beter zorg te dragen voor zijn vele bezittingen 

en ze niet te laten rondslingeren.100 Antoon beloofde plechtig zijn leven te beteren, maar nam 

het duidelijk niet erg nauw met die belofte. Niet veel later herviel hij weer in zijn oude 

patroon van uitgeven en spenderen, wat hem keer op keer een reprimande van zijn moeder 

opleverde. Pas in 1616 zag de jonge edelman het licht: hij besloot in te treden bij de 

kapucijnen en legde aldus een gelofte van armoede af. 

 Antoon van Arenberg was niet de enige die het moeilijk had om de in hofkringen 

gangbare levensstijl te bekostigen. Het hof van de aartshertogen schijnt op dat gebied een 

stevige reputatie te hebben genoten. Reeds in 1597 bekloeg de apostolische nuntius Ottavio 

Mirto Frangipani zich in een schrijven aan zijn Italiaanse bankier over de exuberante 

levensstandaard aan het Brusselse hof, waar men volgens hem op één dag tijd meer geld 

uitgaf dan tijdens een hele week in het Duitse rijk.101 Dat was wellicht overdreven, maar dat 

het hof van Albrecht en Isabella een oord van luxe en overvloed was, valt niet te ontkennen. 

Ook de Florentijnse prins Giovanni de’ Medici, die in deze periode in de Lage Landen 

verbleef, verbaasde zich over de grote bedragen die er werden gespendeerd. In zijn brieven 

aan Belisario Vinta, secretaris van de groothertog van Toscane, liet hij niet na te klagen over 

de magere dotatie die hij vanuit Firenze ontving. In tegenstelling tot andere Italiaanse 

hovelingen in de Nederlanden, schreef Giovanni kregelig, moest hij het stellen met een 

karige som van amper duizend scudi (ca. 2.570 fl.) per maand: “En om de waarheid te zeggen, 

Signore Vinta, wat zijn nu 1.000 scudi in de maand? Ik heb niet meer, en heb nooit meer 

gehad. (…) En opdat U enige notie zou hebben van mijn situatie zal ik U zeggen wat de 

anderen doen, die U heel goed kent. Graaf Teodoro Trivulzio, luitenant-generaal bij de 

                                                 
100 Ibid., 85-87. 
101 Frangipani aan bankier Albertinelli, 12 januari 1597. Zie VAN DER ESSEN, L., ed. Correspondance d’Ottavio 
Mirto Frangipani, premier nonce de Flandre (1596-1606). Analecta Vaticano-Belgica, 2e série, section A: 
Nonciature de Flandre, 1. Rome-Brussel-Parijs, 1924. Brief nr. 117. 
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cavalerie, geeft gewoonlijk – zonder een groot huishouden te hebben of extravagant te doen – 

500 scudi per week uit (…). De prins van Palestrina102 spendeert 2.000 scudi per maand (…), 

zonder [de kosten voor] zijn garderobe en uitzonderlijke benodigdheden. Die van Caserta103 

spendeert er 2.500, en met inbegrip van extraordinaria komt hij zelfs aan 3.000 scudi (maar 

dat is een aberratie, en zal niet blijven duren). Waardoor U kan zien hoeveel de arme Don 

Giovanni kan doen met slechts 1.000 scudi in de maand, en 100 extra voor buitengewone 

kosten.”104 

In hun pogingen om te beantwoorden aan de hoge standaarden van het hofleven, 

volgden de hovelingen het voorbeeld van Albrecht en Isabella, die zelden op een gulden 

keken wanneer het om hun persoonlijk comfort ging. Kostbare edelstenen, kledingstukken, 

sierdegens, drinkbekers, paradeharnassen, jachtvalken, boeken, astrolabia, tuinornamenten, 

zangvogels, koetsen, schilderijen, crucifixen,… de rekeningboeken van de hofhouding laten 

er geen twijfel over bestaan dat een significant percentage van het huishoudbudget 

gereserveerd was voor conspicuous consumption.105 Bij wijze van voorbeeld kan gewezen 

worden op Joachim Denzenhear, de guardaropa y joyas van Albrecht, die in opdracht van zijn 

meester jaarlijks duizenden guldens spendeerde aan de aankoop van juwelen en sieraden.106 

In veel gevallen waren deze bestemd voor de aartshertogelijke garderobe, maar vaker nog 

werden ze – in een ultieme demonstratie van gift-giving – uitgedeeld aan verdienstelijke 

hovelingen en bezoekers. Zo ontving goudsmid Isaac Stilman in december 1615 maar liefst 

11.641 fl. voor het vervaardigen van 27 gouden kettingen en bijhorende medaillons voor de 

“cavalleros y criados” van Albrechts broer Maximiliaan, die in Brussel te gast was.107 In acht 

genomen dat Denzenhear in deze periode zelf slechts 1.371 fl. per jaar verdiende (en daarmee 

nochtans één van de beter betaalde leden van de hofhouding was), ging het om een 

                                                 
102 Francesco Colonna, prins van Palestrina (+1636). 
103 Andrea Matteo Acquaviva, prins van Caserta (+1634). 
104 Archief van de Groothertogen van Toscane (Archivio di Stato, Firenze): Carteggi dei Principi, delle 
Granduchesse e delle Principesse / Giovanni di Cosimo I e di Eleonora degli Albizi / Lettere del principe ai 
granduchi e alla Segretaria, volume 5157, f. 57: Giovanni de’Medici aan Belisario di Francesco Vinta, 4 maart 
1604. Terug te vinden op de webpagina van The Medici Archive Project, http://documents.medici.org, docID 
8633 (laatst geraadpleegd: 15 juli 2009). 
105 ARA, Rekenkamer 1837 en 1838, passim. 
106 Over de werkzaamheden van Joachim Denzenhear, zie ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 518: Registro de 
partes de las cosas tocantes a la casa de Su Alteza. 
107 ARA, Rekenkamer 1838, f. 61v. 
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waanzinnig hoog bedrag – wat meteen aantoont hoe groot het belang van geschenken was in 

de vroegmoderne politieke constellatie.108 

 

 

BBBBudgetudgetudgetudget van de aartshertogelijke hofhouding van de aartshertogelijke hofhouding van de aartshertogelijke hofhouding van de aartshertogelijke hofhouding    

    

Hoger zagen we dat de verschillende departementen van de hofhouding in het jaar 1616 

gezamenlijk ongeveer 300.000 fl. uitgaven (cf. Tabel 4). In hetzelfde jaar werden ongeveer 

200.000 fl. gespendeerd aan de lonen van de hovelingen en dienaren (cf. Tabel 3). Opgeteld 

liepen de vaste onkosten in 1616 dus op tot minstens 500.000 fl, en het valt aan te nemen dat 

dit bedrag ook tijdens andere jaren vlot werd gehaald. De totale uitgaven van de hofhouding 

(dus inclusief de sommen die werden gespendeerd aan ayudas de costa, entretenimientos, 

pensioenen, uitzonderlijke vergoedingen, feestelijkheden, religieuze plechtigheden, 

toernooien, jachtpartijen, het onderhoud van parken en gebouwen, de verzorging van de 

dieren, conspicuous consumption, enz.) lagen bovendien nog veel hoger – bedragen tussen 

750.000 fl. en 1 miljoen fl. zijn in dat verband zeker niet ondenkbaar. Het mag duidelijk zijn 

dat dergelijke astronomische sommen een zware druk legden op de aartshertogelijke 

schatkist. De vraag stelt zich hoe deze last werd gelenigd. Ook hier blijft het antwoord 

grotendeels in nevelen gehuld. Hoger werd reeds aangestipt dat de analyse van de financiën 

belemmerd wordt door de moeilijke bronnensituatie, die ons in het ongewisse laat over de 

precieze herkomst van de budgetten. Een van de problemen betreft de schaarse informatie 

over de totale inkomsten van de schatkist in de aartshertogelijke periode, en over de 

aanwending en verdeling van deze middelen. Ruwweg steunden de overheidsfinanciën in de 

Nederlanden op een vijftal pijlers. Naast de opbrengst van hun domeinen, beschikten de 

aartshertogen over de ontvangsten uit beden, tolheffingen, taksen en de verkoop van licenten 

en paspoorten. De anonieme Franse spion verklaarde dat “tous les deniers, provenans desdits 

cinq sortes de revenus et finances, montent par an au plus: douze cens mil philipes [= ca. 3 

                                                 
108 Over het belang van het geven van geschenken in de vroegmoderne wereld, zie o.m. KETTERING S. “Gift-
Giving and Patronage in Early Modern France.” French History, 2 (1988) 131-151 en KRAUSMAN BEN-AMOS, I. 
“Gifts and Favors: Informal Support in Early Modern England.” The Journal of Modern History, 72 (2000) 295-
338. 



 163 

miljoen fl.]. Et est tout ce que Leurs Altesses ont desdits Pays-Bas”.109 Volgens berekeningen 

van Daniel Ghéret vertoonde de jaarlijkse recette van de ontvanger-generaal in de periode 

1598-1621 evenwel bijzonder grote schommelingen, met bedragen die jaarlijks variëerden 

tussen ca. 1 miljoen fl. en ca. 3,5 miljoen fl.110 Gemiddeld bedroegen de totale ontvangsten in 

deze periode ruwweg 2,2 miljoen fl. per jaar. 

 

De cijfers 

Om hun hofhouding te financieren, maakten vroegmoderne vorsten in theorie hoofdzakelijk 

gebruik van de opbrengst van hun kroondomein. De Franse spion schatte dat de domaniale 

inkomsten van de aartshertogen omstreeks 1610 goed waren voor ca. 900.000 fl. per jaar – 

met dien verstande dat slechts een deel hiervan daadwerkelijk beschikbaar was: “Le domaine 

est le propre de Leurs Altesses, pour la pluspart engaigé, vallant environ neuf cens mil florins 

par an, comprins ce qui est soubz la puissance des Estatz des Provinces-Unies. Des 900.000 

livres111, il y en a d’engaigé cinq cens mil, de sorte qu’il n’en reste que quatre cens mil pour 

leursdites Altesses.”112 De spion bleek vrij goed op de hoogte van de financiële situatie in het 

land: volgens de berekeningen van Ghéret schommelden de domaniale inkomsten in de 

periode 1598-1621 inderdaad tussen minimum 200.000 en maximum 500.000 fl. per jaar, met 

een gemiddelde van ca. 385.000 fl.113 Het waren behoorlijke sommen, maar in de praktijk 

bleken deze middelen allerminst te volstaan om de hofhouding van de aartshertogen te 

financieren. Om die reden werd naarstig op zoek gegaan naar alternatieve geldbronnen. En 

zoals zo vaak het geval was wanneer de schatkist gespekt moest worden, werden de 

onderdanen aangespoord om – letterlijk – hun duit in het zakje te doen. In 1600 riepen de 

aartshertogen de Staten-Generaal bijeen in Brussel.114 Tijdens de openingsessie op 26 april 

                                                 
109 [ANONIEM], Relation de Flandres, 13. In de aartshertogelijke periode bedroeg de waarde van de Filipsdaalder 
ca. 50 stuivers. Het genoemde bedrag van 1.200.000 Filipsdaalders kwam bijgevolg overeen met ca. 3 miljoen fl. 
110 GHÉRET, D. “Le produit des licentes et autres impôts sur le commerce extérieur dans les Pays-Bas espagnols 
(1585-1621),” in: ARNOULD, M.-A., DESPY, G., GHÉRET, D. et al. Acta Historica Bruxellensia. Recherches sur 
l’histoire des finances publiques en Belgique, 3 vols. Brussel, 1968-1974. Volume II, pp. 43-122. Zie over de 
verkoop van licenten en paspoorten ook DE STURLER, J. “Un épisode de la politique douanière des Archiducs: 
L'expérience de Juan de Gauna (1603-1605).” Revue de l'Université de Bruxelles, 42 (1936-1937) 362-386. 
111 Het gaat allicht om ponden Artois, die in deze periode evenveel waard waren als de gulden. 
112 [ANONIEM], Relation  de Flandres, 11. De spion rekent allicht in ponden Artois, die in deze periode evenveel 
waard waren als gulden. 
113 GHÉRET, “Le produit des licentes”, 54. 
114 GACHARD, L.-P. Actes des États-Généraux de 1600. Brussel, 1849. 
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hield Jean Richardot, chef-president van de Geheime Raad, een vurig pleidooi waarin hij de 

provinciale Staten onder meer confronteerde met de financiële nood van de vorsten. Volgens 

Richardot volstond de opbrengst van het patrimonium geenszins om in het levensonderhoud 

van Albrecht en Isabella te voorzien: “Et dadvantage, vous sçavez qu’ung chascun doibt vivre 

du sien, et que cela s’entend des princes comme des particuliers. L’héritage et patrimoine de 

noz princes est leur domaine, duquel vivoient, du passé, les ducqz de Bourgongne, noz 

princes, et leurs devanciers, qui se réservoient cela pour la nourriture et entretien de leur 

maison. Mais, depuis qu’avons esté uniz à l’Espagne, noz princes ont esté si puissans, et ont eu 

tant d’aultres Estatz et coronnes, qu’ilz ne se sont pas soucié de prendre leur nourriture d’icy, 

ains ont libéralement chargé et engagé leur domaine pour les nécessitez de la guerre, et la 

propre tuition et défense du païs: de sorte qu’à peine est-il suffisant pour payer les rentiers. À 

cela, messieurs, debvez-vous avoir considération; et estes naturellement obligez d’acquicter 

ces debtes, qui sont faictes pour vostre propre bénéfice, afin que noz princes ayent de quoy 

vivre, sans travailler et incommoder leurs subjects. Et l’on espère que ce désengaigement se 

pourra faire en peu d’années, soit par les moyens que vous-mesmes adviserez, soit par ceulx 

qui, de la part de Leurs Altèzes, vous pourront estre suggérez. Et cependant, elle vous 

requièrent leur subministrer de quoy vivre, pendant que le domaine s’ira deschargeant.”115  

Om de aartshertogen uit de nood te helpen, vroeg men de Staten-Generaal jaarlijks 

250.000 fl. bij te dragen voor het onderhoud van de vorsten.116 Zoals te verwachten viel, 

reageerden de Staten aanvankelijk weinig enthousiast op dat voorstel. De enorme bedragen 

die nodig waren om de hofhouding – die volgens één afgevaardigde “fort grande et excessive” 

was – te financieren, wekten hun ongenoegen.117 Na ettelijke onderhandelingen verklaarden 

ze zich evenwel bereid de gevraagde som te betalen, op voorwaarde dat de entourage van de 

aartshertogen drastisch zou worden gereduceerd in omvang: “(…) accordent messieurs les 

prélatz et nobles, pour leurs deux premiers Estatz, et parmy le consentement du tiers Etat et 

des aultres provinces, la somme de deux centz cinquante mil florins demandez par Leurs 

Altèzes, pour le temps et terme d’ung an tant seullement, à condition, néantmoings, qu’ilz 

réformeront leur maison présentement de tous gens superfluz et inutils, la remectront et 

                                                 
115 GACHARD, Actes des États-Généraux, 387-388. 
116 GACHARD, Actes des États-Généraux, 237. 
117 GACHARD, Actes des États-Généraux, 192. 
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maintiendront au pied comme ont faict les ducqz de Bourgoigne.”118 De gevraagde 

herschaling van de hofhouding was een eis die de aartshertogen naar eigen zeggen maar al te 

graag wilden inwilligen, maar die – zoals we eerder zagen – na ontvangst van de beloofde 

fondsen snel in de vergeetput belandde.119 En hoewel de som van 250.000 fl. in principe 

slechts voorwaardelijk en voor één jaar werd toegekend, zou ook deze conditie stilzwijgend 

naar de achtergrond verdwijnen. In 1605 berekende de Spaanse Consejo de Estado dat de 

verschillende gewesten nog steeds 8.333 escudos (ca. 21.415 fl.) per maand afdroegen voor het 

onderhoud van de vorsten.120 Op jaarbasis was dat ca. 256.989 fl. Tijdens de volgende twee 

decennia zou de Staten-Generaal niet meer worden samengeroepen – en bijgevolg ook geen 

kans meer krijgen om opnieuw over de bede te onderhandelen.121  

 Indien we de jaarlijkse bijdrage van de Staten-Generaal optellen bij de geschatte 

opbrengst van het kroondomein, komen we uit bij een totaalbedrag dat schommelde tussen 

ca. 450.000 en ca. 750.000 fl. per jaar. Het was een fabelachtige som, maar aangenomen dat 

men jaarlijks reeds ca. 500.000 fl. nodig had voor de alledaagse uitgaven (= ordinaire lonen en 

werkingsmiddelen), volstond ze wellicht niet steeds om ook de vele buitengewone onkosten 

van de hofhouding te dekken. Tijdens de ‘magere jaren’ had men ongetwijfeld moeite om het 

hoofd boven water te houden, wat meteen verklaart waarom de lonen soms met jaren 

vertraging werden uitbetaald. De vraag stelt zich dan welke andere fondsen werden 

aangesproken om de kosten te lenigen. Mogelijk werden de tekorten aangevuld met de 

opbrengsten van taksen, tolheffingen en de verkoop van paspoorten en licenten, al bestaan 

hiervoor geen directe bewijzen. Verder dient uiteraard rekening gehouden met de 

beschikbare financiële middelen die men tegenwoordig als ‘persoonlijke fondsen’ zou 

omschrijven – al is het nog maar de vraag in hoeverre een vroegmoderne vorst het 

onderscheid maakte tussen zijn ‘private’ budget en dat van de staat. Zo bevat het testament 

van Albrecht een overzicht van zijn hacienda, waaruit onder meer blijkt dat de aartshertog na 

de dood van zijn vader Maximiliaan II in 1576 aanspraak maakte op een jaargeld van 45.000 
                                                 
118 GACHARD, Actes des États-Généraux, 152. 
119 Het antwoord van de aartshertogen op deze eis luidde als volgt: “Ceste requisition se prend de bonne part; et 
auront Leurs Altèzes tout favorable esgard tant sur icelle, que sur toutes aultres semblables; se pouvans lesdicts 
Estatz asseurer qu’en tout ce que Leurs Altèzes pourront faire pour l’advancement de leurs bons vassaulx et 
subjectz, elles s’y rendront tousjours fort promptes et volontaires.” GACHARD, Actes des États-Généraux, 688. 
120 AGS, Estado 2024, s.f.: Relación particular de las ayudas que cada provincia obediente da a Sus Altezas desde 
la Junta de los Estados generales del año 1600 y en que se gastan [1605]. 
121 GHÉRET, “Le produit des licentes”, 55. 
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Duitse guldens (= ca. 33.000 dukaten).122 Na het overlijden van zijn broer Ernest in 1594 steeg 

deze rente tot 56.250 fl. Van dit beloofde geld kreeg de aartshertog evenwel nooit één 

kreutzer te zien: men had simpelweg het geld niet om Albrecht te betalen.123 In 1608 was 

Rudolf II hem reeds 1,2 miljoen Duitse guldens schuldig. Vier jaar later zorgde het overlijden 

van de keizer dan ook voor heel wat financieel getouwtrek tussen Albrecht en de andere 

erfgenamen, onder wie zijn broer Matthias – een situatie die pas uitgeklaard geraakte toen 

keizer Ferdinand II beloofde Albrechts jaargeld op te trekken tot 115.000 fl. Ook van dit 

bedrag zou de aartshertog echter nooit iets in handen krijgen.124 De weinige ‘private’ fondsen 

waarover Albrecht wel kon beschikken, waren bijgevolg eerder bescheiden van aard. Zo 

erfde hij na de dood van zijn moeder in 1603 een jaarlijkse rente van 3.053 dukaten (= ca. 

8.417 fl.) op enkele gebieden in Napels.125 Het is best mogelijk dat deze en andere 

‘persoonlijke’ middelen werden gebruikt ter aanvulling van de financiering van de 

hofhouding, maar het mag duidelijk zijn dat ze in wezen niet meer impact hadden dan een 

druppel op een hete plaat. 

 Het is bovendien niet ondenkbaar dat men bewust vaag bleef over de herkomst van de 

budgetten voor de hofhouding. Van bij de aanvang van zijn bewind doken immers geruchten 

op dat Albrecht er niet voor terugschrok misbruik te maken van de fondsen die maandelijks 

vanuit Spanje naar de Nederlanden werden gezonden om het staande leger te financieren. In 

de periode 1599-1609 schommelden deze zendingen tussen 750.000 en 4,75 miljoen Spaanse 

dukaten per jaar.126 Desondanks verkeerde de militaire schatkist vrijwel constant in geldnood. 

Het loon van de soldaten werd zelden op tijd uitbetaald, met frequente muiterijen tot gevolg. 

In zijn boek Philip III and the Pax Hispánica vraagt Paul Allen zich dan ook terecht af waar 

het Spaanse geld in werkelijkheid terechtkwam.”127 Het antwoord is volgens de auteur niet 

ver te zoeken. Zo argumenteert Allen dat Albrecht ongeveer één derde van de zending van 

1599 – die in totaal goed was voor 3 miljoen dukaten – gebruikte om zijn ‘huwelijksreis’ naar 

                                                 
122 ARA, Papiers du Comté de Mercy-Argenteau 125, s.f.: Copie du testament de l’archiduc Albert. 
123 FISCHER, J. “Die Erbteilung Rudolfs II. mit seinen fünf Brüdern vom. 10 April 1578. Nach bisher unbekannten 
Archivalien”. Ferdinandeums-Zeitschrift, III. Folge, 41. Heft. Innsbruck, 1897. Aldaar pp. 5-14. 
124 Ibid. 
125 ARA, Papiers du Comté de Mercy-Argenteau 125. 
126 Zie de grafiek in ALLEN, P. Philip III and the Pax Hispánica, 1598-1621. The Failure of Grand Strategy. Yale 
U.P., 2000, p. 31. 
127 ALLEN, Philip III and the Pax Hispanica, 30. 
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Spanje te bekostigen.128 Verscheidene commentaren laten uitschijnen dat dergelijke 

onaangekondigde ‘leningen’ uit de militaire schatkist inderdaad niet ongebruikelijk waren. In 

1599 schreef nuntius Frangipani dat men in de Nederlanden vreesde voor muiterijen omdat 

de soldaten geloofden dat hun soldij werd achtergehouden om de tekorten in de hofhouding 

weg te werken.129 Omstreeks 1602 was ook de reeds genoemde Giovanni de’ Medici van 

oordeel dat “de situatie in dit land slechter [is] dan ooit” omdat de budgetten voor het leger 

werden opgesoupeerd door de entourage van de aartshertog.130 Albrecht en Isabella 

verdedigden zich steevast met klem tegen dit soort beschuldigingen. In 1606 drukte de 

infante haar verontwaardiging uit tegenover de hertog van Lerma, die haar op de hoogte had 

gebracht van enkele hardnekkige geruchten terzake. Volgens Isabella werd Lerma misleid 

door informanten die er plezier in schepten ongefundeerde meningen te verkondigen. Ze 

claimde dat de Spaanse fondsen steeds met de nodige zorg werden verdeeld, al gaf ze 

ruiterlijk toe dat de bevelen van Madrid niet altijd naar de letter werden gevolgd om de 

eenvoudige reden dat deze beslissingen vaak reeds achterhaald waren wanneer ze in de 

Nederlanden arriveerden.131  

 Was Isabella’s verontwaardiging terecht? Ondanks haar protest zouden commentaren 

over het oneigenlijke gebruik van de Spaanse zendingen gedurende de hele aartshertogelijke 

periode regelmatig opnieuw opduiken. Zo merkte de Franse ambassadeur in 1611 fijntjes op 

dat zijn Spaanse ambtsgenoot er goed aan zou doen bij Albrecht te pleiten voor een algemene 

besparingsronde. De aartshertog had immers teveel mensen in dienst, en volgens de 

ambassadeur was men in Madrid van mening dat het Brusselse hof niet door de Spaanse 

                                                 
128 Ibid., 31. 
129 “Il nuestro exercito sta diviso per il Ducato de Gheldria et per le parti extreme di Brabanza su la Mosa, mal 
sodisfatto per il dinaro che se gli manca, onde se time un mottino generale, che se non segue, sara di honore et di 
gloria al Sr. Almirante, et à la mala sodisfattion tanto peggiore, quanto ch’il Serenissimo Arciduca sia in opinione 
appresso il soldate, ch’il dinaro delle sue paghe se converta da Sua Altezza in usa di sua persona et di sua casa.” 
ASV, Nunziatura di Fiandra 11, f. 741: Ottavio Mirto Frangipani aan kardinaal-staatssecretaris Aldobrandini, 22 
december 1599. 
130 Archief van de Groothertogen van Toscane (Archivio di Stato, Firenze): Carteggi dei Principi, delle 
Granduchesse e delle Principesse / Giovanni di Cosimo I e di Eleonora degli Albizi / Lettere del principe ai 
granduchi e alla Segretaria, volume 5155, docID 9069. Teruggevonden op de website van The Medici Archive 
Project (http://documents.medici.org, laatst geraadpleegd op 10 november 2008): Giovanni de’ Medici aan 
groothertog Ferdinando de’ Medici, 16 oktober 1602. 
131 Isabella aan Lerma, 7 oktober 1606. RODRÍGUEZ VILLA, A., ed. Correspondencia de la Infanta Doña Isabel 
Clara Eugenia de Austria con el Duque de Lerma y otros personajes. Madrid, 1906. Brief nr. 104. 
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schatkist gefinancierd hoefde te worden.132 Vanuit Madrid werden inderdaad herhaaldelijk 

pogingen ondernomen om meer controle te krijgen op de budgetten die voor het Ejército de 

Flandes waren bestemd. Toen het Spaanse leger naar aanleiding van de ondertekening van 

het Twaalfjarig Bestand in 1609 werd hervormd, legde de Consejo de Estado er expliciet de 

nadruk op dat de entretenimientos van de Brusselse hovelingen niet langer mochten worden 

verhaald op het budget van het leger, tenzij deze hovelingen daadwerkelijk een militair ambt 

bekleedden.133 Ogenschijnlijk ging Albrecht akkoord met deze beslissing, maar al snel bleek 

dat er tal van uitzonderingen werden gevraagd en toegekend – mét de steun van de 

aartshertog.134 In de praktijk kwam er van een financiële hervorming bij de leden van de 

hofhouding weinig terecht. Vier jaar later bleek het probleem voor de Consejo de Estado in 

elk geval nog steeds ernstig genoeg om opnieuw een poging te wagen de zaak te 

remediëren.135 Wederom kreeg Albrecht bevel de situatie recht te trekken, maar ook nu werd 

er weinig gevolg aan gegeven.136 Voor de Spaanse ambassadeur in Brussel was het pijnlijk 

duidelijk dat de aartshertog zich doodeenvoudig weinig aantrok van de protesten die hem 

vanuit Spanje bereikten.137  

 

Discussie 

In de historiografie over vroegmoderne Europese hoven wordt doorgaans veel aandacht 

besteed aan de vraag hoe het budget van de hofhouding zich verhield tot de totale 

overheidsbegroting in deze periode. Dergelijke analyses zeggen immers veel over het 

relatieve gewicht van het hof in de financiële administratie van de staat, wat dan weer een 

indicatie kan zijn voor het belang dat de monarch hechtte aan de politieke rol van het hof als 

                                                 
132 BNF, Manuscrits Français 16129, f. 418: Mathieu Brulart sieur de Berny aan staatssecretaris Puisieux, 28 
september 1611. 
133 Documenten over deze reformación general zijn vooral terug te vinden in AGS, Estado 2025-2031 en 2291-
2292. Zie o.m. AGS, Estado 2291, nr. 217-218: Copia de la orden de S.A. para que se reformen todos sus criados, 
y Relación de los a quien desea que S.M. haga merced de los sueldos que solían tener, moderadas segun la 
reformación general (8 augustus 1609). Zie ook nr. 200: Copia de la orden para los criados de Su Alteza (22 
december 1609) en nr. 173: De graaf van Añover aan Filips III, 28 augustus 1609. 
134 AGS, Estado 2291, nr. 201: Añover aan Filips III, 24 december 1609. Zie ook AGS, Estado 2292, s.f.: De graaf 
van Añover aan Filips III, 20 februari 1610.   
135 AGS, Estado 2027, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 16 januari 1613. 
136 AGS, Estado 628, s.f.: Juan de Mancicidor aan Filips III, 15 november 1613 en AGS, Estado 628, s.f.: Ambrogio 
Spínola aan Filips III, 1 februari 1614. 
137 AGS, Estado 2026, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 16 oktober 1612. 
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machtscentrum binnen een uitdijend staatsbestel en aan de symbolische rol ervan als factor in 

de veruitwendiging en consolidatie van de vorstelijke autoriteit.138 Voor het Franse hof 

berekende Jeroen Duindam dat “in Henry IV’s reign, the aggregate of costs related to the 

court frequently represented around 25 per cent of the total ordinary and extraordinary 

expenditures; in 1618 it peaked at 38 per cent”.139 Op dezelfde manier argumenteert Carlos 

Javier Carlos Morales dat het budget van het Spaanse hof onder Filips III – met inbegrip van 

alle hofhoudingen, uitgezonderd de Casa de Castilla – tussen 10 % en 27 % 

vertegenwoordigde van het gros van de jaarlijkse overheidsuitgaven.140 Volgens Fabian 

Persson bedroeg het budget van de hofhouding in Zweden dan weer tussen 10 en 20 % van 

het totale overheidsbudget.141 

 Bij gebrek aan voldoende bronnenmateriaal is een vergelijkbare analyse voor de 

aartshertogelijke Nederlanden problematisch. In de eerste plaats is het quasi onmogelijk om 

te berekenen hoe groot het budget van de hofhouding was. Zoals gezegd zijn we relatief goed 

op de hoogte van de min of meer vaste kosten van de hofhouding (de weddes en de 

werkingsmiddelen), maar over de totale kosten blijven we in het ongewisse. In tegenstelling 

tot Duindam, Carlos Morales en Persson beschikken we evenmin over voldoende gegevens 

met betrekking tot het overheidsbudget in deze periode. De berekeningen van Daniel Ghéret 

bieden enkel informatie over de inkomsten van de schatkist – niet over de uitgaven van de 

staat. Het gebrek aan betrouwbare cijfers maakt het bijgevolg niet eenvoudig om uitspraken 

te doen over het relatieve belang van het ‘huishoudbudget’ van de aartshertogen binnen het 

totale plaatje van de overheidsfinanciën. Niettemin lenen de schaarse gegevens zich wel tot 

een voorzichtige hypothese, die uiteraard vatbaar is voor interpretatie. In wat volgt maken 

we de oefening voor het jaar 1616. 

 Volgens de berekeningen van Ghéret bedroeg de recette van de ontvanger-generaal in 

1616 ongeveer 2 miljoen fl. Hoger zagen we al dat er in datzelfde jaar ca. 500.000 fl. werden 

gespendeerd aan lonen en werkingsmiddelen (cf. Tabellen 3 en 4). In de veronderstelling dat 

de uitgaven van de hofhouding volledig verhaald werden op de geldkoffers van de staat, 

                                                 
138 JURADO SANCHEZ, J. “La financiación de la Casa Real española y sus repercusiones sobre la Hacienda y la 
economía (1561-1808),” in: AYMARD & ROMANI, La cour comme institution économique, 57-64.  
139 DUINDAM, Vienna and Versailles, 65. 
140 CARLOS MORALES, C.J. “The Economic Foundations of the Royal Household”, te verschijnen. 
141 PERSSON, F. “Splendour at a price. The economy of the Swedish court in the early modern period,” in: 
AYMARD & ROMANI, La cour comme institution économique, 151-159. 
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kunnen we stellen dat het genoemde bedrag reeds 25 % vertegenwoordigde van de middelen 

die de schatkist in 1616 ter beschikking had.142 De representativiteit van dit percentage valt 

uiteraard te betwijfelen. In de eerste plaats worden hier enkel de ‘vaste kosten’ van de 

hofhouding mee in rekening gebracht: in werkelijkheid liepen de uitgaven van de 

hofhouding nog veel hoger op. Bovendien dient men rekening te houden met de grote 

schommelingen van de overheidsinkomsten in deze periode. Zo blijkt dat de algemene 

ontvangsten in 1605 goed waren voor ca. 3,5 miljoen fl., terwijl ze in 1614 slechts ca. 1 

miljoen fl. bedroegen.143 In de – bijzonder hypothetische – veronderstelling dat het budget 

van de hofhouding in deze periode slechts in geringe mate varieerde, vertegenwoordigde de 

som van lonen en werkingsmiddelen dus tussen 14 % en 50 % van het bedrag dat de schatkist 

jaarlijks inzamelde. Aangenomen dat hier nog allerlei uitzonderlijke uitgaven aan moeten 

worden toegevoegd (voor ayudas de costa, pensioenen en entretenimientos, voor de talrijke 

feestelijkheden en religieuze plechtigheden, voor het onderhoud van de residenties, voor de 

ontvangst van buitenlandse gasten, voor conspicuous consumption,…), kan men stellen dat 

de percentages in werkelijkheid veel hoger lagen. 

 Anderzijds dient opgemerkt dat de genoemde inkomsten geen rekening houden met 

de zendingen vanuit Spanje, die het beschikbare overheidsbudget – althans in de periode 

1599-1609 – deden stijgen met een bedrag tussen 750.000 en 5 miljoen dukaten (= 

respectievelijk 2.067.750 fl. en 13.785.000 fl.).144 In principe moest dit geld dienen om de 

Spaanse troepen te financieren, en werd het niet voor andere doeleinden gebruikt. Zoals 

hoger aangegeven is het evenwel niet onmogelijk dat een deel ervan aangewend werd voor 

het onderhoud van de aartshertogen. Indien dat inderdaad het geval was, moeten we 

rekening houden met heel andere verhoudingen. In 1605 bedroeg de Spaanse zending 

bijvoorbeeld 4,5 miljoen dukaten (= 12.406.500 fl.). Opgeteld bij de inkomsten van de 

schatkist in dat jaar, resulteerde dit in een totaalbedrag van bijna 15 miljoen fl. Logischerwijs 

zakt het aandeel van de vaste kosten van de hofhouding hierdoor tot ca. 3,33 % van het 

beschikbare overheidsbudget. Indien we daar de genoemde uitzonderlijke uitgaven aan 

zouden toevoegen, lijkt een percentage van 5 à 7 % voor 1605 niet onrealistisch. Wel moet 

gezegd dat 1605 een uitzonderlijk jaar was voor de Nederlanden: de recette van de ontvanger-

                                                 
142 GHÉRET, “Le produit des licentes ”, 112. 
143 Ibid. 
144 ALLEN, Philip III and the Pax Hispanica, 31. 
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generaal was in dit jaar hoger dan ooit, en de zending vanuit Spanje was de op één na hoogste 

uit de periode 1599-1609. Tijdens andere jaren was de financiële situatie van de overheid 

allicht veel minder rooskleurig, waardoor het percentage van het ‘huishoudbudget’ weer 

hoger zou komen te liggen. 

 Omwille van de vele nuances moet de hier voorgestelde analyse uiteraard met een 

stevige korrel zout worden genomen. In elk geval mag duidelijk zijn dat het totale budget van 

de aartshertogelijke hofhouding (inclusief alle ordinaire en extraordinaire kosten) bijzonder 

hoog opliep. Wederom stellen we vast dat het Brusselse hof in elk geval geenszins moest 

onderdoen voor andere Europese hoven, en het lijkt er zelfs op dat Albrecht en Isabella naar 

verhouding méér geld uitgaven aan hun hofhouding dan andere Europese vorsten. Die 

hypothese zou aansluiten bij de eerder genoemde veronderstelling dat het aartshertogelijke 

hof de gestelde verwachtingen overtrof.  

    

    

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

 

In haar vroeg-twintigste-eeuwse biografie van de infante Isabella concludeerde Marie de 

Villermont dat “on pourra peut-être faire ce reproche aux archiducs, d’avoir maintenu autour 

d’eux une cour si dispendieuse alors que l’argent leur manquait toujours”. Maar, zo voegde de 

auteur er enigszins vergoelijkend aan toe, “c’était dans les mœurs du temps et quand le prince 

manquait de fonds, il ne payait pas ses officiers”.145 Het lijdt inderdaad geen twijfel dat 

Albrecht en Isabella er een omvangrijk en duur hof op nahielden. In absolute aantallen stak 

hun entourage deze van vele andere vorsten naar de kroon, en hoewel het Brusselse hof de 

vergelijking met de uit hun voegen barstende Franse en Spaanse hoven van die tijd wellicht 

niet kon doorstaan, mag duidelijk zijn dat het in elk geval een hoge positie innam op de 

ranglijst der Europese vorstenhoven. Net zoals het aartshertogelijke hof in organisatorische 

en ceremoniële zin geschoeid was op koninklijke leest, kan men stellen dat het in termen van 

grootte berekend was op koninklijke schaal. Albrecht en Isabella staken hun politieke en 

dynastieke ambities niet onder stoelen of banken, en beklemtoonden deze aspiraties met 

                                                 
145 DE VILLERMONT, M. L'Infante Isabelle, gouvernante des Pays-Bas. 2 vols. Parijs-Tamines, 1912. Aldaar vol. II, 
p. 22. 
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behulp van een magnifieke hofhouding en een vorstelijke levensstijl. De financiële 

consequenties hiervan waren evenwel niet te onderschatten. Uit de analyse van de libros de 

razón blijkt dat de combinatie van een omvangrijke hofhouding en een exuberant 

consumptiepatroon jaarlijks enorme bedragen vergde, die een meer dan significant 

percentage van de totale overheidsinkomsten vertegenwoordigden. Indien het jaar 1616 als 

referentiejaar mag gelden, bedroeg dat aandeel minstens 25 % – minstens, want hierin zijn 

enkel de vaste onkosten opgenomen. 

 “Les mœurs du temps” mogen in de vroegmoderne periode dan al veeleisend zijn 

geweest; toch lijkt het erop dat het hof van de aartshertogen naar verhouding té groot en té 

duur was – en dit zowel in relatie tot hun portefeuille als in relatie tot hun status. Wederom 

beantwoordt het Brusselse hof wonderwel aan de hypothese van John Elliott als zouden 

vorsten wier legitimiteit betwist werd, relatief gezien meer moeite doen om de grandeur van 

hun hof te benadrukken dan hun machtige tegenhangers in grotere vorstendommen (cf. 

Hoofdstuk I). De vele kritische commentaren van tijdgenoten laten uitschijnen dat de 

aartshertogen er alles aan deden om de door John Adamson voorgestelde “standard 

expectations” van een soeverein hof te overtreffen. Albrecht en Isabella leefden simpelweg 

boven hun stand. Hun hofhouding kostte waanzinnig veel geld, en in tijden van schaarste 

was het allicht niet eenvoudig om het financiële plaatje rond te krijgen.  

 Dat het onderhoud ervan een extreem grote hap uit het beschikbare overheidsbudget 

vergde, is meteen een indicatie van het relatieve gewicht van het hof van de aartshertogen 

binnen het toenmalige staatsbestel. In financieel opzicht ging het zonder enige twijfel om de 

meest geldverslindende instelling in de Nederlanden. Dat hoeft niet te verbazen: eerder 

argumenteerden we al dat het hof een centrale functie vervulde met betrekking tot de 

representatie van de macht. Het aartshertogelijk bewind wilde gezien worden, en gezien 

worden met alle mogelijke luister en pompa waarover een vorstelijk hof kon beschikken. 

Meer nog dan via de portretten en schilderijen van beroemde hofschilders als Pieter Paul 

Rubens, Jan I Breughel en Denis van Alsloot, waarin nauwelijks verholen politieke 

boodschappen tot uiting werden gebracht, gebeurde dat via de tentoonspreiding van 

ongebreidelde luxe en de organisatie van spraakmakende Blijde Inkomsten, publieke 

optochten en processies, waarbij de toeschouwers zich konden vergapen aan de pracht en 

praal van de omvangrijke vorstelijke entourage.  
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 Het aartshertogelijke hof had uiteraard niet enkel een representatieve, maar ook – en 

vooral – een politieke functie. In dat opzicht was het uitdelen van posities in de hofhouding 

aan grote aantallen gentilhombres en damas niet enkel een manier om de luister van het hof 

te vergroten, maar ook om de ontwrichte banden tussen de Habsburgse dynastie en de Zuid-

Nederlandse aristocratie weer aan te halen en de leden ervan bij het bewind te betrekken. 

Zoals uit de volgende hoofdstukken zal blijken, werd de proliferatie van deze prestigieuze 

functies zeer gesmaakt door de edelen, die opnieuw de mogelijkheid kregen om zich op de 

patronagemarkt van het hof te begeven en de vorstelijke gunst te winnen – een mogelijkheid 

die hen door de aanslepende politieke troebelen in de Lage Landen lange tijd was ontzegd. In 

het derde hoofdstuk gaan we na hoe de ‘recrutering’ van deze hovelingen in de praktijk 

verliep, en aan welke criteria zij moesten beantwoorden om kans te maken op een positie in 

de hofhouding. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 174 

 

 

 

 

 

 



 175 

III 

 

In Dienst van de Dynastie 
    

 

“Voor een heerser is de keuze van zijn medewerkers een zeer voornaam punt. Deze zijn 

namelijk goed of niet goed al naargelang het inzicht van hem goed of niet goed is. De intelligentie van 

een heerser leidt men dan ook in eerste instantie af uit de mensen waarmee hij zich omringt. Wanneer 

deze voor hun taak berekend zijn en trouw blijven, kan men hem altijd als een wijs en verstandig man 

beschouwen aangezien hij immers in staat is gebleken hun capaciteiten te onderkennen en hun trouw 

te houden. Maar wanneer zij anders zijn, kan men in alle opzichten ongunstig over hem oordelen, 

omdat de eerste fout die hij maakt, deze verkeerde keuze is.”1 

             Niccolò Macchiavelli 

         Il Principe 

 

 

at de keuze van een entourage van cruciaal belang kon zijn voor een vorst, was 

een overweging waarvan aartshertog Albrecht zich vermoedelijk al vroeg sterk 

bewust was. Reeds op tienjarige leeftijd had hij mogen ondervinden hoe de 

samenstelling van zijn eigen hofhouding het voorwerp was van getouwtrek tussen zijn vader, 

de Habsburgse keizer Maximiliaan II, en zijn oom, koning Filips II van Spanje. Hoewel 

Maximiliaan had ingestemd met Filips’ voorstel om de katholieke opvoeding van Albrecht en 

diens jongere broer Wenceslas vanaf 1570 aan het Madrileense hof te laten vervolmaken, was 

de keizer geenszins bereid zijn zonen volledig aan de invloedssfeer van zijn schoonbroer prijs 

te geven. Hij was dan ook bijzonder ontstemd toen bleek dat de hofstaat die Filips voor de 

beide jongens in gedachten had, enkel uit Castilianen bestond.2 Het was een sluwe en 

                                                 
1 MACCHIAVELLI, N. Il Principe (1532). Nederlandse vertaling overgenomen uit Niccolò Machiavelli’s De 
Heerser, vertaald en toegelicht door Frans VAN DOOREN. Amsterdam, 2007. Aldaar p. 167.  
2 Over de inrichting van de hofhouding van de beide aartshertogen, zie MARTÍNEZ MILLÁN, J. “El archiduque 
Alberto en la corte de Felipe II (1570-1580),” in: DUERLOO, L. & THOMAS, W., eds. Albert & Isabella, 1598-1621: 
Essays. Turnhout, 1998, pp. 27-37 en HORTAL MUÑOZ, J.E. El manejo de los asuntos de Flandes, 1585-1598. 
Onuitgegeven doctoraatsproefschrift Universidad Autónoma de Madrid, 2004, in het bijzonder hoofdstuk 7: “La 
estancia del Archiduque Alberto en Flandes como gobernador (1596-1598)”. Zie ook de vooralsnog 
ongepubliceerde bijdrage van Dr. Hortal Muñoz, getiteld “The Household of Archduke Albert of Austria from 

D 
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vooruitziende zet van de koning, waarmee hij zijn bijnaam van ‘Rey Prudente’ alle eer 

aandeed. Ondanks hun jonge leeftijd waren Albrecht en Wenceslas belangrijke pionnen op 

het politieke schaakbord van Europa. Beiden waren legitieme kinderen van Maximiliaan en 

potentiële kandidaten om hun vader na diens overlijden op te volgen als keizer van het 

Heilige Roomse Rijk. Filips’ poging om de hofhouding van de jonge aartshertogen te bevolken 

met zijn eigen getrouwen, was dus geenszins vrij van eigenbelang. Zijn strategie bood hem de 

mogelijkheid het doen en laten van zijn neven van jongsaf te controleren en – sterker nog – 

te sturen in de door hem gewenste richting. De weloverwogen samenstelling van hun 

entourage was bijgevolg geen futiliteit, maar een zaak van staatsbelang. Wat Filips betrof, 

ging het om een investering in de toekomst. Maximiliaan van zijn kant besefte maar al te 

goed wat zijn schoonbroer van plan was. Hij toonde zich verbolgen over de gang van zaken, 

en eiste dat de de hofhouding van Albrecht en Wenceslas ook een aantal “tudescos” [Duitsers] 

zou tellen.3 Officieel luidde het standpunt dat de keizer wenste dat zijn zonen tijdens hun 

verblijf in Spanje de Duitse taal niet zouden verleren.4 In werkelijkheid echter vreesde 

Maximiliaan dat zij op termijn niet alleen hun moedertaal, maar ook hun vaderland zouden 

verloochenen.  

 In Madrid kon de komst van de jonge aartshertogen op bijzonder veel interesse 

rekenen. Nauwelijks was het nieuws aangekondigd, of de koninklijke administratie werd 

overstelpt met brieven en memoranda van personen die een positie ambieerden in de 

hofhouding die voor de broers zou worden ingericht.5 Zo geraakte het verblijf van Albrecht 

en Wenceslas – nog voor het goed en wel van start was gegaan – verwikkeld in de grimmige 

                                                                                                                                                              

his arrival in Madrid until his investiture as sovereign prince of the Low Countries, 1570-1598,” in: DUERLOO, L. 
& VERMEIR, R., eds. A Constellation of Courts: The Households of Habsburg Europe, 1555-1665 (Handelingen 
van het gelijknamige colloquium gehouden in het Paleis der Academiën te Brussel, 3-4 november 2006), te 
verschijnen. Ik ben Dr. Hortal Muñoz bijzonder dankbaar voor zijn bereidheid om deze tekst te mijner 
beschikking te stellen.  
3 Zie de brief van keizerin Maria, echtgenote van Maximiliaan II, aan haar broer Filips II, 29 mei 1570: “El 
Emperador me paresçe que determina enviar dos hijos como vos mandáis. Pienso que serán los medianos de los 
que están acá, aunque no lo sé çierto (...). El Emperador pasó bien por todo lo que de parte de vos se le dijo sobre 
esto, pero después vi que le pareçía estrano que no uviesen de tener tudescos. Yo pongo la culpa a otros y pienso 
que como tengan algunos porque no se les holvide la lengua, quen esto tiene razón, estará muy contento de toda 
la merced que vos le aze y a ellos.” Uitgegeven in: GALENDE DÍAZ, J.C. & SALAMANCA LÓPEZ, M., eds. Epistolario 
de la emperatriz María de Austria. Textos inéditos del Archivo de la Casa de Alba. Madrid, 2004, pp. 181-182. 
4 GALENDE DÍAZ & SALAMANCA LÓPEZ, Epistolario de la emperatriz, pp. 220-221: Keizerin Maria aan Filips II, 31 
juli 1571. 
5 MARTÍNEZ MILLÁN, “El archiduque Alberto en la corte de Felipe II”, 28. 
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twisten die het maatschappelijke leven in Spanje sinds geruime tijd doordesemden, en die 

zich niet in het minst aan het Madrileense hof zelf manifesteerden. Zonder al te diep in te 

gaan op deze omstreden geschiedenis, kan gesteld worden dat de strubbelingen in wezen 

voortkwamen uit twee tegengestelde ideologische standpunten met betrekking tot het 

politieke, militaire en religieuze beleid dat in de ‘samengestelde monarchie’ van Filips II 

diende te worden gevoerd. Aangezien deze contrasterende visies – en hun aanhangers – 

onder meer vertegenwoordigd werden door prominente hovelingen als Ruy Gómez de Silva, 

prins van Éboli, en Fernando Álvarez de Toledo, de beruchte hertog van Alva, wordt het 

belangenconflict in de Spaanse historiografie traditioneel omschreven als een factiestrijd 

tussen de zogeheten partido ebolista en de partido albista.6 Met name tijdens de jaren ’60 van 

de zestiende eeuw laaiden de gemoederen tussen deze partijen hoog op, waarbij de eerder 

gematigde houding van de ebolistas en de sterk repressiegerichte houding van de albistas ten 

opzichte van de Nederlandse Opstand als illustratief worden beschouwd voor hun politiek-

ideologische positie.7 Beide groepen trachtten hun visie op het beleid door te drukken, en 

zochten en ontvingen daarbij de nodige steun van hoge wereldlijke en geestelijke 

functionarissen. Via een netwerk van cliënten slaagden ze erin hun politieke invloed uit te 

breiden naar zowat alle echelons die het staatsapparaat rijk was. Als de omgeving bij uitstek 

waarin de vorst benaderd kon worden, vormde de koninlijke hofhouding daarbij een gegeerd 

doelwit.  

 Volgens José Martínez Millán genoot de factie van de prins van Éboli aan het begin 

van de jaren ’70 een duidelijk overwicht aan het Spaanse hof. Het feit dat don Juan de Ayala, 

één van haar meest vooraanstaande leden, tot hoofd van de hofhouding van Albrecht en 

Wenceslas werd benoemd, lijkt erop te wijzen dat de partij ook hier haar slag wist thuis te 

halen.8 Als mayordomo mayor zou Ayala niet alleen de plak zwaaien over het 

aartshertogelijke huishouden, maar ook controle uitoefenen over het doen en laten van zijn 

pupillen. Bovendien werd de verdere selectie van het hofpersoneel toevertrouwd aan 

secretaris Martín de Gaztelu, een notoire ebolista en wellicht niet toevallig een goede vriend 

                                                 
6 Over de factiestrijd aan het Spaanse hof, zie MARTÍNEZ MILLÁN, J. “Grupos de poder en la corte durante el 
reinado de Felipe II: la facción ebolista, 1554–1573,” in: MARTÍNEZ MILLÁN, J., ed. Instituciones y élites de poder 
en la Monarquía Hispana durante el siglo XVI. Madrid, 1992, pp. 183–197. 
7 LAGOMARSINO, D. Court factions and the formulation of Spanish policy towards the Netherlands (1559-1567). 
Onuitgegeven doctoraatsproefschrift Cambridge University, 1973. 
8 MARTÍNEZ MILLÁN, “El archiduque Alberto en la corte de Felipe II”, 29. 
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van Juan de Ayala.9 Hun beider aanstelling was voor de partij van Éboli dan ook van groot 

belang. Met Ayala aan het roer en Gaztelu als zijn secondant zouden de ebolistas de 

hofhouding van Albrecht en Wenceslas volledig naar hun hand kunnen zetten. Met het oog 

op de toekomstige politieke rol die de koning voor beide aartshertogen in gedachten had, 

leverde dat mogelijk interessante voordelen op.  

 Of de jonge Albrecht toen al ten volle begreep wat voor machinaties er speelden bij de 

keuze van zijn gevolg, valt te betwijfelen. Vast staat dat hij tijdens zijn verdere leven nog 

verscheidene malen met dit soort heikele kwesties zou worden geconfronteerd. De anekdote 

illustreert dat de samenstelling van Albrechts entourage nooit een aangelegenheid was – en 

onmogelijk een aangelegenheid kon zijn – waarover los van de dagelijkse politieke realiteit 

kon worden beschikt. Voor een Habsburgse prins van den bloede was de keuze van zijn 

gevolg per definitie een politieke kwestie. Er moest rekening worden gehouden met tal van 

conflicterende belangen, met religieuze en adellijke gevoeligheden, met al dan niet terechte 

claims en goed of minder goed bedoelde aanbevelingen die de selectie van hovelingen en 

dienaren konden beïnvloeden. Aan kandidaten was evenwel geen gebrek. Het prestige en de 

voordelen die een positie aan het hof met zich meebracht, evenals de mogelijkheid om in de 

nabijheid van de vorst te vertoeven, zorgden ervoor dat de hofambten voorwerp waren van 

felle competitie. Omgekeerd was het voor de vorst even belangrijk om zich te omringen met 

betrouwbare en competente medewerkers, die over de nodige kwaliteiten, capaciteiten én 

contacten beschikten om hem bij te staan in het bestuur. Dit werpt een interessante vraag op. 

Als soevereine vorsten waren de aartshertogen het aan hun stand verplicht om er een 

uitgebreid gevolg op na te houden (cf. Hoofdstuk II). Wie selecteerden zij om daar deel van 

uit te maken, en waarom? Of – interessanter nog – wie slaagde er niet in een positie in hun 

hofhouding te bemachtigen, en waarom niet? 

 Dit hoofdstuk tracht de mechanismen bloot te leggen die ten grondslag lagen aan de 

totstandkoming van de entourage van Albrecht en Isabella. De vraag wie er al dan niet 

benoemd werd, en om welke reden, kan ons immers veel leren over de verwachtingen die 

aan de hovelingen werden gesteld – en dus over de rol die de hofhouding in de vroegmoderne 

politieke constellatie geacht werd te spelen. Waar het ‘recruteringsproces’ in de meeste 

vorstelijke hofhoudingen van die tijd sowieso een delicate aangelegenheid was, gold dat voor 

                                                 
9 Ibid. 
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de aartshertogelijke hofhouding zo mogelijk nog meer. Hoewel de aartshertogen een 

soeverein statuut genoten, was en bleef hun vorstendom in meerdere opzichten verbonden 

met de Spaans-Habsburgse monarchie. Men kan zich dan ook de vraag stellen hoe deze 

situatie het organigram van de Brusselse hofhouding beïnvloedde, en in welke mate Madrid 

hierover (mee) besliste. Naarmate het bewind van Albrecht en Isabella vorderde, kwam hun 

kinderloosheid steeds meer als een zwaard van Damocles boven de Nederlanden te hangen. 

Vanaf circa 1610 was het voor iedereen duidelijk dat de infante geen kinderen meer zou 

baren, en dat het grondgebied op termijn opnieuw in Spaanse handen zou vallen. Had dit 

vooruitzicht – voor sommigen een welgekomen ommekeer, voor anderen een doembeeld – 

gevolgen voor de samenstelling van de aartshertogelijke entourage? Bovendien wordt vaak 

vergeten dat de Nederlanden ook een klein maar substantieel onderdeel vormden van het 

grote Habsburgse imperium. Weerspiegelde deze verbondenheid zich in het 

personeelsbestand van de Brusselse hofhouding?  

 Naast dynastieke perikelen, moesten Albrecht en Isabella in eigen land rekening 

houden met een opstand die de stabiliteit van hun bewind ernstig bedreigde. De politieke 

radicalisering van de laatste decennia had ervoor gezorgd dat de relatie met de adel in de Lage 

Landen op zijn minst getroebleerd was. In het Noorden hadden de meeste edelen zich reeds 

definitief afgekeerd van Brussel. In het Zuiden was de aristocratie weliswaar loyaal gebleven 

aan het Habsburgse bestuur, maar ook hier was het wederzijdse wantrouwen groot. Was het 

vooruitzicht van een positie in de aartshertogelijke hofhouding een mogelijke oplossing om 

dit probleem het hoofd te bieden? En in hoeverre speelden de origine en de religieuze 

overtuiging van de kandidaten daarbij een rol? 

 

 

De wordingDe wordingDe wordingDe wording van de hofhouding van de hofhouding van de hofhouding van de hofhouding    

    

Om de samenstelling van de aartshertogelijke entourage ten volle te kunnen begrijpen, 

moeten we terugkeren naar de jeugd van Albrecht, waarin de eerste zaadjes van zijn latere 

hofhouding in Brussel werden gezaaid. Zoals gezegd beschikten Albrecht en zijn broer 

Wenceslas sinds hun aankomst in Spanje over een gezamenlijke hofhouding, die op 1 mei 
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1571 in werking trad.10 Ze bestond uit een zeventigtal personen en was deels samengesteld uit 

nieuw aangeworven personeelsleden, deels uit bedienden die uit de voormalige 

hofhoudingen van de overleden kroonprins don Carlos en koningin Elisabeth van Valois 

waren overgeplaatst. Daarnaast telde ze ook een aantal hovelingen die afkomstig waren uit 

het Heilige Roomse Rijk, en die op last van Maximiliaan II in de entourage van zijn zonen 

werden opgenomen.11 Naarmate de broers ouder werden, groeide de noodzaak om hun 

hofhouding op te splitsen. Het vroegtijdige overlijden van Wenceslas in 1578 maakte dat plan 

overbodig, maar gaf wel aanleiding tot een hervorming van de entourage, die nu volledig ten 

dienste van Albrecht kwam te staan.12 De jonge aartshertog, die een jaar eerder door paus 

Gregorius XIII tot kardinaal was benoemd, kreeg nu de beschikking over zijn persoonlijke 

hofhouding onder leiding van mayordomo mayor Juan de Ayala. Reeds in dit vroege stadium 

zien we de eerste namen opduiken van personen die twintig jaar later in Albrechts kielzog 

naar de Nederlanden zouden reizen, onder wie camarero Georg de Austria, die in 1596 tot 

grootkapelaan zou worden benoemd, en Cosme de Meneses, een gentilhombre de la Cámara 

die in 1595 tot mayordomo promoveerde.13  

 In januari 1583 werd Albrecht door Filips II tot onderkoning van Portugal aangesteld, 

een functie die hij tien jaar lang zou uitoefenen.14 Documenten over de structuur en de 

organisatie van zijn hofhouding in Lissabon zijn tot op heden niet aan het licht gekomen, 

maar zeker is wel dat deze op termijn evolueerde tot een volwaardige vorstelijke entourage, 

met een eigen Capilla, een Caballeriza, een lijfwacht en een jachtafdeling.15 Volgens Hans 

Khevenhüller, die tussen 1574 en 1606 het ambt van keizerlijk ambassadeur in Madrid 

bekleedde, was de kardinaal-aartshertog aanvankelijk van plan uitsluitend Castilianen in zijn 

hofhouding op te nemen, maar werd die beslissing herroepen door Filips II, die de steun van 

de Portugese aristocratie nodig had en de leden ervan niet tegen zich in het harnas wilde 

                                                 
10 HORTAL MUÑOZ, “The Household of Archduke Albert of Austria”, te verschijnen. 
11 Ibid. 
12 MARTÍNEZ MILLÁN, “El archiduque Alberto en la corte de Felipe II”, 33-35. 
13 MARTÍNEZ MILLÁN, “El archiduque Alberto en la corte de Felipe II”, 35. 
14 Over Albrechts verblijf in Portugal, zie JORDAN GSCHWEND, A. “In the Shadow of Philip II, El Rey Lusitano: 
Archduke Albert of Austria as Viceroy of Portugal (1583-1593),” in: DUERLOO &  THOMAS, Albert & Isabella, 
1598-1621: Essays, pp. 39-46 en CAEIRO, F. O Arquiduque Alberto de Austria. Vice-rei e inquisidor-mor de 
Portugal, cardeal legado do papa, governador e depois soberano dos Países Bajos. Lissabon, 1961. 
15 HORTAL MUÑOZ, “The Household of Archduke Albert of Austria”, te verschijnen. 
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jagen.16 Om die reden werd de hofhouding naar Portugees model ingericht en werden 

verscheidene lokale edelen in het gevolg opgenomen. De meesten onder hen zouden na 

afloop van Albrechts mandaat in 1593 achterblijven in Portugal, maar enkelen besloten hun 

meester te volgen op diens terugreis naar Madrid. Eén van hen was Antonio Suárez de 

Arguello, die in 1586 in dienst was getreden als privésecretaris van de aartshertog.17 Hij zou 

de functie blijven uitoefenen tot aan het overlijden van Albrecht in 1621.  

 Een belangrijke nieuwe fase in de evolutie van de hofhouding diende zich aan in 1595, 

het jaar waarin Albrecht tot landvoogd van de Nederlanden werd benoemd. Dat de 

kardinaal-aartshertog zijn eigen hovelingen en dienaren met zich mee zou nemen naar 

Brussel, hoeft niet te verbazen. Velen onder hen waren al jaren in zijn dienst en hadden zich 

inmiddels kunnen onderscheiden door hun betrouwbaarheid en competentie. Bovendien was 

een hofhouding tijdens het Ancien Régime per definitie persoonsgebonden. In principe 

werden de leden ervan voor het leven benoemd, en in veel gevallen gingen posities zelfs over 

van generatie op generatie. Niet toevallig liet Albrecht in zijn testament optekenen dat hij 

zijn criados beschouwde als zijn kinderen.18 De hovelingen behoorden tot de familia van de 

vorst, in wiens handen zij een eed van gehoorzaamheid en trouw aflegden. In ruil beloofde 

de vorst in te staan voor hun levensonderhoud en welzijn. Het was een bijzonder intense 

vorm van reciprociteit, die een hoge mate van loyauteit impliceerde. Het sprak bijgevolg voor 

zich dat de hovelingen verondersteld werden te gaan waar hun meester ging. Toch onderging 

Albrechts hofhouding in 1595 een grondige reorganisatie, waarbij vele personeelsleden 

werden vervangen en anderen voor het eerst in dienst kwamen.19 De redenen hiervoor waren 

zowel pragmatisch als politiek van aard.  

                                                 
16 VERONELLI, S., & LABRADOR ARROYO, F., eds. Diario de Hans Khevenhüller, embajador imperial en la corte de 
Felipe II (Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V). Madrid, 2001. 
Aldaar p. 270. 
17 ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 185, f. 295: Aartshertog Albrecht aan Filips IV, 9 juli 1621. 
18 “A todos mis criados, a los quales he tenido e tengo como por hijos (…)” ARA, Papiers du Comté de Mercy-
Argenteau, portefeuilles 125: Testament van aartshertog Albrecht.  
19 Voor een uitvoerig overzicht van de samenstelling van Albrechts entourage in deze periode verwijs ik de 
geïnteresseerde lezer graag door naar HORTAL MUÑOZ, “The Household of Archduke Albert of Austria”, te 
verschijnen. Dr. Hortal baseert zijn studie onder meer op de notulen van het Bureo dat – onder leiding van 
Francisco de Mendoza – waakte over de inrichting van de hofhouding van de kardinaal-aartshertog. Deze 
notulen kunnen worden geraadpleegd in RAH, Salazar y Castro, manuscript A-61: Representación del 
Almirante de Aragón al Archiduque Alberto siendo su Maiordomo Maior (1595-1603). 
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 In de eerste plaats waren niet alle hovelingen en dienaren opgezet met het 

vooruitzicht om het Iberische schiereiland te moeten verlaten. Omwille van de vele 

troebelen genoot het verre Flandes een weinig uitnodigende reputatie, en bovendien was de 

reis lang en gevaarlijk. Velen wilden hun gezin niet in de steek laten, of beweerden te arm, te 

oud of te ziek te zijn om een dergelijke onderneming te kunnen aanvatten.20 Zij vroegen 

toestemming om achter te blijven in Madrid, en werden uit dank voor bewezen diensten 

beloond met een financiële vergoeding of een positie in één van de andere hofhoudingen van 

het koninklijk huis. Dat was onder meer het geval voor Luis Enríquez, Albrechts caballerizo 

mayor, die omwille van zijn hoge leeftijd verlof kreeg om te blijven en uit erkentelijkheid tot 

mayordomo van Filips II werd benoemd.21 De hovelingen en dienaren die wel mee naar de 

Nederlanden zouden reizen, waren wellicht niet rouwig om het ontslag van de achterblijvers. 

Zij zagen hun kans schoon om promotie te maken, of – indien gewenst – overgeplaatst te 

worden naar een andere afdeling binnen de hofhouding.22 De uitstroom gaf echter niet alleen 

aanleiding tot een reeks interne verschuivingen, maar noopte ook tot de aanwerving van 

nieuwe personeelsleden om de vrijgekomen posities in te vullen. Onder hen bevonden zich 

ook enkele Zuid-Nederlanders die jarenlang in de koninklijke hofhouding hadden gediend, 

en die nu hun kans grepen om in Albrechts gevolg terug te keren naar hun geboorteland.23 

 Naast simpelweg noodzakelijk, was de hervorming van 1595 ook politiek gemotiveerd, 

in die zin dat ze werd aangegrepen om de hofhouding voor te bereiden op Albrechts 

toekomst als bestuurder van de Nederlanden. Als landvoogd in Brussel zou de kardinaal-

aartshertog een cruciale post bezetten binnen de Spaans-Habsburgse monarchie. Dat de 

samenstelling van zijn entourage met veel interesse werd gevolgd, spreekt dan ook voor zich. 

In een memorandum benadrukte Filips van Croÿ, graaf van Solre, dat de selectie van het 

aartshertogelijke gevolg met zorg moest worden aangepakt: “Uwe Hoogheid mag niet 

toestaan dat de dienaren van uw Kamer en Huis het bestuur in moeilijkheden zouden 

brengen door hun blik gericht te houden op hun eigen profijt en hun particuliere interesses, 

                                                 
20 RAH, Salazar y Castro A-61, passim. 
21 ROCO DE CAMPOFRÍO, J. España en Flandes: Trece años de gobierno del archiduque Alberto (1595-1608). 
Madrid, 1973. Aldaar p. 7. 
22 RAH, Salazar y Castro A-61, passim. 
23 Het ging onder meer om enkele Zuid-Nederlandse archeros van Filips II, onder wie Wallerand Morel, Denis 
de la Forge, Bertrand Le Saige, Jehan van Oostendorp en Jacques de Hamis. Zie HORTAL MUÑOZ, “The 
Household of Archduke Albert of Austria”, te verschijnen. 
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die schadelijk zijn voor de dienst aan God en aan Zijne Majesteit, en in het bijzonder voor de 

reputatie van Uwe Hoogheid, want het zijn dergelijke zaken die het bewind van uw 

voorgangers in dit land te schande hebben gemaakt, en meer nog, die grotendeels 

verantwoordelijk zijn voor de ravage die er heerst.”24 Zoals eerder aangehaald, was Filips van 

Croÿ een doorgewinterde politicus (cf. Hoofdstuk 1). Hij kende de politieke toestand in de 

Lage Landen op zijn duimpje en aarzelde zelden om zijn ideeën hierover kenbaar te maken.25 

Volgens Solre diende Albrecht zich te omringen met bekwame en ervaren hovelingen, die 

vertrouwd waren met de situatie ter plaatse, hem konden adviseren over het beleid en zich 

niet zouden laten leiden door individuele baatzucht. Of zijn memorandum uiteindelijk de 

doorslag gaf, is moeilijk te zeggen, maar feit is wel dat de volledige top van de hofhouding 

van de kardinaal-aartshertog in 1595 werd vervangen door nieuwe functionarissen.26 Eén van 

hen was Solre zelf, die de voornoemde Luis Enríquez opvolgde als Albrechts caballerizo 

mayor. De functie van sumiller de corps ging naar baron Maximilian von Dietrichstein, die 

als voormalig Oberststallmeister van aartshertog Ernst goed vertrouwd was met de 

Nederlanden.27 De meest omstreden benoeming echter was die van Francisco de Mendoza, de 

Admiraal van Aragon, tot mayordomo mayor. 

 In 1594 werd de oude Juan de Ayala, die sinds 1570 de functie van grootmeester van 

Albrechts hofhouding uitoefende, ten grave gedragen. En net zoals dat in 1570 het geval was 

geweest, leidde de keuze van de nieuwe mayordomo mayor ook nu tot felle competitie, die 

zich zelfs binnen de koninklijke familie doorzette. Kort na Albrechts terugkeer uit Lissabon 

had Filips II zijn eigen sumiller de corps en gunsteling, de machtige Cristóbal de Moura, 

opdracht gegeven de kardinaal-aartshertog te assisteren bij diens politieke taken.28 Aangezien 

                                                 
24 “(…) no permita V.A. que los domesticos de su Camara i Casa se empachen en el govierno llevando el ojo a 
solos sus provechos intereses o pasiones particulares tan acosta i perjuicio del servicio de Dios, de S.M. i 
particularmente de la reputacion de V.A. porque es casa que a escandalizado mucho en aquellos estados en el 
govierno de los predesesores de V.A i digo gran parte i ocasion del mal que alli ai (…).” IVDJ, envío 47, caja 63, 
doc. 506: Autoridad absoluta sin ecesion alguna. 
25 Zie in dat verband ook BRANTS, V., ed. Avis sur les affaires des Pays-Bas, adressés à l’archiduc Albert par 
Philippe de Croy, comte de Solre. In: Bulletin de la Commission Royale d’Histoire, 83 (1914) 254-279.  
26 ROCO DE CAMPOFRÍO, España en Flandes, 7. Zie ook VERONELLI & LABRADOR ARROYO, Diario de Hans 
Khevenhüller, 437. 
27 Over de hofhouding van aartshertog Ernst, zie HORTAL MUÑOZ, J.E. “La casa del Archiduque Ernesto durante 
su gobierno en los Países Bajos (1593-1595),” in: ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, A. & GARCÍA GARCÍA, B.J., eds. La 
Monarquía de las Naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España. Madrid, 2004, pp. 193-205.  
28 HORTAL MUÑOZ, “The Household of Archduke Albert of Austria”, te verschijnen. 
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de koning de controle over de entourage van zijn neef was kwijtgeraakt sinds diens verblijf in 

Portugal, vroeg hij Moura ook een oogje in het zeil houden bij de inrichting van Albrechts 

hofhouding.29 Dat was echter niet naar de zin van Albrechts moeder, keizerin Maria, die na 

de dood van Maximiliaan II naar Madrid was teruggekeerd om er haar oude dag te slijten in 

het klooster van de Descalzas Reales. Cristóbal de Moura stond erom bekend een politiek-

religieuze ideologie aan te hangen die vooral de Castiliaanse belangen behartigde en die zich 

afzette tegen de invloed van de Heilige Stoel, en de keizerin was allerminst van plan haar 

zoon aan Moura’s invloedssfeer en die van zijn politieke medestanders bloot te stellen.30 Ze 

slaagde erin haar eigen vertrouweling – de reeds genoemde keizerlijke ambassadeur Hans 

Khevenhüller – tot mayordomo mayor en sumiller de corps van Albrecht te laten benoemen, 

om de kardinaal-aartshertog op die manier te betrekken bij een eerder internationaal 

georiënteerde en pausgezinde politieke strekking.31 Maria’s triomf was echter van korte duur. 

Eens bekend geraakte dat Albrecht zijn broer Ernst zou opvolgen als landvoogd in Brussel, 

grepen Moura en zijn aanhangers hun kans om Khevenhüller aan de kant te schuiven en op 

zoek te gaan naar een mayordomo mayor die hun interesses beter zou dienen. Na een lange 

selectieprocedure werd Khevenhüller – tot zijn grote ergernis –  vervangen door Francisco de 

Mendoza.32 

 In het licht van het voorgaande lijkt de benoeming van de Admiraal van Aragon tot 

mayordomo mayor enigszins merkwaardig. Mendoza stamde weliswaar uit een oud en 

voornaam Castiliaans geslacht, maar hield er een eerder pausgezinde religieuze visie op na die 

allerminst strookte met de ideologische positie van Cristóbal de Moura.33 Door 

                                                 
29 Ibid. 
30 Over de rol van keizerin Maria aan het hof van Filips II, zie MARTÍNEZ MILLÁN, J. “La Emperatriz Maria y las 
pugnas cortesanas en tiempos de Felipe II,” in: BELENGUER CEBRIÁ, E., ed. Felipe II y el Mediterráneo. Vol. III: La 
Monarquía y los reinos (I). Madrid, 1999, pp. 143-162; SÁNCHEZ, M.S. The Empress, the Queen and the Nun: 
Women and Power at the Court of Philip III of Spain. Johns Hopkins U.P., 1998 en SÁNCHEZ, M.S. “Empress 
Maria and the Making of Political Policy in the Early Years of Philip III's reign,” in: SAINT-SAËNS, A., ed. 
Religion, Body and Gender in Early Modern Spain. San Francisco, 1991, pp. 139-147. 
31 VERONELLI, & LABRADOR ARROYO, Diario de Hans Khevenhüller, 24-25. 
32 “Llevó mal el conde de Franquenburg que estando ya tan cansado y debilitado de la mucha edad y negocios de 
la corte y del grave peso de la embajada, quedarse agora con el mismo trabajo, tubo algún sentimiento en 
renunciar en el almirante y barón de Dietrichstein sus oficios (…)” Ibid., p. 437. 
33 Over Francisco de Mendoza, zie RODRÍGUEZ VILLA, A. “Don Francisco de Mendoza, almirante de Aragón 
(1547-1623),” in: VALERA, J., ed. Homenaje a Menéndez y Pelayo en el año vigésimo de su profesorado. Estudios 
de erudición española. 2 vols. Madrid, 1899, volume II, pp. 486-610. 
Don Francisco de Mendoza, almirante de Aragón. Madrid, 1899. 
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omstandigheden was de Admiraal evenwel veel aan diens partij verschuldigd. Aan het einde 

van de jaren ‘80 was Mendoza verwikkeld geraakt in een gebeurtenis die hem duur zou 

komen te staan. In de mening dat zijn familie baat zou hebben bij een sterkere band met de 

familie van de hertog van Alva, trachtte hij zijn nichtje Mencía, een dochter van de hertog 

van Infantado, te laten huwen met Antonio Álvarez de Toledo, een kleinzoon van Alva.34 Dat 

was echter niet naar de zin van Filips II, die oordeelde dat een dergelijke verbintenis beide 

families een al te grote machtspositie zou opleveren. Ondanks Filips’ verbod liet Mendoza het 

huwelijk toch doorgaan. Deze flagrante uiting van ongehoorzaamheid aan de wil van de 

koning kon evenwel niet ongestraft blijven. Niet veel later werd de Admiraal gearresteerd en 

opgesloten in het kasteel van Turégano. Inmiddels weduwnaar geworden, trachtte Mendoza 

zijn vrijheid terug te winnen door huwelijksonderhandelingen aan te knopen met Mencía de 

la Cerda, een hofdame van de infante Isabella. Mencía was een zus van de machtige graaf van 

Chinchón, die veel invloed bezat aan het Madrileense hof en een medestander was van 

Moura. In ruil voor dit huwelijk beloofde Chinchón Filips II te overhalen om zijn 

toekomstige schoonbroer in ere te herstellen met een positie in één van de hofhoudingen van 

het koninklijk huis. Hoewel het huwelijk uiteindelijk niet doorging, hield de graaf zich aan 

zijn belofte. Kort nadien werd Mendoza benoemd tot mayordomo mayor van kardinaal-

aartshertog Albrecht. Het leverde de Admiraal zijn vurig verlangde eerherstel op, maar ook 

een enorme morele verplichting jegens zijn weldoeners Chinchón en Moura, wat mogelijk 

een verklaring kan zijn voor de bijwijlen erg harde politieke lijn die hij in de Nederlanden 

zou volgen.35 

 Naast politieke belangen, doet de uiteenlopende herkomst van Mendoza, Dietrichstein 

en Solre vermoeden dat er nog andere beweegredenen aan de basis van hun benoeming lagen. 

De Admiraal van Aragon was geboren en getogen in Castilië, het hartland van de Spaanse 

monarchie. De familie van Maximilian von Dietrichstein stamde uit Karinthië, en Filips van 

Croÿ groeide op in de Nederlanden. Bijgevolg waren de mayordomo mayor, de sumiller de 

corps en de caballerizo mayor van Albrecht afkomstig uit drie verschillende machtscentra 

van het Habsburgse imperium. In die hoedanigheid weerspiegelde het trio op symbolische 

wijze het heterogene karakter van het Brusselse hof, dat als geen ander de Spaanse, de 

                                                 
34 Ibid., pp. 580 e.v. 
35 HORTAL MUÑOZ, “The Household of Archduke Albert of Austria”, te verschijnen. 
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Oostenrijkse en de Bourgondische tradities in zich verenigde. Tegelijk echter kan gesteld 

worden dat men op veilig speelde door voor figuren als Dietrichstein en Solre te opteren. 

Beide edelen waren in het verleden immers ruimschoots blootgesteld aan de invloedssfeer 

van Spanje. Maximilian was een zoon van baron Adam von Dietrichstein, de voormalige 

keizerlijke ambassadeur in Madrid, en van Margarita Folch de Cardona, een Spaanse hofdame 

van keizerin Maria (cf. Hoofdstuk I).36 In die zin was hij zelfs verwant aan de Admiraal van 

Aragon, wiens overleden echtgenote eveneens een lid van de familie de Cardona was.37 Filips 

van Croÿ was in 1588 dan weer tot kapitein van de koninklijke garde in Madrid benoemd, 

een functie die hij vier jaar lang zou uitoefenen.38 Zijn trouw aan de Spaans-Habsburgse 

dynastie was bijgevolg reeds danig op de proef gesteld en geschikt bevonden. De keuze voor 

Dietrichstein en Solre doet dan ook de vraag rijzen in welke mate een criterium als herkomst 

meespeelde bij de toewijzing van functies in de hofhouding van Albrecht, en hoe 

‘nationaliteit’ – om maar even een anachronistische term te gebruiken – zich daarbij verhield 

tot (de verwachting van) politieke loyauteit. 

 

 

NatiNatiNatiNatie ene ene ene en    loyauteitloyauteitloyauteitloyauteit 

 

In februari 1596 installeerde kardinaal-aartshertog Albrecht zich in het paleis op de 

Koudenberg met een adellijk gevolg dat – op Maximilian von Dietrichstein en Filips van Croÿ 

na – hoofdzakelijk uit hovelingen van Spaanse (en in de meeste gevallen, Castiliaanse) origine 

bestond. Dat gold zowel voor de Admiraal van Aragon als voor de mayordomos Cosme de 

Meneses39, Luis Dávalos en Diego de Ibarra40. Op een zeldzame uitzondering na waren ook de 

                                                 
36 Zie EDELMAYER, F. Söldner und Pensionäre. Das Netzwerk Philipps II. im Heiligen Römischen Reich. 
München, 2002. Aldaar p. 100. 
37 Francisco de Mendoza huwde in 1584 met María Ruíz de Liori Colón y Cardona, dochter van Sancho de 
Cardona, Admiraal van Aragon, en van María Colon, markiezin van Guadaleste. 
38 Zie de beknopte biografie in MARTÍNEZ MILLÁN, J. & FERNÁNDEZ CONTI, S., eds. La Monarquía de Felipe II: La 
Casa del Rey. 2 vols. Madrid, 2005. Aldaar volume II, pp. 125-126. 
39 Cosme de Meneses y Guevara (ook wel Cosme de Meneses y Padilla genoemd) werd geboren omstreeks 1540 
en was afkomstig uit Talavera de la Reina. Hij diende sinds 1578 in Albrechts hofhouding als gentilhombre de la 
Cámara en promoveerde in 1595 tot mayordomo. Hij was commandeur van La Peraleda in de militaire orde van 
Alcántara en was gehuwd met Laurencia Manrique de Ayala. Zie AHN, Órdenes Militares, expediente 5217 
(Juan de Meneses, 1623) en GARCÍA CARRAFFA, A. & GARCÍA CARRAFFA, A. Diccionario heráldico y genealógico 
de apellidos españoles y Americanos. Volume LVI. Salamanca, 1935, p. 169. Zie ook de aanbevelingsbrief van 
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vijf gentilhombres de la Cámara (Rodrigo Niño y Lasso41, Bernardino de Ayala42, Alonso de 

Cárdenas43, Gutierres de Fonseca44 en Luis de Venegas), de dertien gentilhombres de la Boca 

en de acht gentilhombres de la Casa allen van Spaanse origine.45 Kort na zijn aankomst stelde 

de kardinaal-aartshertog evenwel reeds drie nieuwe gentilhombres de la Cámara aan. De titel 

werd toegekend aan Karel, graaf van Egmont46; aan Lamoraal, graaf (en later prins) van 

Ligne47; en aan Karel, prins-graaf van Arenberg48. Het lijdt geen twijfel dat de benoeming van 

                                                                                                                                                              

aartshertog Albrecht ten behoeve van Cosme de Meneses in BFZ, Fondo Altamira, carpeta 212, grupo 
documental 14, doc. 104: Aartshertog Albrecht aan Mateo Vázquez, secretaris van Filips II, 27 januari 1590. 
40 Diego de Ibarra, commandeur van Villahermosa in de militaire orde van Santiago, was een neef van Esteban 
de Ibarra, die tot 1596 secretaris van Staat en Oorlog was in Brussel. Diego was onder meer veedor general 
(controleur-generaal) van het Spaanse leger in Sicilië en werd in 1593 naar Parijs gezonden als ambassadeur van 
Filips II. In 1595 werd hij benoemd tot veedor general van het Ejército de Flandes, en een jaar later tot 
mayordomo van aartshertog Albrecht. Hij maakte tevens deel uit van de Spaanse Consejo de Guerra. Omstreeks 
1600 keerde Diego de Ibarra terug naar Spanje. In 1607 zou Filips III hem evenwel als buitengewoon 
ambassadeur naar Brussel zenden om er de belangen van de Spaanse vorst te verdedigen in de onderhandelingen 
met de Republiek. In die hoedanigheid zou hij zich een zeer actieve tegenstander tonen van de wapenstilstand 
die in 1607 werd gesloten. Zie o.m. AHN, Órdenes Militares, expediente 4048 (Diego de Ibarra y Vargas, 1583). 
41 Cf. Hoofdstuk VI. 
42 Bernardino de Ayala y Guzmán was een zoon van Albrechts voormalige mayordomo mayor Juan de Ayala en 
diens echtgenote Inés de Ayala y Guzmán. Hij zou aan het begin van de zeventiende eeuw terugkeren naar 
Spanje, waar hij mayordomo werd in de hofhouding van koningin Margareta. Bernardino de Ayala was 
commandeur van Caracuel in de militaire orde van Calatrava, en werd in 1617 door Filips III tot graaf van 
Villalba benoemd. Hij was gehuwd met Francisca de Córdoba y Osorio. Zie AHN, Órdenes Militares, expediente 
199 (Bernardino de Ayala y Ayala, 1583) en DE MOGROBEJO, E. et al. Diccionario Hispanoamericano de 
Heráldica, Onomástica y Genealogía. Bilbao, 1995-. Aldaar volume VIII, pp. 205-206. 
43 Alonso de Cárdenas was een zoon van de graaf van La Puebla de Montalbán. Zie CODOIN, volume XLII, p. 
340: Aartshertog Albrecht aan Filips III, 3 april 1600.  
44 Gutierres de Fonseca was een broer van de graaf van Villanueva. Zie HORTAL MUÑOZ, “The Household of 
Archduke Albert of Austria”, te verschijnen. 
45 Bij de gentilhombres de la Boca ging het om Francisco de Córdoba, Garcia Sarmiento de Mendoza, Alonso de 
Guzmán, Antonio de Toledo y Meneses, Juan de Toledo y del Aguila, Juan Maldonado y Vargas, Vicente Serrano 
Zapata, Beltrán de la Cueva, Francisco de la Cerda, Onofre Escrivá, Pedro Rodríguez de Ovalle en de graaf van 
Valdemarino. Enkel graaf Ferdinando Spínola was van Genuese afkomst. Verder telde de Cámara aanvankelijk 
ook een edelman van Duitse origine, een zekere “Enrique” Berg, maar deze man overleed tijdens de reis naar de 
Nederlanden in 1595. De gentilhombres de la Casa waren García Muriel de Valdivieso, Francisco Campi, Juan 
Prieto de Posada, Diego Velázquez de la Canal, Pedro Hurtado Barrades, Agustín de Samaniego, Francisco de 
Anaya Pereira en de beroemde historiograaf en auteur Lupercio Leonardo de Argensola. Zie de hofstaat in ARA, 
Audiëntie 23/10 en HORTAL MUÑOZ, “The Household of Archduke Albert of Austria”, te verschijnen. 
46 Cf. infra. 
47 Lamoraal, graaf en prins van Ligne en graaf van Fauquembergues, baron van Wassenaere en Beloeil, etc. 
(+1624). Zijn graafschap Ligne werd in 1602 door de aartshertogen tot prinsdom verheven. Hij was ridder in de 
Orde van het Gulden Vlies, grande van Spanje, gouverneur van Artesië en lid van de Raad van State. Lamoraal 
was gehuwd met Marie van Melun, dochter van de prins van Épinoy en markiezin van Roubaix. Zie DE 
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drie van de meest vooraanstaande edelen van het land gezien mag worden als een 

symbolische uiting van Albrechts vastberadenheid om de ontwrichte relatie tussen de lokale 

aristocratie en de Habsburgse dynastie in ere te herstellen, en van zijn voornemen om hen bij 

het beleid te betrekken.49 Dat was een verstandige keuze. Wilde de kardinaal-aartshertog zijn 

autoriteit als landvoogd van de Nederlanden en de Franche-Comté bekrachtigd zien, dan 

diende hij zich te verzekeren van de steun van de plaatselijke bevolking. Het aanhalen van de 

banden met de lokale maatschappelijke elites was een prioriteit, en de distributie van 

hofambten vormde daarbij een efficiënt hulpmiddel. Het is niet onwaarschijnlijk dat 

Albrecht hier op aanraden van Filips II handelde, die zich – zoals we hoger zagen – sterk 

bewust was van het belang van de integratie van lokale edelen in de vorstelijke entourage. 

Om diezelfde reden zou de koning hem in juni 1598 adviseren om zes adellijke dames uit de 

Nederlanden naar Spanje te zenden, waar zij aan het gevolg van de infante – Albrechts 

toekomstige bruid – zouden worden toegevoegd: “Het lijkt me aangewezen dat U zes 

hooggeplaatste vrouwen (waarvan twee weduwes en vier dames) uit de Nederlanden laat 

komen (…) om mijn dochter de infante te dienen en op termijn met haar terug te keren [naar 

Brussel] (…). De keuze ervan laat ik aan U over, als degene die ter plaatse aanwezig is en 

zeker en vast in staat zal zijn personen te vinden die over de nodige capaciteiten voor deze 

taak beschikken.”50 Albrecht sloeg Filips’ raadgeving niet in de wind en selecteerde zeven 

adellijke dames om zijn toekomstige echtgenote te dienen. Kort nadien vertrokken de gravin 

van Buquoy51 en de jonkvrouwen van Trazegnies52, Montmorency, Croix53, Bours54, Merode55 

                                                                                                                                                              

VEGIANO, J.-C.-J. & DE HERCKENRODE, J.S.F.J.L. Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne. 4 vols. Gent, 
1862-1868. Aldaar p. 1220.  
48 Karel, prins-graaf van Arenberg, baron van Zevenbergen, heer van Edingen, etc. (1550-1616). Hij was ridder 
in de Orde van het Gulden Vlies, grande van Spanje, lid van de Raad van State en Admiraal van de vloot. 
Dankzij zijn huwelijk met Anna van Croÿ, dochter van Filips van Croÿ, werd hij in 1612 de 3de hertog van 
Aarschot. Zie o.m. CALLAEY, F. [= Fredegand van Antwerpen, Pater O.M.F. Cap.]. La vie religieuse et familiale 
en Belgique au XVIIe siècle. Étude sur le Père Charles d'Arenberg, frère-mineur Capucin (1593-1669). Parijs-
Rome, 1919 en MARINI, M. “Anna van Croÿ (1563-1635). Een spilfiguur in de Arenberggeschiedenis,” in: NEU, 
P., ed. Arenberger Frauen. Fürstinnen, Herzoginnen, Ratgeberinnen, Mütter. Frauenschicksale im Hause 
Arenberg in sieben Jahrhunderten. Koblenz, 2006, pp. 85-109. 
49 HORTAL MUÑOZ, “The Household of Archduke Albert of Austria”, te verschijnen. 
50 AGS, Estado 2224, f. 155: Filips II aan Albrecht, 3 juni 1598. 
51 Marguerite de Lille, dame van Fresne, Haucourt, Marets, etc., was de echtgenote van Maximilien de 
Longueval, graaf van Buquoy, en de moeder van Charles-Bonaventure de Longueval, die later veldheer zou 
worden in het keizerlijke leger. Zie DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, 1250. 
52 Madeleine van Trazegnies was een dochter van Charles, baron van Trazegenies en Silly, wiens baronie in 1614 
tot markizaat werd verheven. DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, p. 1911. 
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en Selles56 naar Spanje.57 Hun klinkende namen tonen aan dat het duidelijk niet om de 

minsten onder de lokale edelvrouwen ging.58 

    In zijn essay over de structuur van de aartshertogelijke hofhouding argumenteert 

Diederik Lanoye dat de benoeming van ‘autochtone’ edelen (door Lanoye begrepen als Zuid-

Nederlanders en Bourgondiërs) in de loop der jaren zou uitgroeien tot een doelbewuste 

strategie van Albrecht en Isabella.59 Een analyse van de origine van de gentilhombres 

doorheen de tijd lijkt die stelling te ondersteunen. Zoals in een vorig hoofdstuk werd 

aangetoond, steeg het aantal gentilhombres de la Cámara geleidelijk van 5 in 1595 tot 24 in 

1618. Een overzicht van de verdeling tussen de verschillende naties leert dat de balans 

duidelijk in het voordeel van de Zuid-Nederlandse en de Bourgondische adel omsloeg (cf. 

Grafiek 3).  

 

 

    

    

                                                                                                                                                              
53 Françoise van Noyelles, dochter van Adrien van Noyelles, heer van Croix en Lisbourg en gouverneur en 
soeverein-baljuw van La Motte-au Bois, en van diens echtgenote Françoise de Lille. Haar broer Jacques van 
Noyelles werd in 1617 tot graaf van Croix verheven, en in 1627 tot markies van Lisbourg. Na het overlijden van 
Jacques zou Françoise zijn enige erfgename zijn. Ze huwde met haar neef Florent van Noyelles, graaf van Marles 
en gentilhombre de la Cámara van de aartshertog. DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, p. 1458. 
54 Alexandrine van Noyelles, dochter van Pontus van Noyelles, heer van Bours en gouverneur en grootbaljuw 
van Kortrijk, en van Anne de Rubempré. Ze huwde met Maximilien van Noircarmes, graaf van Sint-Aldegonde 
en mayordomo van de aartshertogen. DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, p. 1459. 
55 Claudine van Merode, dochter van Filips van Merode, heer van Frentz en graaf van Middelburg, en van 
Jeanne van Montmorency. Filips was eveneens mayordomo van de aartshertogen. Claudine huwde met 
Eustache-Pantaléon de la Fieville, heer van Steenvoorde. DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, p. 1350. 
56 Louise van Noircarmes, dochter van Jan van Noircarmes, baron van Selles en heer van Sint-Aldegonde, en van 
Cathérine de Tisnac. Haar vader was ridder in de militaire orde van Calatrava en gouverneur, grootbaljuw en 
kapitein van Saint-Omer. Louise huwde met Michel de Roisin, heer van Rongies, gouverneur en grootbaljuw 
van Oudenaarde. DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, pp. 1712-1713. 
57 GACHARD, L.-P. & PIOT, C., eds. Voyage de l’archiduc Albert en Espagne. In: GACHARD, L.-P. & PIOT, C., eds. 
Collection des voyages des souverains des Pays-Bas. 4 vols. Brussel, 1876-1882. Volume IV, pp. 457-562. Aldaar 
p. 458. Zie ook AGS, Estado 603, s.f.: Filips van Croÿ aan Filips II, s.d. 
58 Volgens Louis-Prosper Gachard maakte Albrecht zich overigens erg vrolijk over het vooruitzicht om deze 
Franssprekende dames te zien communiceren met de Spaanse gezelschapsdames van Isabella en de Duitse dames 
van koningin Margareta. In een brief schreef de aartshertog dat “Las damas que yo llevo no saven mas que su 
francés, que sera buena comedia verlas entre Españolas y Alemanas; sin que las unas se entiendan con las otras.” 
GACHARD, L.-P., ed. Actes des États-Généraux de 1600. Brussel, 1849. Aldaar p. iii. 
59 LANOYE, D. “Structure and Composition of the Household of the Archdukes,” in: Duerloo & Thomas, Albert & 
Isabella, 1598-1621: Essays, pp. 107-119. Aldaar p. 118. 
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Aangezien de evolutie min of meer analoog verliep bij de gentilhombres de la Boca, de 

gentilhombres de la Casa en de hofdames, lijken deze gegevens erop te wijzen dat een actieve 

benoemingspolitiek inderdaad deel uitmaakte van een breder plan om de integratie van de 

autochtone aristocratie in de hofhouding te bevorderen. Waar het numerieke overwicht 

aanvankelijk duidelijk bij de Spanjaarden lag, was daar twintig jaar later nog weinig van te 

merken. Dat hoeft niet te verbazen: het is duidelijk dat Albrecht en Isabella er baat bij 

hadden hun vazallen zo stevig mogelijk aan zich te binden, en hiertoe alle middelen 

aanwendden die hen ter beschikking stonden. Zo deelden ze niet alleen posities in de 

hofhouding uit, maar maakten ze ook opvallend vaak gebruik van hun soevereine recht om 

                                                 
60 Gegevens op basis van ARA, Audiëntie 23/10 (1595); ASV, Fondo Borghese I 913, ff. 339-344 (1598); ARA, 
Audiëntie 33/4, ff. 66-72 (1605) en ARA, Rekenkamer 1837 en 1838 (libros de razón, 1612-1618). 
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adellijke titels toe te kennen: in de periode 1600-1621 vonden niet minder dan 34 

adelsverheffingen plaats (cf. infra).61  

  In het licht van het historiografische debat over de politieke autonomie van de 

aartshertogen stelt zich de vraag of de verschuiving in de samenstelling van hun entourage 

zich ook vertaalde in een verschuiving van de machtsbalans aan het hof. Dat de grafiek hier 

een vertekend beeld oplevert, mag duidelijk zijn. Een louter kwantitatieve analyse van het 

aantal gentilhombres van deze of gene origine gaat per definitie voorbij aan kwalitatieve 

factoren die de correcte interpretatie van de cijfers danig kunnen beïnvloeden. Anders 

gezegd: in absolute aantallen mag de aartshertogelijke hofhouding dan al overwegend edelen 

van Zuid-Nederlandse en Bourgondische herkomst hebben geteld, maar dit impliceert niet 

noodzakelijk dat zij het voor het zeggen hadden aan het hof. In de historiografie terzake was 

en is men daar alvast niet van overtuigd. Zo wees Henri Pirenne er in zijn monumentale 

Geschiedenis van België al op dat de meest prominente hovelingen in de hofhouding steeds 

van Spaanse origine bleken te zijn: “Inderdaad, het paleis der aartshertogen gelijkt veel meer 

naar dat van Madrid dan naar dat der hertogen van Bourgondië. Men vindt er een 

mayordomo mayor, edelknapen en edeljonkvrouwen. De biechtvaders van Albertus en van 

Isabella, hunne kapelaans en hunne predikers zijn Spanjaards. Onder de kamerjonkers als 

onder de eeredames bekleeden de Spanjaards de eerste plaatsen. De schijn beantwoordt hier 

teenemaal de waarheid. Klaarblijkelijk is de vorst, in het land, slechts de vertegenwoordiger 

van Spanje.”62 Het oordeel van Pirenne dateert uit de eerste helft van de twintigste eeuw, 

maar echo’s ervan weerklinken ook vandaag nog in de geschiedwetenschap. Tijdens een 

recent colloquium argumenteerde Werner Thomas dat het numerieke overwicht van de 

autochtone adel in de aartshertogelijke entourage in de praktijk werd geneutraliseerd door 

het feit dat de sleutelposities steeds in Spaanse handen bleven.63 Hoewel de drie groepen 

gentilhombres inderdaad veel lokale edelen telden, zou de meest intieme entourage van 

Albrecht en Isabella (d.w.z. degenen die op dagelijkse basis in de nabijheid van de vorsten 

                                                 
61 Zie DUERLOO, L. & JANSSENS, P. Wapenboek van de Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw. 4 vols. Brussel, 
1992-1994. 
62 PIRENNE, H. Geschiedenis van België. 7 vols. Gent, 1902-1933. Aldaar volume IV, p. 391 (Geraadpleegd via de 
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, http://www.dbnl.nl/). 
63 THOMAS, W. The Court of the Archdukes and the Spanish Faction. Lezing gehouden op het colloquium A 
Constellation of Courts: The Households of Habsburg Europe, 1555-1665, georganiseerd door de universiteiten 
van Antwerpen en Gent (Brussel, Paleis der Academiën, 3-4 november 2006). 
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konden en mochten vertoeven) volgens Thomas hoofdzakelijk uit Spanjaarden hebben 

bestaan. Op die manier, zo luidt de achterliggende redenering, bleef het hof van Albrecht en 

Isabella steeds een bastion van het Spaanse gezag in de Nederlanden. Hoewel deze denkpiste 

terecht nuance tracht aan te brengen in al te voorbarige conclusies over de numerieke 

verhoudingen aan het Brusselse hof, roept ze in feite een groter probleem op. Vanuit een 

bepaalde optiek is de vraag naar de origine van de hovelingen immers niet onschuldig.  

 In de negentiende en vroege twintigste eeuw werd de politieke geschiedenis van de 

aartshertogelijke periode traditioneel bestudeerd vanuit de dichotomie ‘Spaans versus 

autochtoon’ (cf. de Inleiding bij dit proefschrift).64 Op dezelfde manier werd het hof van 

Albrecht en Isabella omschreven als het resultaat van een krampachtige evenwichtsoefening, 

waarbij de aandacht in hoofdzaak uitging naar de opdeling tussen de aanwezige Spanjaarden 

en Zuid-Nederlanders.65 De entourage van de aartshertogen werd dan gezien als een bipolaire 

entiteit, bestaande uit een koningsgezinde Spaanse partij aan de ene kant en een eerder 

recalcitrante autochtone partij aan de andere. Een dergelijk paradigma negeert echter niet 

alleen de complexe diversiteit van collectieve en individuele belangen die bijdroegen tot de 

politieke ontwikkelingen in deze periode, maar suggereert bovendien dat de origine van de 

hovelingen gekoppeld was aan hun politieke affiniteit. In wezen worden de begrippen ‘natie’ 

en ‘factie’ hier als onderling inwisselbaar beschouwd. Vanuit een bepaalde invalshoek is die 

benadering niet onbegrijpelijk. Ook in de historische bronnen duikt de rivaliteit tussen 

Spanjaarden en autochtonen vaak op, en het lijdt geen twijfel dat men zowel in Spanje als in 

de Nederlanden heel wat vooroordelen koesterde ten opzichte van elkaars bevolking. Met 

name in het leger was de argwaan tussen de verschillende naties groot, wat vaak tot 

conflicten leidde.66 Bovendien valt niet te ontkennen dat het wantrouwen jegens los Señores 

del Pais – zoals de Zuid-Nederlandse edelen in de bronnen vaak worden genoemd – ook een 

rol speelde inzake de benoemingspolitiek bij de militaire top en de administratie. Het is 

bekend dat de regering in Madrid weigerachtig stond tegenover het aanstellen van 

autochtone officieren en functionarissen, en dat ze een voorkeur had voor Spaanse cabezas 

                                                 
64 Een klassiek voorbeeld is GOSSART, E. La domination espagnole dans les Pays-Bas à la fin du règne de Philippe 
II. Brussel, 1906. 
65 De Bourgondische vazallen van de aartshertogen werden daarbij gemakshalve vergeten. 
66 Zie bv. PARKER, G. The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659. Cambridge U.P., 2004 [Oorspr. 
Uitgave: 1972]. Aldaar pp. 25-27. 
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aan het hoofd van de troepen.67 Omgekeerd bestond er in Brussel nogal wat wrevel jegens de 

macht van de Spanjaarden in de besluitvorming. Zo klaagde de pauselijke nuntius Frangipani 

in 1604 dat “al het ongeluk” voortkwam uit het feit dat Albrecht geadviseerd werd door 

vreemdelingen, terwijl de raadgevingen van de plaatselijke bevolking niet werden gehoord.68 

Ongetwijfeld zijn het deze en gelijkaardige commentaren die Joseph Lefèvre er in 1924 toe 

leidden zijn concept van het ministère espagnol te introduceren, waarmee hij voortbouwde 

op een historiografische traditie waarin de rivaliteit tussen de Spaanse en de ‘autochtone’ 

natie het debat domineerde.69 En hoewel er inmiddels veel water naar de zee is gevloeid, lijkt 

dat ook vandaag nog het geval te zijn.70 

 Dat eigentijdse vooroordelen jegens ‘vreemde’ naties evenwel niet mogen worden 

verward met feiten, is een wetenschappelijke overtuiging die in de historiografie wel eens 

naar de achtergrond durft te verdwijnen. De vaststelling dat ‘nationale’ argumenten vooral 

werden uitgespeeld wanneer dat in politiek opzicht goed uitkwam, doet het nodige 

wantrouwen rijzen over de mate waarin deze rivaliteit doorslaggevend was. Hoewel de 

historische bronnen dit vaak lijken te suggereren, waren ‘natie’ en ‘loyauteit’ tijdens het 

                                                 
67 Zie in dat verband ESTEBAN ESTRÍNGANA, A. Guerra y finanzas en los Países Bajos católicos. De Farnesio a 
Spinola (1592-1630). Madrid, 2002. 
68 “Tutt’ il male viene, ch’ il conseglio di Sua Altezza è straniero, quel del paese non s’intende (…)” ASV, Fondo 
Borghese III 110, f. 136: Frangipani aan kardinaal Aldobrandini, 8 mei 1604. 
69 LEFÈVRE, J. “Le ministère espagnol de l'archiduc Albert, 1598-1621.” Bulletin de l'Académie Royale 
d'Archéologie de Belgique, 1 (1924) 202-224. 
70 Zie bv. ISRAEL, J. “Chapter 1: The Court of Albert and Isabella, 1598-1621,” in: ISRAEL, J. Conflicts of Empires. 
Spain, the Low Countries and the Struggle for World Supremacy 1585-1713. Londen, 1997, pp. 1-21, waarin de 
auteur stelt dat “regarding high matters of state at the court of Albert and Isabella, nothing could be clearer than 
that only the views of Spanish commanders, officials and diplomats (…) really counted while the voice of the 
Archdukes’ Netherlandish courtiers, whether nobles, churchmen or bureaucrats, was an entirely minimal one” 
(p. 6). Even verderop argumenteert hij dat “(…) the diplomacy and the decision-making process at the archducal 
court were almost exclusively run by Spaniards, whereas court ceremony, publicity, etiquette, formal 
announcements and presenting of gifts to fellow rulers, as well as judicial and administrative supervision were 
the domain of the autochtonous nobility” (p. 7). De rol van de Zuid-Nederlandse hovelingen spitste zich volgens 
Israel dus toe op de public relations. Hetzelfde standpunt herhaalt de auteur nogmaals in het overzichtswerk 
België in de 17de eeuw, dat in 2006 werd gepubliceerd onder auspiciën van Paul Janssens (ISRAEL, J. “Het tijdperk 
van de Aartshertogen, 1598-1621,” in: JANSSENS, P., ed. België in de Zeventiende Eeuw. De Spaanse Nederlanden 
en het prinsbisdom Luik. 2 vols. Gent, 2006, pp. 28-32). Hoewel Israel één van de weinige historici is die 
overtuigd zijn van de stelling dat het hof van Albrecht en Isabella van groot belang was als diplomatiek 
zenuwcentrum van Europa, lijkt hij er niettemin een vrij traditionele opvatting op na te houden waar het de 
modus operandi van dat hof betreft. 
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Ancien Régime niet noodzakelijk aan elkaar gekoppeld.71 Toen Charles-Bonaventure de 

Longueval, graaf van Buquoy, in 1613 door keizer Matthias benoemd werd tot algemeen 

kampoverste van het Habsburgse leger, meldde de Franse ambassadeur dat de Spanjaarden 

aan het Brusselse hof erg tevreden waren over deze beslissing. Zij ijverden er immers al lang 

voor dat “één van hen” een leidinggevende militaire positie zou krijgen in het Heilige 

Roomse Rijk, en Buquoy – die in hun ogen “alleman de naisanse”, maar “espaignol d’effect” 

was – werd als de geknipte persoon beschouwd om de Spaanse greep op het imperiale leger te 

versterken.72 Het feit dat de graaf in werkelijkheid geboren was in Atrecht en dat de familie 

Longueval uit Artesië stamde, scheen niet in hen op te komen (of werd in elk geval niet als 

relevant beschouwd).73 De anekdote illustreert dat de correlatie tussen natie en loyauteit in 

de vroegmoderne periode op een heel andere manier werd gepercipieerd dan tegenwoordig 

het geval is. Beide concepten konden overlappen, maar waren niet noodzakelijk inwisselbaar. 

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, was getrouwheid aan de vorst tijdens het 

Ancien Régime niet automatisch gebonden aan de plaats waar men geboren was. Deze visie 

leunt al te sterk op een interpretatie van nationaliteit en natievorming die in de negentiende 

eeuw tot stand kwam, en is in die zin anachronistisch. Loyauteit had te maken met 

dienstbaarheid aan de vorst en aan de dynastie, en steunde zowel op grensoverschrijdende 

noties van identiteit en eergevoel als op wijdvertakte persoonlijke en familiale interesses. Via 

de adellijke huwelijkspolitiek, die zich evenmin stoorde aan ‘nationale’ grenzen, verwierven 

verscheidene aristocratische families titels, bezittingen en heerlijke rechten in 

vorstendommen die soms mijlenver verwijderd lagen van hun oorspronkelijke stamgebied. 

Dergelijke verbintenissen brachten uiteraard nieuwe verplichtingen met zich mee. In die zin 

leidden ze vaak tot een herdefiniëring van de familiale belangen, en niet zelden tot een 

heroriëntering van de politieke affiliatie van deze families. Loyauteit was met andere 

woorden gestoeld op gronden die de ratio van het moderne natieconcept ver overstegen. 

Bijgevolg kan men louter op basis van een analyse van de origine van de hovelingen weinig 

                                                 
71 Over het concept ‘natie’, zie de verscheidene bijdragen in ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, A. & GARCÍA GARCÍA, 
B.J., eds. La Monarquía de las naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España. Madrid, 2004 en 
VAN SAS, N.C.F., ed. Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940. Amsterdam, 1999. 
72 BNF, Manuscrits Français 16130, f. 178: Charles de l’Aubespinne-Chasteauneuf, abt van Préaux, aan 
staatssecretaris Puisieux, 27 september 1613. 
73 Over de familie Longueval, zie DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, p. 1250-1255. 
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uitspraken doen over de politieke machtsverhoudingen aan het Brusselse hof – in elk geval 

niet zonder ook andere factoren mee in overweging te nemen. 

 Bovendien dreigt de focus op de Spaanse en de Zuid-Nederlandse aanwezigheid aan 

het hof onze beeldvorming van de realiteit danig te verstoren. Hoewel beide groepen 

inderdaad het meest talrijk waren, lijkt de ‘bipolaire’ visie in schril contrast te staan met de 

manier waarop het hof door tijdgenoten werd gepercipieerd. In zijn Relationi schreef nuntius 

Bentivoglio dat het hof van de aartshertogen “op een bepaalde manier vrolijker en 

aangenamer kan lijken dan [het Madrileense hof], vanwege de vrijheid van het land en de 

mengelmoes [“mescolanza”] van zoveel naties die men gewoonlijk in Brussel ziet omwille van 

het leger. In dat opzicht kan het hof in de Nederlanden zonder twijfel als superieur worden 

beschouwd aan elk ander in Europa”.74 De nuntius werd hierin bijgetreden door een 

anonieme Franse spion, die concludeerde dat het aartshertogelijke hof “ne cedde à aucune 

autre de sa quallité en la diversité et quantité de personnes qui y résident de plusieurs 

nations”.75 Ook de Engelse graaf van Hertfort, die in 1605 een diplomatieke opdracht 

vervulde aan het Brusselse hof, was erg onder de indruk van de kosmopolitische sfeer die er 

heerste.76 Veeleer dan als een arena van twee diametraal ten opzichte van elkaar 

gepositioneerde groeperingen, schijnen tijdgenoten het hof van de aartshertogen als een 

smeltkroes van diverse naties te hebben beschouwd. Naast Spanjaarden (in dit geval een 

overkoepelende term voor Castilianen, Aragonezen en andere bevolkingsgroepen van het 

Iberische schiereiland), Zuid-Nederlanders (Brabanders, Vlamingen, Henegouwers, Artesiërs, 

etc.) en Franc-comtois herbergde het hovelingen uit de Habsburgse erflanden, uit het Duitse 

Rijk, uit Italië, Portugal, Bohemen en Hongarije. Daarnaast waren er heel wat katholieke 

vluchtelingen van Engelse, Ierse, Franse en Noord-Nederlandse origine, die in Brussel asiel 

kwamen zoeken en doorgaans met open armen werden ontvangen.  

 Het lijkt er bovendien op dat een gemengde samenstelling van de hofhouding ook 

actief werd nagestreefd. Omstreeks 1595 schreef de graaf van Solre al dat de aartshertogelijke 

                                                 
74 BENTIVOGLIO, G. Relationi del Cardinal Bentivoglio. Brussel, 1632 [Oorspronkelijke uitgave: Relationi fatte 
dall’ illustrissimo, e reverendissimo signor cardinal Bentivoglio in tempo delle sue nuntiature di Fiandra, e di 
Francia. Date in luce da Erycio Puteano. Antwerpen, 1629]. Aldaar p. 161. 
75 [ANONIEM]. “Relation de Flandres. La Court et Maison des Archiducs en Flandres en 1610,” in: Souvenirs de la 
Flandre-Wallonne. Recherches historiques et choix de documents relatifs à Douai et au Nord de la France, vol. 
VI. Douai-Parijs, 1866, pp. 1-25.  
76 NA, State papers 77/7, nr. 149: De graaf van Hertfort aan de Privy Council, 13 mei 1605.  
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entourage idealiter de verscheidenheid van de Spaans-Habsburgse monarchie diende te 

weerspiegelen: “Zeer verlang ik dat de hofhouding van Uwe Hoogheid zou bestaan uit 

verschillende naties, vazallen van Zijne Majesteit, en dit om de welwillendheid van allen te 

bewaren. Meer in het bijzonder zouden dat Spanjaarden, Vlamingen en Bourgondiërs moeten 

zijn, alsmede enkele Italiaanse vazallen van Zijne Majesteit, en Duitsers, allen katholieke en 

verdienstelijke personen (…)”77 Solre ging ervan uit dat de onderlinge verstandhouding 

tussen de naties baat zou hebben bij een uitgebalanceerde samenstelling van de hofhouding. 

Zijn pleidooi suggereert echter dat het niet zozeer een kwestie was van het zoeken naar 

evenwicht tussen Spanjaarden enerzijds en Zuid-Nederlanders anderzijds, maar naar een 

harmonieuze compositie waarin ook onderdanen uit de andere deelgebieden van het Spaans-

Habsburgse imperium hun plaats kregen. In die zin moet het selectieproces van de 

hovelingen in dit vroege stadium wellicht eerder geïnterpreteerd worden in de context van 

de samengestelde monarchie van Filips II, waarbij het Brusselse hof als subcourt van het 

Madrileense hof fungeerde en bijgevolg vazallen uit diverse regio’s tewerkstelde. 

 Ook na de overdracht van de soevereiniteit aan de aartshertogen bleef het beleid 

gericht op een eclectische samenstelling van de entourage, zij het met enigszins andere 

klemtonen. Waar de nadruk enerzijds steeds meer op de benoeming van hun eigen vazallen 

kwam te liggen, zouden Albrecht en Isabella anderzijds ook hovelingen uit alle uithoeken 

van Habsburgs Europa aantrekken (cf. infra). In veel opzichten kwam het Brusselse hof na de 

ondertekening van de Akte van Afstand op het snijvlak van twee werelden te liggen, met de 

Spaanse tak van de Habsburgse dynastie aan de ene kant en de Oostenrijkse tak aan de 

andere. Het is één van de stellingnames van dit proefschrift dat het hof van de aartshertogen 

in de periode 1598-1621 als een Habsburgs hof bij uitstek moet worden beschouwd. Het was 

uiteraard veel rekenschap verschuldigd aan het Madrileense hof, dat model stond voor zijn 

organisatie, maar zocht net zo goed aansluiting bij het keizerlijke hof in Praag en later in 

Wenen. Bovendien wordt vaak vergeten dat de Habsburgse Hausmacht zich niet enkel in 

deze klassieke centra concentreerde, maar zich via de bezittingen van de jongere leden van de 

dynastie over heel Europa vertakte. In die zin maakte het Brusselse hof deel uit van een 

uitgestrekt netwerk van Habsburgse hoven en hofhoudingen in steden als Innsbruck, Graz, 

Saverne en Hall, die gezamenlijk een bijzonder grote en lucratieve bron van patronage en 

                                                 
77 IVDJ, envío 47, caja 63, doc. 506: Autoridad absoluta sin ecesion alguna. 
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tewerkstelling vormden voor de Europese aristocratie. Dat was ook het uitgangspunt van het 

colloquium ‘A Constellation of Courts: The Households of Habsburg Europe 1555-1665’, dat 

in november 2006 te Brussel plaatsvond en waar verscheidene historici de mechanismen van 

dit netwerk trachtten bloot te leggen.78 Zo werd nagegaan of en in welke mate de 

verschillende hoven een gemeenschappelijke organisatiestructuur deelden, en hoe het 

carrièreverloop van de hovelingen hen van het ene naar het andere hof kon leiden, in dienst 

van de dynastie. Hoewel het onderzoek naar dit fenomeen nog in de kinderschoenen staat, is 

er in dat opzicht wellicht eerder sprake van een grensoverschrijdende Habsburgse ‘corporate 

culture’, waarin de onderlinge uitwisseling van human resources uitgroeide tot een ware 

industrie. 

 Bij de evaluatie van het selectieproces van de hovelingen is voorzichtigheid dus 

geboden. Het onderzoek naar de samenstelling van de hofhouding heeft weinig baat bij een 

premisse die de rivaliteit tussen Spanjaarden en autochtonen als allesoverheersend 

vooropstelt. Een dergelijke visie houdt te weinig rekening met de dynastieke positie van het 

aartshertogelijke hof en met de wisselwerking tussen dienstbaarheid en loyauteit. Bovendien 

gaat ze voorbij aan de individuele en familiale belangen van de hovelingen. Toch wil dit 

proefschrift geenszins weerleggen dat origine een rol speelde bij de toekenning van posities in 

de hofhouding. Zo is duidelijk dat het Spaanse wantrouwen ten opzichte van de Zuid-

Nederlandse hovelingen erg groot kon zijn. Hun betrouwbaarheid werd voortdurend in vraag 

gesteld, en in wezen was dat niet onbegrijpelijk. Per slot van rekening hadden velen onder 

hen ooit op één of andere manier geflirt met de zijde van de opstandelingen. Dat deze 

argwaan daarom niet automatisch terecht was, wordt echter vaak vergeten.  

 Hoewel origine inderdaad een belangrijke factor kon zijn, leert een genuanceerde 

analyse van het selectieproces dat de herkomst van de hovelingen vaak ondergeschikt was 

aan andere criteria, en in sommige gevallen niet meer dan een theoretische bekommernis 

vormde. Toen aartshertog Albrecht in 1597 een nieuwe primer caballerizo zocht om zijn 

opperstalmeester te assisteren, raadde Francisco de Mendoza hem aan voor een Spanjaard te 

kiezen: “Het officie van primer caballerizo heeft Uwe Hoogheid nog niet toegekend, en 

hoewel de graaf van Solre (die de functie van caballerizo mayor bekleedt) een Zuid-

                                                 
78 De handelingen van het colloquium zullen in het voorjaar van 2010 verschijnen: DUERLOO, L. & VERMEIR, R., 
eds. A Constellation of Courts: The Households of Habsburg Europe, 1555-1665.  
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Nederlander [“flamenco”] is, lijkt het aangewezen dat de primer caballerizo een Spanjaard 

zou zijn, omdat de meeste dienaren van de Caballeriza – met wie hij dient om te gaan – van 

Spaanse origine zijn.”79 In dit geval is het niet meteen duidelijk of Mendoza’s advies als doel 

had het evenwicht tussen beide naties te bewaren, of daarentegen gemotiveerd werd door 

zuiver pragmatische overwegingen. De Admiraal lijkt te suggereren dat de benoeming van 

een Spaanse primer caballerizo mogelijk tot een meer efficiënte werking van de Caballeriza 

zou leiden, maar gaat niet verder op de zaak in. In elk geval situeerde het probleem zich 

zeker niet op communicatief gebied, want de graaf van Solre sprak vloeiend Spaans. Wat er 

ook van zij; het lijkt erop dat Mendoza’s bekommernis in de praktijk uiteindelijk weinig 

terzake deed. Albrecht schijnt weliswaar zijn oog te hebben laten vallen op de Spaanse 

edelman Francisco de Córdoba, maar die kwam wegens al te lange afwezigheid van het hof 

niet meer in aanmerking voor de functie.80 Mendoza stelde bijgevolg een alternatieve 

kandidaat voor, die merkwaardig genoeg niet eens van Spaanse origine bleek te zijn. Het ging 

om Gaston Spínola, een edelman die afkomstig was uit Palermo en in die zin een Siciliaanse 

onderdaan van Filips II.81 Oorspronkelijk echter stamde zijn familie uit Genua, en zelf 

woonde Gaston al jaren in de Nederlanden, waar hij gehuwd was met Marie de Renty, 

erfgename van de heerlijkheid Bruay in Artesië.82 Hij stond bekend als een man “met 

kwaliteit, competentie, toewijding en intelligentie”, wat hem volgens Mendoza de geknipte 

persoon voor de job maakte.83 Indien de aartshertog echter niet akkoord ging met die keuze, 

of indien Gaston het aanbod zou afslaan, kon Albrecht ook opteren voor de Genuese edelman 

Ferdinando Spínola, die een verre verwant was van Gaston. Ferdinando was reeds 

gentilhombre de la Boca van Albrecht en werd eveneens als een bekwaam en deugdzaam 

man beschouwd. Bovendien hadden zijn vader en oom lang in dienst van de keizer gewerkt, 

en had deze laatste erop aangedrongen dat de aartshertog hem tot gentilhombre de la Cámara 

zou benoemen. Dat Ferdinando technisch gezien zelfs geen onderdaan was van de Spaanse 

vorst, maakte kennelijk niets uit. Indien zijn herkomst al een rol speelde, was dat omdat hij 
                                                 
79 “El officio de primer cavallerizo no ha provehido V.A. y aunque siendo el conde de Solre que tiene el de 
cavallerizo mayor flamenco paresce que fuera conveniente ser español el primer cavallerizo por serlo los mas 
officiales de la Cavalleriza con que se ha de tratar (…) ” RAH, Salazar y Castro A-61, ff. 11r-11v.  
80 Ibid. 
81 Ibid. De heerlijkheid Bruay werd in 1603 verheven tot graafschap, met verlening van de titel (overdraagbaar 
bij eerstgeboorte) aan Gaston Spínola.  
82 VANDER LINDEN, H. “Spinola (Gaston de),” in: Biographie Nationale, vol. XXIII (1921-1924) pp. 426-428. 
83 RAH, Salazar y Castro A-61, f. 11v. 
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als Genuees verondersteld werd verstand te hebben van boekhoudkunde [“save de cuentas 

como ginovés”].84  

 De aartshertog volgde Mendoza’s advies en kende de functie toe aan Gaston Spínola. 

De anekdote illustreert dat origine in theorie wel in overweging werd genomen, maar in de 

praktijk geenszins het enige criterium vormde op basis waarvan een officie in de hofhouding 

werd toegekend, laat staan steeds het doorslaggevende. Naast herkomst, was de selectie van 

hovelingen doorgaans afhankelijk van een delicate combinatie van factoren, zoals religieuze 

en politieke affiniteit, afstamming en reputatie, en competentie en ervaring. Daarnaast 

speelde ook de invloed en voorspraak van derden een belangrijke rol. Deze criteria worden in 

de volgende paragrafen besproken. 

 

 

De selectieprocedureDe selectieprocedureDe selectieprocedureDe selectieprocedure    

 

Hoger zagen we al dat Albrecht reeds kort na zijn aantreden als landvoogd werk begon te 

maken van de benoeming van Zuid-Nederlandse en Bourgondische edelen in zijn 

hofhouding. De Spaanse Habsburgers hadden genoeg ervaring met regionale opstanden om 

zich te realiseren dat de erkenning van de verschillende deelgebieden van hun composite 

monarchy cruciaal was voor de instandhouding van hun bewind. Als voornaamste 

machtsbasis van de Habsburgse dynastie in de Nederlanden had het Brusselse hof dan ook een 

belangrijke integrerende en  reconciliërende functie. In die zin was de factor ‘herkomst’ 

uiteraard van groot belang. Dat betekent echter niet dat om het even welke Zuid-

Nederlandse of Bourgondische edelman in aanmerking kwam voor een positie in de 

hofhouding. Kandidaten werden immers ook geacht te beantwoorden aan de strenge eisen 

van het aan het Brusselse hof gangbare ethos, wat de zoektocht naar geschikte personen er 

zeker niet eenvoudig op maakte. “Tot de Bedieningen van zyn hof,” schreef Albrechts 

hofkapelaan Aubertus Miraeus in dat verband, “verkoor [de aartshertog] uit den Adel de 

genen die door oprechtheid van Leven, wysheid, zedigheid, en andere Deugden uitblonken. 

Menschen van quaden aard, en jongelingen tot overdaad en wellustigheid overgegeven, 

wendde hy ten eenemaal buiten zyne Huishouding. Daarom deed hy door bekwaame en 

                                                 
84 Ibid. 
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getrouwe Mannen in het geheim den handel en wandel van een ieder onderzoeken, voor dat 

hy iemand tot eenige Bediening in zyn Hof aannam. En zoo iemand aan de verwachting 

welke men van hem had, niet voldeed, of van zeden veranderde, wierd hy ten eersten uit zyn 

Ampt gezet, ten einde hy niet door zyne Boosheid, als eene Pest, zyn Hof, ’t welk anderszins 

Heilig was, besmetten zoude.”85  

 Dat Miraeus het bij het rechte eind had, blijkt uit de notulen van het Bureo dat in de 

periode 1596-1598 onder meer belast werd met de selectie van de nieuwe mayordomos en de 

gentilhombres de la Boca.86 Aan kandidaten was alvast geen gebrek. Het Bureo – onder 

leiding van de Admiraal van Aragon – kreeg tientallen brieven en memoranda te verwerken 

van Zuid-Nederlandse en Bourgondische edelen die een positie in de hofhouding 

ambieerden. In de notulen werden de pro’s en contra’s voor elk van hen netjes tegen elkaar 

afgewogen. Het document stelde expliciet dat applicanten aan verscheidene voorwaarden 

dienden te beantwoorden: “Wat betreft de keuze van dienaren uit deze landen die Zijne 

Hoogheid in zijn hofhouding zal moeten opnemen, is het zo dat vele zaken in overweging 

moeten worden genomen, te weten hun standvastigheid en onwrikbaarheid in de Katholieke 

Religie en in de dienst van Zijne Majesteit [Filips II]; de deugdzaamheid en kwaliteit van hun 

persoon; de ervaring en hun [financiële] vermogen en hun sociale vaardigheden; opdat zij die 

over al deze kwaliteiten beschikken zouden worden verkozen boven de anderen, en opdat – 

indien niet alle vermelde kwaliteiten en deugden in een persoon worden gevonden – de beste 

en degene met de minste gebreken zou worden verkozen onder diegenen die zich 

aandienen.”87  

                                                 
85 Naar MIRAEUS, A. De vita Alberti Pii, sapientis, prudentis Belgarum Principis commentarius. Antwerpen, 
1622, p. 106. Nederlandse vertaling overgenomen uit SANDERUS, A. Verheerlykt Vlaandre, behelzende eene 
algemeene en nauwkeurige Beschryvingh van dat Graafschap (…). 3 vols. Leiden-Rotterdam-’s Gravenhage, 
1735 (anastatische herdruk: Antwerpen-Rotterdam, 2007). Aldaar volume I, p. 101. 
86 RAH, Salazar y Castro A-61, ff. 20-31: Relacion de las personas del Pays que pretenden servir a Su Alteza de 
Mayordomos. Voor de gentilhombres de la Boca, zie ff. 24-26. 
87 “Prosupuesto que para las ellectiones de los criados destos Payses de S[u] A[lteza] ha de meter en su casa se han 
de considerar muchas cosas, es a saber la firmeza y seguridad en la Religion Catholica y en el servicio de S[u] 
M[ajestad], la virtud y qualidad de la persona, la experiencia y hazienda y la apacibilidad de la condicion, 
paraque hallandose todos se prefieran los que les tuvieren a los demas, y faltando algunas se elixe lo mejor de lo 
que se offreciere y que menos inconvenientes tenga.” RAH, Salazar y Castro A-61, f. 30r. 
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 De instructie werd nauwgezet gevolgd. Voor de positie van mayordomo dienden zich 

meer dan twintig kandidaten aan, die allen grondig werden ‘gescreend’ door het Bureo.88 De 

beoordeling van de applicanten liet weinig aan de verbeelding over. Zo kreeg Robert van 

Ligne-Arenberg, baron en later prins van Barbançon, genadeloze kritiek te slikken: “Deze 

ridder is een legitieme broer van de graaf van Arenberg, [hij is] edel en rijk en [lid] van een 

huis dat Zijne Majesteit steeds zeer trouw heeft gediend. Hij is een jonge man die weinig 

weet en veel drinkt, en die een bandeloos leven achter de rug heeft.”89 Een andere kandidaat, 

de heer van Willerval, was “[lid van] het Huis van Ongnies, oud en erg sociaal, onvoorzichtig 

en onstuimig”.90 Bovendien was geweten dat hij in het verleden “de kant van de 

opstandelingen had gekozen tegen Zijne Majesteit”. De heer van Vendegies was dan weer een 

lid van de prominente familie Montmorency. Hij was erg devoot en werd als een trouwe 

dienaar van de koning beschouwd, maar men diende rekening te houden met het feit dat 

“zijn gezondheid dit jaar slecht was” en dat hij herstellend was van een ziekte.91 De graaf van 

Ligne was op zijn beurt een rijke en vooraanstaande edelman, maar hij was “een jongen met 

weinig vaardigheid, en er zijn mensen die twijfelen aan zijn geschiktheid voor een dergelijk 

officie in dienst van Zijne Hoogheid, en anderen die zeggen dat er geen bezwaar is”.92 Onder 

de kandidaten die wel een positieve beoordeling ontvingen, was Maximilien van Noircarmes, 

graaf van Sint-Aldegonde: “Hij is ongeveer 36 jaar oud en een zoon van de overleden heer 

van Noircarmes, die sumiller de corps was van keizer Karel V en lid van diens Raad van State, 

chef van Financiën en gouverneur van Henegouwen. Hij is een deugdzaam man, is snel van 

begrip en bezit een goede conditie. Hij is in Spanje geweest en spreekt Spaans, en geniet een 

rente van 20.000 fl. per jaar.”93 Ondanks de positieve commentaar werd Noircarmes in deze 

benoemingsronde nog niet tot mayordomo aangesteld – dat zou pas enkele jaren later 

gebeuren. 

 De integratie van Zuid-Nederlandse en Bourgondische edelen aan het hof was 

weliswaar een factor waarmee terdege rekening werd gehouden, maar dat wil niet zeggen dat 

                                                 
88 RAH, Salazar y Castro A-61, ff. 20-31: Relacion de las personas del Pays que pretenden servir a Su Alteza de 
Mayordomos.  
89 RAH, Salazar y Castro A-61, f. 30r. 
90 Ibid., f. 30v. 
91 Ibid., f. 30r. 
92 Ibid. 
93 Ibid., f. 27r. 
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kandidaten uit andere gebieden niet in overweging werden genomen. Francisco de Mendoza 

wist te melden dat er zich drie ‘buitenlandse’ applicanten hadden aangediend voor de functie 

van mayordomo [“pretenden ansimismos ser mayordomos de Su Alteza demas de los del 

Pays”].94 Het ging om de eerder genoemde Siciliaanse edelman Gaston Spínola, “gouverneur 

en kapitein-generaal van de provincie Limburg, lid van de Consejo de Guerra van Zijne 

Majesteit en primer caballerizo van Uwe Hoogheid. Hij is 45 jaar oud en geniet een rente van 

8.000 à 9.000 dukaten, en draagt het ordekleed van [de militaire orde van] Santiago. Hij heeft 

het verstand en de overige kwaliteiten [die nodig zijn] voor dit officie”.95 Verder kwam ook 

de Spanjaard Domingo de Orbea in aanmerking voor de positie. Zijn kandidatuur werd echter 

enigszins problematisch bevonden. Orbea was volgens Mendoza weliswaar een “zeer eervolle 

hidalgo”, ridder in de orde van Santiago en eigenaar van landerijen die een jaarlijkse rente 

van 3.000 dukaten opbrachten, maar toch stond hij minder hoog in aanzien dan zijn 

streekgenoot Diego de Ibarra, die al mayordomo was en bovendien als “el más estimado de los 

Orbeas” werd beschouwd.96 De aartshertog moest dan ook in overweging nemen dat Orbea, 

wiens vader niet tot de hoge adel behoorde, “van mindere kwaliteit” was dan de andere 

Spanjaarden aan wie Albrecht de functie van mayordomo gegeven had.97 Tenslotte maakte 

ook de Franse edelman Jacques Colas, graaf van La Fère en lid van de Katholieke Liga, 

aanspraak op de positie. Mendoza koesterde echter de nodige argwaan bij diens kandidatuur: 

“Tevens zou Uwe Hoogheid de graaf van La Fère kunnen aannemen voor dit officie (hoewel 

hij een Fransman is, en niet tot een grote familie behoort).”98 Men diende echter goed na te 

denken over de vraag “of het wenselijk is dat Zijne Hoogheid (…) gebruik zou maken van de 

diensten van de graaf, in een functie zo dicht bij zijn Persoon”.99 Ondanks het feit dat Colas 

beschouwd werd als een verdienstelijk en competent man, was het idee dat een Franse 

edelman in de onmiddellijke nabijheid van de aartshertog zou dienen, een brug te ver. Het 

lijkt er dan ook op dat de vooringenomenheid jegens ‘vreemde’ naties vooral tot uiting kwam 

wanneer het ging om potentiële hovelingen die geen vazallen van de Habsburgers waren. 

Toch dient men zich te realiseren dat deze argwaan daarom niet gerechtvaardigd was. Jacques 

                                                 
94 Ibid., f. 26r. 
95 Ibid. 
96 Ibid., f. 26v. 
97 Ibid. 
98 Ibid., f. 26r. 
99 Ibid. 
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Colas was niet noodzakelijk minder betrouwbaar dan andere kandidaten. De graaf was een 

overtuigd Ligueur die zijn toevlucht had gezocht aan het Brusselse hof en zich daar duidelijk 

inzette voor de Habsburgse zaak.100 Zo streed hij in 1600 aan de zijde van de aartshertogelijke 

troepen tijdens de Slag bij Nieuwpoort, waarbij hij dodelijk gewond raakte.101 Uit 

erkentelijkheid voor zijn diensten werd zijn weduwe Antoinette de Ravenel, gravin van La 

Fère, nadien aangesteld tot dueña de honor van de infante. Zij zou in de loop der jaren 

uitgroeien tot één van Isabella’s meest dierbare gezelschapsdames.102 

 Uiteindelijk viel de keuze van het Bureo op Jacques-Philippe de Gand-Vilain, graaf 

van Izegem, “die een prominent man is, van snel begrip en deugdzaam, hoewel hij kreupel is 

en weinig bezittingen heeft”, en op Gerard van Croÿ, heer van Crecque, die “een broer [is] 

van de graaf van Roeulx, een deugdzame katholiek en een erg goede christen. Hij is arm, 

teruggetrokken en eerder timide dan bemoeiziek”.103 In vergelijking met sommige anderen 

was het oordeel over beide mannen mild, maar niet bijzonder enthousiast. Wellicht hadden 

Izegem en Crecque hun benoeming tot mayordomo vooral te danken aan het feit dat hun 

vaders zich – in tegenstelling tot veel andere edelen – steeds trouwe dienaars van de 

Habsburgse dynastie hadden getoond. Izegems vader Maximilien de Gand-Vilain (+1583), 

baron van Rassegem, had zich in dienst van Filips II onderscheiden als soeverein-baljuw van 

Aalst, gouverneur van Rijsel, Douai en Orchies, lid van de Raad van State en voorzitter van 

de Raad van Financiën. Daarnaast was hij commandant van een compagnie van 1200 soldaten 

in het Ejército de Flandes.104 Crecques vader Adrien van Croÿ was ridder van het Gulden 

                                                 
100 Over Jacques Colas, zie COLAS DE LA NOUE, E. Un Ligueur: le comte de la Fère. Parijs, 1892 en DESCIMON, R. & 
RUIZ IBÁNEZ, J.J. Les Ligueurs de l’exil. Le refuge catholique français après 1594. Seyssel, 2005, passim. 
101 Volgens Colas’ negentiende-eeuwse biograaf Colas de la Noue vocht de graaf van La Fère “avec une vaillante 
furie à côté de son prince”. Zie COLAS DE LA NOUE, Un Ligueur, 148. 
102 Vanaf 1627 zou Antoinette de Ravenel zelfs officieus de taken van de overleden camarera mayor Antonia-
Wilhelmina van Arenberg overnemen, hoewel ze de titel van grootkamenier niet kreeg. Zie ASV, Nunziatura di 
Fiandra 21 A, f. 546: Nuntius Giovanni-Francesco Guidi di Bagno aan kardinaal Spada, 27 februari 1627. Zie ook 
DE VILLERMONT, M. L'Infante Isabelle, gouvernante des Pays-Bas. 2 vols. Parijs-Tamines, 1912. Aldaar volume 
II, p. 469-471. 
103 RAH, Salazar y Castro A-61, f. 24r en 30v. In hun editie van het verslag van de reis van aartshertog Albrecht 
naar Spanje in 1598-1599 beweren L.-P. Gachard en C. Piot verkeerdelijk dat het hier zou gaan om Claude van 
Croÿ, heer van Crecque en later graaf van Roeulx. Deze Claude was inderdaad mayordomo van de hofhouding, 
maar wel pas vanaf 9 maart 1614 (zie ARA, Rekenkamer 1837, f. 268v). Gerard en Claude waren uiteraard wel 
aan elkaar verwant. GACHARD, L.-P. & PIOT, C., eds. Voyage de l’archiduc Albert en Espagne. In: GACHARD, L.-
P. & PIOT, C., eds. Collection des voyages des souverains des Pays-Bas. 4 vols. Brussel, 1876-1882. Volume IV, 
pp. 457-562 en DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, 579-580. 
104 DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, 782-783. 



 204 

Vlies en was lange tijd kamerheer, grootmaarschalk en mayordomo mayor van Karel V, die 

hem uit dank voor bewezen diensten had verheven tot graaf van Roeulx. Hij was tevens 

aanvoerder van een compagnie in het keizerlijke leger en bekleedde achtereenvolgens het 

gouverneurschap van Vlaanderen, Artesië, Rijsel, Douai en Orchies.105  

Ook over de benoeming van de gentilhombres de la Boca vinden we informatie terug 

in de notulen van het Bureo. Francisco de Mendoza liet weten dat deze positie met name 

door “zonen en broers van de meest vooraanstaande edelen van deze landen” werd 

nagestreefd.106 De Admiraal stelde meteen enkele geschikte kandidaten voor: “De heer van 

Bredam is een lid van het prominente Huis van Bourgondië, en van goede status [“de buen 

talle”] (…), en heeft geen enkel gebrek, zij het dat hij enigszins kreupel is. De heer van 

Staden is een zoon van de heer van Noyelles, gouverneur van Bapaume, en is een zeer 

prominent man van zeer goede status (…). Beide ridders zijn schoonbroers en neven van de 

graaf van Solre en van de graaf van Arenberg. Ook Monseigneur de Fresin is een 

vooraanstaand man met erg goede vaardigheden [“de muy buen arte”] en vraagt het officie 

van mayordomo, maar zal zich tevredenstellen met dat van de Boca.”107 Volgens Mendoza 

waren deze drie mannen het meest geschikt voor de positie, hoewel er zich nog vele andere 

kandidaten aandienden die evenwel niet van zulke goede huize waren als de genoemde 

personen [“y otros naturales que no son de tanta qualidad como los dichos”].108 Aartshertog 

Albrecht schijnt hier in elk geval deels mee akkoord te zijn gegaan: niet veel later werden 

Charles de Bourgogne, heer van Bredam, en Hugues van Noyelles, heer van Staden, beiden 

tot gentilhombre de la Boca benoemd. Bredam had zijn aanstelling wellicht te danken aan het 

feit dat hij zich op een illuster voorgeslacht kon beroemen. Hij was immers een 

achterkleinzoon van Antoon, bijgenaamd de ‘Grand Bâtard’, een natuurlijke zoon van Filips 

de Goede.109 Charles was trouwens niet de enige nazaat van de hertogen van Bourgondië die 

                                                 
105 DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, 579. 
106 RAH, Salazar y Castro A-61, f. 24r. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Charles de Bourgogne (+1632), heer van Bredam, was een achterkleinzoon van de ‘Grand Bâtard’’ en een zoon 
van Antoine de Bourgogne en Michelle de Gavre-de Frezin. Hij was luitenant van het feodaal leenhof van 
Brabant en stierf in 1629. Zie DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, 283-284. Voor een compleet 
genealogisch overzicht van de familie de Bourgogne, zie BERGÉ, M. “Les bâtards de la Maison de Bourgogne et 
leur descendance,” in: L’intermédiaire des Généalogistes. Bulletin du Service de Centralisation des Etudes 
Généalogiques et Démographiques de Belgique, 60 (1955) 316-408. 
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carrière maakte in dienst van de aartshertogen. Zijn neef Herman de Bourgogne110 werd in 

1614 door Albrecht en Isabella verheven tot graaf van Fallais, terwijl hun beider verwant 

Charles111, heer van Wakken, in datzelfde jaar tot baron werd gepromoveerd. In de 

wetenschap dat ook twee van Hermans dochters en één van zijn zonen deel uitmaakten van 

de hofhouding, kan men gerust stellen dat deze op een zijspoor belande bastaardtak van de 

hertogen van Bourgondië door de aartshertogen werd ‘opgevist’ en weer prominent op het 

voorplan werd geplaatst.112 Hugues van Noyelles was dan weer een telg uit een hoogadellijke 

familie, wier leden zich opwerkten in dienst van de Habsburgse dynastie. Zijn vader Paul 

werd in 1609 tot gouverneur en kapitein van Bapaume benoemd, en zijn grootvader François 

was lange tijd gouverneur en groot-baljuw van Hesdin.113 Verscheidene leden van het Huis 

Noyelles zouden een functie vervullen in de aartshertogelijke hofhouding. Hugues’ nicht 

Alexandrine van Noyelles, jonkvrouw van Bours, was een hofdame van de infante en zou in 

1600 huwen met de reeds genoemde Maximilien van Noircarmes, graaf van Sint-Aldegonde, 

die later tot mayordomo werd benoemd.114 Haar zus Roberte trouwde dan weer met 

Francesco Bernardino de Cassina, een van oorsprong Milanese koopman uit Antwerpen die 

de baronie van Boelare overkocht van de prins van Oranje en gentilhombre de la Boca werd 

                                                 
110 Herman de Bourgogne (1566-1626), baron en later graaf van Fallais, heer van Vieux-Waleffe, Ham-sur-
Sambre, Sommelsdijk en St.-Anneland in Zeeland, gouverneur en kapitein-generaal van Limburg. Hij was 
eveneens een achterkleinzoon van de ‘Grand Bâtard’ en huwde met Yolande de Longueval, een dochter van 
Maximilien de Longueval, graaf van Buquoy en diens echtgenote Marguerite de Lille, een dueña de honor van 
de infante. BERGÉ, “Les bâtards”, 388-389.  
111 Charles de Bourgogne (+1631) was een achterkleinzoon van Antoine de Bourgogne, die op zijn beurt een 
natuurlijke zoon was van de ‘Grand Bâtard’. Hij stamde bijgevolg af van een bastaard van een bastaard, maar dat 
belette hem niet carrière te maken in dienst van de aartshertogen. Hij was gouverneur van Zeeland, ridder in de 
militaire orde van Santiago, grootbaljuw van Gent, kolonel van een Waals regiment en luitenant-generaal van 
de vloot in Duinkerken. In 1626 werd zijn baronie Wakken verheven tot graafschap. Zie HERCKENRODE, 
Nobiliaire, 283 en BERGÉ, “Les bâtards”, 376.  
112 Herman de Bourgogne en Yolande de Longueval kregen meerdere kinderen, maar aangezien hun zonen 
Philippe en Felix (die een voormalige page van Albrecht was) intraden in de orde der Jezuïeten, ging de titel 
over op hun dochter Marguerite de Bourgogne, gravin van Fallais. Zij was een hofdame van de infante en huwde 
in 1620 met graaf Hugues van Noyelles, mayordomo in de aartshertogelijke hofhouding. Ook haar zus Isabelle 
de Bourgogne maakte deel uit van het gevolg van de infante. Zij trouwde in 1621 met Charles-Emmanuel de 
Gorrevod, markies van Marnay en sumiller de corps van Albrecht vanaf 1620. Zie HERCKENRODE, Nobiliaire, 
281-282 en BERGÉ, “Les bâtards”, 389-390. 
113 Over de familie Noyelles, zie DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, 1458-1461. 
114 Ibid., 1459. 



 206 

van de aartshertogen.115 Een andere verwant, Adrien van Noyelles, was eveneens mayordomo 

in de hofhouding en werd in 1621 door Albrecht en Isabella tot graaf van Marles verheven. 

Diens zoon Florent, baron van Rossignol, was op zijn beurt een gentilhombre de la Cámara en 

huwde met zijn verre nicht Françoise van Noyelles, een hofdame van de infante en 

erfgename van het graafschap Croix en het markizaat Lisbourg.116 Hugues zelf kreeg in 1614 

de titel van graaf van Noyelles en werd twee jaar later nog tot mayordomo benoemd. Hij 

trouwde op zijn beurt met hofdame Marguerite de Bourgogne, de oudste dochter van de 

voornoemde graaf van Fallais.117 

 

    

De criteriaDe criteriaDe criteriaDe criteria    

 

Hoewel de notulen van het Bureo enkel gegevens bevatten over de selectie van de 

mayordomos en de gentilhombres de la Boca in de periode 1596-1598, komen uit de 

commentaren op de kandidaten verscheidene criteria bovendrijven die tijdens de hele 

aartshertogelijke periode aan de basis zouden liggen van het aanwervingsbeleid in de 

hofhouding. In wat volgt worden deze factoren kort besproken aan de hand van enkele 

specifieke voorbeelden. 

 

Religieuze en politieke affiniteit 

De verschillende factoren waren zeker niet allemaal even gelijkwaardig. Twee criteria staken 

er met kop en schouders bovenuit. Om in aanmerking te komen voor een positie, moesten 

applicanten zowel overtuigde katholieken als trouwe aanhangers van de Habsburgse dynastie 

zijn. Beide voorwaarden waren in wezen aan elkaar gekoppeld. De Habsburgse Hausmacht 

was onlosmakelijk verbonden met de vorstelijke deugd van de Pietas. Wie kans wilde maken 

op een positie in de hofhouding, werd bijgevolg geacht het katholieke geloof aan te hangen. 

Het ging hier om een constante eis in het beleid van de aartshertogen, die bovendien werd 

opgenomen in de lijst van clausules die in 1598 aan de Akte van Afstand werden 

                                                 
115 Ibid., 1459. Over de familie Cassina, zie JODOGNE, P. Entre Italie et Pays-Bas méridionaux: le ‘libro de 
memoria’ de la famille Cassina. Brussel, 2002.   
116 DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, 1458. 
117 Ibid., 1459-1460. 
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toegevoegd.118 Het hof van de aartshertogen profileerde zich als een bastion van de katholieke 

religie, en zou bijgevolg nooit personen met een andere geloofsovertuiging toelaten. Die regel 

gold bovendien niet enkel voor de leden van de hofhouding, maar ook voor de bedienden van 

de hovelingen. Toen Antonia-Wilhelmina van Arenberg in 1615 benoemd werd tot camarera 

mayor van de infante, bracht Albrechts secretaris de familie Arenberg meteen op de hoogte 

dat de nieuwe grootkamenier geacht werd alle niet-katholieke dames in haar persoonlijke 

gevolg te ontslaan, “en dat ze op geen enkele manier iemand met zich mee [mocht] brengen 

die niet heel katholiek [was]”.119 Tegelijk zorgde de strengreligieuze reputatie van het 

Brusselse hof ervoor dat het een belangrijk toevluchtsoord werd voor katholieke edelen uit 

Engeland, Ierland, Frankrijk en de Republiek. Albrecht en Isabella ontvingen deze 

bannelingen gewoonlijk met open armen. Dat was onder meer het geval voor de Ierse 

katholiek Dermot O’Mallun, baron van Glean-O’Mallun, wiens bezittingen in Ierland 

verbeurd waren verklaard.120 Daarop was hij naar Brussel gevlucht, waar hij door de 

aartshertogen tot gentilhombre de la Casa werd benoemd. Hetzelfde gold voor de katholieke 

Noord-Nederlander Jan Mulert, die afkomstig was van Overijssel. Na de moord op zijn vader 

Ernest, die gouverneur was van Lingen, vluchtte Mulert naar Brussel, waar hij gentilhombre 

de la Boca werd in de hofhouding van aartshertog Ernst en nadien door Albrecht tot 

luitenant van de Hartschiere werd benoemd.121 Ook de Franse edelman Charles de Lorraine, 

hertog van Aumale, zou als overtuigd Ligueur asiel zoeken aan het Brusselse hof.122 In 

                                                 
118 De Akte van Afstand is terug te vinden in BRANTS, V., ed. Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Règne 
d’Albert et d’Isabelle. 2 vols. Brussel, 1909. 
119 ACA, 36/17, s.f.: Antonio Suárez de Arguello aan Karel van Arenberg, 19 november 1615. 
120 Dermot O’Mallun (+1639) was de oudste zoon en erfgenaam van Roger O’Mallun, baron van Glean-O’Mallun 
en Guerchy. Na de verbeurdverklaring van zijn landerijen vluchtte Dermot O’Mallun naar het vasteland. Hij 
engageerde zich in Spaans-Habsburgse dienst en werd ridder in de militaire orde van Calatrava. Hij huwde met 
Marie de Hannedouche van Hunctun, wier broer Charles, heer van Le Fay, gentilhombre de la Casa was in de 
hofhouding van de aartshertogen. Zie AHN, Órdenes Militares, expediente 1828 (Dermicio de Omallun, 1617). 
Zie ook BAV, Barberini Latini 6810, s.f.: Nuntius Sanseverino aan kardinaal Ludovisi, 8 mei 1621 en AGS, 
Estado 2305, s.f.: Aartshertog Albrecht aan Filips III, 24 mei 1618. 
121 Jan Mulert (ca. 1567-1626) was een zoon van Ernest Mulert, gouverneur van Lingen, en diens echtgenote 
Cuindera Vandencamp. Hij huwde met een dochter van dokter Luis del Río. Zie o.a. AHN, Órdenes Militares, 
expediente 1745 (Juan Mulert y Vandencamp, 1617); ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 177, f. 15: Aartshertog 
Albrecht aan Filips III, 8 maart 1610 en ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 201, f. 341: De infante Isabella aan 
Filips IV, 22 oktober 1621. 
122 Uitgebreide informatie over Charles de Lorraine is terug te vinden in DESCIMON & RUIZ IBÁNEZ, Les Ligueurs 
de l’exil, passim. 
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tegenstelling tot O’Mallun en Mulert zou Aumale evenwel nooit een positie in de hofhouding 

bekleden, wat niet wegneemt dat hij zich vrijwel steeds aan het hof ophield. 

 De tweede voorwaarde was eveneens de logica zelve. Sinds het uitbreken van de 

Opstand hadden grote aantallen edelen zich afgekeerd van het Habsburgse regime. De kans 

dat anderen hun voorbeeld zouden volgen, was aan het begin van de zeventiende eeuw nog 

bijzonder reëel. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat posities in de hofhouding in de eerste 

plaats werden toegekend aan aristocraten wier families tijdens de troebelen blijk hadden 

gegeven van een onberispelijke loyauteit aan het Spaanse bewind, zoals Arenberg en Ligne. 

Hoger zagen we al dat de distributie van ambten in de hofhouding een belangrijke strategie 

vormde om de aloude banden tussen de Habsburgse dynastie en de Zuid-Nederlandse 

aristocratie opnieuw aan te halen. Niet toevallig zou deze tactiek vooral worden toegepast 

tijdens cruciale momenten in de lifecycle van het aartshertogelijk bewind. Dat was 

bijvoorbeeld het geval in de periode 1613-1614, waarin Albrecht een tijdlang ernstig ziek was 

en de toekomst van de Nederlanden als bijzonder onzeker werd ervaren.123 Aangezien de 

aartshertogen geen nageslacht hadden, zou de soevereiniteit na het overlijden van één van 

beiden terugkeren naar de Spaanse kroon. Een dergelijk scenario hield grote risico’s in voor 

de politieke stabiliteit in de Lage Landen. En hoewel de aartshertog er tegen alle 

verwachtingen in weer bovenop kwam, was het voor iedereen duidelijk dat hij niet lang meer 

te leven had. Vanuit die optiek bekeken, was het een verstandige zet van Albrecht om in deze 

periode over te gaan tot de benoeming van een groot aantal nieuwe gentilhombres.124 

Bovendien reikte hij tijdens de beginmaanden van 1614 niet minder dan tien adellijke titels 

uit, waarvan acht op één dag.125 Op die manier trachtte hij de opgelaaide gemoederen te 

bedaren en zich te verzekeren van de blijvende steun van de aristocratie. 

                                                 
123 AGS, Estado 628, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 16 januari 1614. 
124 Bij de gentilhombres de la Cámara ging het om Antoon van Lalaing, graaf van Hoogstraten (benoemd op 16 
maart 1613), Florent van Ligne, markies van Roubaix (16 maart 1613), Florent van Noyelles, baron van 
Rossignol (16 maart 1613), Maximilian von Dietrichstein, neef van de gelijknamige sumiller de corps (1 februari 
1614) en Filips-Lamoraal de Gand-Vilain, graaf van Izegem (7 maart 1614). Bij de gentilhombres de la Boca ging 
het om Francisco de Acuña (21 augustus 1613), om een zekere “Monseigneur de Lagni”  (21 augustus 1613) en 
om François van der Gracht, heer van Schardau en Bavikhove (18 februari 1614). Bij de gentilhombres de la 
Casa ging het om Charles de Hannedouche, heer van Le Fay (6 januari 1614), Henri de Waha genaamd 
Baillonville (12 januari 1614) en François van den Hecke, heer van Aponlieu (1 februari 1614). 
125 Op 8 februari 1614: verheffing tot prinsdom van de Henegouwse baronie Barbançon en verlening van deze 
titel aan Robert van Ligne, vorstelijk graaf van Arenberg; verheffing tot markizaat van de Brabantse baronie 
Trazegnies en verlening van deze titel aan baron Charles de Trazegnies et de Silly; verheffing tot graafschap van 
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 Hoewel een onberispelijke voorgeschiedenis een belangrijk criterium vormde bij de 

toekenning van posities in de hofhouding, zouden de aartshertogen zich in bepaalde gevallen 

ook vergevingsgezind opstellen ten opzichte van familieleden van voormalige rebellen. Dat 

was onder meer het geval voor Karel, graaf van Egmont en prins van Gavere.126 Hij was een 

zoon van de beruchte Lamoraal van Egmont, die in 1568 samen met de graaf van Horn werd 

terechtgesteld op beschuldiging van hoogverraad. Ongeveer dertig jaar later toonde 

kardinaal-aartshertog Albrecht zich bereid de spons te vegen over het verleden, want in 1596 

werd Karel als één van de eerste edelen uit de Lage Landen benoemd tot gentilhombre de la 

Cámara. Niet veel later werd hij aangesteld tot gouverneur van Namen, en in 1599 schonk 

Filips III hem de titel van ridder in de Orde van het Gulden Vlies.127 Ondanks Karels 

twijfelachtige afkomst was er dus duidelijk ruimte voor reconciliatie, en dat hoeft niet te 

verbazen. De graaf van Egmont profileerde zich immers niet alleen als een trouw onderdaan 

van de Habsburgse dynastie, maar ook als een zeer devoot katholiek én als een gedreven 

beschermheer van de katholieke gemeenschap in de Noordelijke Nederlanden. Aangezien de 

meeste van zijn bezittingen in het Noorden waren gelegen, verbleef hij vaak in Den Haag, 

waar hij een huis bezat dat hij openstelde voor katholieke erediensten.128 Onnodig te zeggen 

dat hij om die reden bijzonder in de smaak viel bij de aartshertogen. De Spaanse ambassadeur 

Balthasar de Zúñiga noemde Karel een nogal zwakke figuur, maar wel een zeer hoffelijk man 

met oprechte intenties. Volgens Zúñiga verdiende Karel het dan ook de gunst van de 

aartshertogen en de Spaanse koning te ontvangen.129 Bij het overlijden van Karel in 1620 was 

                                                                                                                                                              

de Kamerijkse heerlijkheid Vertaing en verlening van deze titel aan ridder Philippe de Rubempré; verheffing tot 
graafschap van de Artesische heerlijkheid Bailleul en verlening van deze titel aan ridder Maximilien de Bailleul; 
verheffing tot graafschap van de Henegouwse heerlijkheid Gommegnies (Le Quesnoy) en verlening van deze 
titel aan baron Guillaume de Hamal, Monceaux en Gommegnies; verheffing tot graafschap van de Vlaamse 
heerlijkheid Moerbeke en verlening van deze titel aan Robert de Saint-Omer; verheffing tot graafschap van de 
Brabantse heerlijkheid Fallais en verlening van deze titel aan Herman de Bourgogne, baron van Fallais; 
verheffing tot baronie van de Vlaamse heerlijkheid Wakken (Dentergem) en verlening van deze titel aan 
Charles de Bourgogne. Op 5 maart 1614: verheffing tot graafschap van de Artesisiche heerlijkheid Noyelles en 
verlening van deze titel aan Hugues van Noyelles, heer van Staden. Op 10 maart 1614: verheffing tot 
burggraafschap van de Artesische heerlijkheid La Thieuloye en verlening van deze titel aan Charles de 
Bernemicourt. 
126 DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, 712. 
127 ASV, Nunziatura di Fiandra 11, f. 705-706: Nuntius Frangipani aan kardinaal Aldobrandini, 18 september 
1599. 
128 ASV, Fondo Borghese II 98, f. 243: Nuntius Lucio Sanseverino aan kardinaal Borghese, 25 januari 1620. 
129 BL, Egerton ms. 2079, f. 237. 
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het wantrouwen jegens zijn familie duidelijk helemaal verdwenen. Een jaar later werd ze 

hersteld in alle rechten en waardigheden die ze in 1568 had verloren.130 Uit dankbaarheid 

voor Karels diensten ontving zijn zoon Louis de prestigieuze titel van grande van Spanje, 

waardoor hij toetrad tot de selecte groep van edelen die het prestigieuze voorrecht genoten 

hun hoed op te mogen houden in aanwezigheid van de vorst. Louis dankte de koning op zijn 

beurt door zijn pasgeboren zoontje naar Filips IV te vernoemen en deze laatste het peterschap 

aan te bieden. In zijn begeleidende brief stelde hij dat zijn familie één van de “plus fidelles et 

obeissantes d’entre celles des vassauts et subiects de Vostre Majesté” was.131 Daarmee werd de 

verzoening tussen het Huis Egmont en de Habsburgse dynastie bezegeld.  

Een vergelijkbare casus is deze van de adellijke familie Melun. Pieter van Melun, prins 

van Épinoy, was tot aan zijn dood in 1594 één van de meest notoire tegenstanders van het 

Spaanse bewind in de Nederlanden.132 Toch ontving zijn zoon Willem aan het begin van de 

zeventiende eeuw een aanstelling tot gentilhombre de la Cámara in de aartshertogelijke 

hofhouding. Willem en zijn zus Anna waren beiden opgevoed aan het Franse hof, maar 

keerden enige tijd na het overlijden van hun vader terug naar Brussel. Aan het hof van de 

aartshertogen werden ze met open armen ontvangen, en in 1602 werden ze in vrijwel al hun 

vroegere rechten hersteld.133 De verzoening tussen de aartshertogen en de familie Melun 

bleek voor beide partijen een succesvolle zet. Albrecht en Isabella kregen er een prominente 

aanhanger bij, terwijl Willem de posities van burggraaf van Gent, konstabel van Vlaanderen 

en seneschalk, gouverneur en grootbaljuw van Henegouwen verwierf. In 1621 werd hij 

bovendien ridder in de Orde van het Gulden Vlies – de hoogst mogelijke erkenning die in het 

Spaans-Habsburgse imperium werd uitgereikt.134 

 

Afstamming en reputatie 

Een aspect dat vast en zeker zal hebben bijgedragen tot de rehabilitatie van Willem van 

Melun, is het feit dat zijn familie tot de meest prominente adellijke huizen in de Nederlanden 

                                                 
130 AGS, Estado 2310, s.f.: De markies van Bedmar aan Filips III, 24 februari 1621. 
131 AGS, Estado 2312, s.f.: Louis van Egmont aan Filips IV, 29 september 1622. 
132 PIOT, C. “Melun (Pierre de),” in: Biographie Nationale, volume XIV (Brussel, 1897), p. 332.  
133 Zie MARINI, M. Anna van Croÿ (1564-1635), hertogin van Aarschot en prinses-gravin van Arenberg. 
Vermogen en onvermogen van een hoogadellijke dame in het begin van de zeventiende eeuw. Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, 2006, p. 118. 
134 DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, 1332-1333. 
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behoorde. Albrecht en Isabella waren zich er terdege van bewust dat de aanwezigheid van de 

hoge adel in de hofhouding niet alleen kon bijdragen tot het herstel van de banden tussen de 

Habsburgse dynastie en de plaatselijke aristocratie, maar ook tot de schitterende uitstraling en 

het prestige van hun hof in het algemeen. In die zin vormde de sociale status van de 

kandidaten een belangrijke factor bij de keuze van de hovelingen – of ze nu van Zuid-

Nederlandse, Spaanse of nog een andere origine waren. Leden van hoogadellijke families 

(zoals Arenberg, Croÿ, Ligne, Noyelles, Gorrevod, Melun, Ibarra, Dietrichstein en Visconti) 

hadden duidelijk een streepje voor. Omgekeerd stond men eerder weigerachtig tegenover 

personen die niet over de nodige adellijke qualidad beschikten. Op dat gebied bleek 

aartshertog Albrecht zelden bereid tot toegevingen – en dat gold net zo goed voor Spaanse 

heren. In 1615 schreef Balthasar de Zúñiga (die nu ambassadeur was in Praag) de aartshertog 

een brief waarin hij hem vroeg de promotie van Iñigo de Brizuela, een neef van de 

gelijknamige biechtvader, in overweging te nemen. Iñigo was reeds gentilhombre de la Boca 

in de aartshertogelijke hofhouding, maar wilde graag opklimmen tot gentilhombre de la 

Cámara.135 De aartshertog bleek daar echter niet voor te vinden, omdat Iñigo volgens hem 

niet over de vereiste qualidad beschikte. Zúñiga was het daar niet mee eens en klaagde dat 

Albrecht zich teveel baseerde op de regels die in het Heilige Roomse Rijk gangbaar waren, 

waar edelen die aanspraak wilden maken op een positie als kamerheer kennelijk aan veel 

strengere voorwaarden moesten voldoen: “Het Huis Brizuela is één van de oudste en meest 

adellijke in (…) Burgos, en indien de oren van Uwe Hoogheid niet zo zuiver Duits zouden 

zijn, zou men U ook kunnen zeggen dat deze familie het bloed van het koninklijke Huis van 

Castilië in zich draagt, want volgens mijn informatie was de maîtresse van koning Alonso XI 

(van wie de Koningen afstammen] een dochter van Teresa de Brizuela. En hoewel dat geen 

zaak is die in Duitsland naar waarde wordt geschat, is ze in Castilië en in andere landen heel 

erg de moeite waard.”136 Zúñiga’s argumenten lijken evenwel weinig indruk te hebben 

gemaakt op de aartshertog. Albrecht liet zich in elk geval niet vermurwen: Iñigo de Brizuela 

zou nooit tot gentilhombre de la Cámara promoveren. 

 Aangezien een hoogadellijke afkomst zo belangrijk was, leken sommige families ervan 

uit te gaan dat hun aanwezigheid in de hofhouding een vanzelfsprekendheid was, als betrof 

                                                 
135 Over Iñigo de Brizuela, zie AHN, Órdenes Militares, expediente 1259 (Iñigo de Brizuela y Urbina, 1609). 
136 ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 516, s.f.: Balthasar de Zúñiga aan aartshertog Albrecht, 17 oktober 1615. 
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het een aangeboren recht in plaats van een voorrecht. In maart 1613 liet Filips-Karel van 

Arenberg, de oudste zoon van Karel, prins-graaf van Arenberg en hertog van Aarschot, zijn 

vader weten dat de aartshertog drie nieuwe gentilhombres de la Cámara had benoemd. Het 

ging om Antoon van Lalaing, graaf van Hoogstraten; om Florent van Ligne, markies van 

Roubaix; en om de reeds genoemde Florent de Noyelles, baron van Rossignol. Filips-Karel, 

die zelf sinds vijf jaar een gentilhombre was, meende dat zijn broer Alexander van Arenberg 

ook aanspraak kon maken op deze positie en drong erop aan dat zijn vader de aartshertogen 

hierover zou aanspreken. Volgens Filips-Karel had niemand meer recht op de gouden sleutel 

dan Alexander, “auquel l’on ne le pouldra refuser”.137 Hij wees erop dat er reeds twee broers 

en een oom van een andere – jammer genoeg niet nader omschreven – adellijke familie in de 

hofhouding zaten, ondanks het feit dat de verdiensten van zijn vader “sont plus grands que les 

leurs”. De familie Arenberg kon dus niet achterblijven, “car il y peult bien avoir un père et 

deulx filz puis qu’il y a deulx frères et un oncle, voyla comme le monde se gouverne”.138 Het 

was een ietwat raadselachtig argument, waarbij Filips-Karel er duidelijk van uitging dat zijn 

familie incontournable behoorde te zijn aan het hof. Of de prins-graaf van Arenberg akkoord 

ging met het voorstel van zijn zoon, is evenwel niet bekend. In elk geval zou Alexander nooit 

tot gentilhombre de la Cámara worden benoemd.  

 Die eer was wel weggelegd voor Alexanders jongere broer Antoon van Arenberg, graaf 

van Zenegem, die de gouden sleutel ontving op 19 maart 1615.139 Hier blijkt duidelijk dat een 

positie in de hofhouding vaak overging van generatie op generatie. Antoon ontving de titel 

uit dank voor de goede diensten van zijn vader, die reeds in 1596 tot gentilhombre de la 

Cámara was benoemd en er twintig jaar later om gezondheidsredenen de brui aan zou 

geven.140 In een brief aan de prins-graaf beschreef de trotse Antoon in geuren en kleuren hoe 

hij aan het hof was ontvangen.141 ’s Ochtends had hij de eed van gehoorzaamheid afgelegd in 

de handen van mayordomo mayor Rodrigo Niño y Lasso, graaf van Añover, die hem de 

gouden sleutel had overhandigd. Rond het middaguur was hij onder begeleiding van een 

                                                 
137 ACA, 38/3, map 72, nr. 122: Filips-Karel van Arenberg aan Karel van Arenberg, s.d. [maart 1613]. 
138 Ibid. 
139 Over Antoon van Arenberg, zie CALLAEY, F. [= Fredegand van Antwerpen, Pater O.M.F. Cap.]. La vie 
religieuse et familiale en Belgique au XVIIe siècle. Étude sur le Père Charles d'Arenberg, frère-mineur Capucin 
(1593-1669). Parijs-Rome, 1919. 
140 Ibid., 90-92. 
141 ACA, 38/1, map 32, f. 29: Antoon van Arenberg aan Karel van Arenberg, s.d.   
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groot aantal edelen naar de aartshertog gebracht, waar hij zittend op de knieën had geluisterd 

naar Albrechts toespraak over de plichten van de gentilhombre en over de goede diensten 

van zijn vader Karel van Arenberg. “Estant encore à genou, il me tira (quy est extraordinaire 

estimé à faveur) l’espée que javoy au costé et me donna trois coups sur l’espaule et me donna à 

baiser le poncau et me donna l’abbrase, disant que je serois bon cavalier et quil esperoit que la 

souvenance que mon espée venoit d’ung tel prince seroit occasion de la tant mieulx gouverner 

à son service et beaucoup d’aultre belle chose.”142 Vervolgens bracht men Antoon naar de 

vertrekken van de infante, waar Isabella hem in aanwezigheid van alle hofdames had 

gefeliciteerd en hem een paar handschoenen had overhandigd als geschenk. 

 De uitgesproken voorkeur voor hoogadellijke en gereputeerde kandidaten komt zeer 

duidelijk tot uiting wanneer we de lijst van gentilhombres de la Cámara onder de loep 

nemen. In 1615 telde de Kamer bijvoorbeeld niet minder dan 26 leden. Daaronder bevonden 

zich drie Spanjaarden (Diego Mexía, Francisco de Ibarra en Juan Niño de Tavora), een Italiaan 

(Felipe Pallavicino) en twee edelen die afkomstig waren uit het Heilige Roomse Rijk 

(Wratislas von Fürstenberg en Maximilian von Dietrichstein, een neef van de gelijknamige 

sumiller de corps). De negentien overige leden behoorden tot de meest prominente adellijke 

huizen uit de Zuidelijke Nederlanden en de Franche-Comté.143 Het ging om de prins-graaf 

van Arenberg, de prinsen van Ligne en Épinoy, de markiezen van Marnay, Havré en Roubaix, 

de graven van Egmont, Solre, Buquoy, Hoogstraten, Bruay, Vertaing, Cantecroix, Hénin, 

Megem, Izegem en Zenegem, en de baronnen van Zevenbergen en Rossignol.144 Gezamenlijk 

vertegenwoordigden deze gentilhombres twintig adellijke huizen, met als belangrijkste leden 

de families Arenberg en Croÿ (elk drie gentilhombres) en Ligne (twee gentilhombres). De 

indrukwekkende opsomming toont eveneens aan dat de tactiek van de aartshertogen om de 

ontwrichte banden tussen de Habsburgse dynastie en de Zuid-Nederlandse adel opnieuw aan 

te halen, zich tegen het einde van hun bewind volledig had weten te ontplooien. Omstreeks 

1615 beschikten vrijwel alle vooraanstaande aristocratische huizen uit de Zuidelijke 

                                                 
142 Ibid. 
143 ARA, Rekenkamer 1838, ff. 41v-43r. 
144 In volgorde: Karel van Arenberg, Lamoraal van Ligne, Willem van Melun, Charles-Emmanuel de Gorrevod, 
Karel-Alexander van Croÿ, Florent van Ligne, Karel van Egmont, Jan van Croÿ, Charles-Bonaventure de 
Longueval, Karel van Lalaing, Bertin-Oudart Spínola, Philippe de Rubempré, François-Thomas d’Oiselet 
Perrenot de Granvelle, Alexandre de Bournonville, Eustache van Croÿ, Philippe-Lamoral de Gand-Vilain, 
Antoon van Arenberg, Filips-Karel van Arenberg en Florent van Noyelles. 
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Nederlanden over één of meer vertegenwoordigers in de aartshertogelijke Cámara, terwijl 

hun zussen en dochters een positie ontvingen als hofdame van de infante.145 Leden van de 

lagere adel kregen op hun beurt een plaatsje toebedeeld als gentilhombre de la Boca of de la 

Casa.146 Naarmate zij opklommen aan het hof, verwierven vele gentilhombres gaandeweg een 

functie in het leger of in de administratie, of werden ze aangesteld als gouverneur of baljuw 

in één van de provincies. Op die manier vervulde het hof een belangrijke patronagefunctie: 

een schrandere edelman kon er snel carrière maken. Ook de uitreiking van een groot aantal 

adellijke titels droeg bij tot deze grootschalige reconciliatiestrategie.  

 Aan het Brusselse hof vormde zich met andere woorden opnieuw een echte 

hofaristocratie, hoofdzakelijk bestaande uit Zuid-Nederlandse, maar ook uit Bourgondische, 

Spaanse, Italiaanse en Duitse hovelingen. De aanwezigheid van bannelingen uit de 

Noordelijke Nederlanden, Ierland en Frankrijk maakte het hof tot een erg kosmopolitische 

omgeving. Dankzij een uitgekiende huwelijkspolitiek vertakten deze adellijke families zich in 

verschillende netwerken. Hoger werd reeds gewezen op de familie Noyelles, die zich onder 

meer allieerde met de Huizen Noircarmes en Bourgogne en wier leden prominent 

figureerden in de hofhouding. Zoals we in een vorig hoofdstuk zagen, was het een soeverein 

prerogatief van de aartshertogen om de trouwplannen van hun vazallen al dan niet goed te 

keuren, en zelfs om bepaalde allianties te stimuleren. In die zin versterkte de aristocratische 

huwelijkspolitiek niet alleen de banden tussen de adellijke families onderling (en over de 

                                                 
145 De hofdames zijn vaak erg moeilijk te identificeren. In 1615 ging het met zekerheid om Marie van 
Montmorency, Marguerite de Bourgogne, Ernestine van Arenberg en Madeleine de Conflans. Verder treffen we 
in dat jaar onder de hofdames ook de ‘Marquesa de Bergas’ (= wellicht Marie-Mencie van Witthem, markiezin 
van Berghes), Madame d’Ava (= mogelijk Marie van Barbançon, burggravin van Dave en echtgenote van Albert 
van Ligne-Arenberg, prins van Barbançon), Mademoiselle Merquen (= wellicht Marie van Halewyn, een dochter 
van Frans van Halewyn, heer van Merkem), Madame de Vertaing (= wellicht Jacqueline de Recourt de Licques, 
echtgenote van Philippe de Rubempré, graaf van Vertaing), Mademoiselle de Frentz (= wellicht een dochter van 
Filips van Merode, graaf van Middelburg en mayordomo van de aartshertogen), Mademoiselle de Pallant (= 
wellicht een dochter van Florent van Pallant, graaf van Culemborg), Mademoiselle de Balançon (= wellicht een 
lid van de familie de Rye), Madame Vasini (= Basigny?), Mademoiselle de Feller (?), en Mademoiselle Rongi (?). 
Zie ARA, Rekenkamer 1838, ff. 40r-40v. 
146 Bij de Boca ging het onder meer om Jean-François de Barwitz, heer van Fernelmont, Charles-Philippe de 
Liedekercke, heer van Akeren, Charles d'Ydeghem, baron van Boesbeke, François van der Gracht, heer van 
Schardau en Bavikhove, Charles de Bernemicourt, heer van La Thieuloye en François de Hallewyn, heer van 
Merken. Bij de gentilhombres de la Casa treffen we onder meer lieden als Justiniaan Triest, heer van 
Riddershoven, Philippe du Bosch, heer van Maesdam, Louis de Landas, heer van Wamehaing, Charles de 
Courteville, heer van Sasbroek, Charles de Hannedouche, heer van Le Fay en Jean-Baptiste Bulteel, heer van 
Reningelst. ARA, Rekenkamer 1838, ff. 44v-47v. 
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staatsgrenzen heen), maar ook deze tussen de adel en de Habsburgse dynastie. De familie van 

prins-graaf Karel van Arenberg en diens echtgenote Anna van Croÿ biedt een goed 

voorbeeld. Filips-Karel van Arenberg, gentilhombre de la Cámara, huwde in 1610 met de 

reeds genoemde Anna van Melun. Zijn zus Ernestine huwde in 1615 op haar beurt met 

Anna’s broer Willem, prins van Épinoy. Alexander van Arenberg, prins van Chimay, trouwde 

dan weer met Madeleine, een dochter van Karel van Egmont. Claire van Arenberg, een 

andere zus van Filips-Karel, huwde in eerste instantie met Bertin-Oudart Spínola, een zoon 

van Gaston Spínola, graaf van Bruay (cf. supra), en na diens overlijden met Octavio Visconti, 

graaf van Gamalerio, de gentilhombre de la Cámara van Albrecht die in 1620 tot caballerizo 

mayor zou worden benoemd. Een derde zus, Caroline van Arenberg, huwde op aandringen 

van de aartshertogen met haar neef Ernst, graaf van Isenburg in het Heilige Roomse Rijk, 

wiens moeder Antonia-Wilhelmina de camarera mayor was van de infante en die zelf 

gentilhombre de la Cámara werd.147 Ook het Huis Ligne liet zich niet onbetuigd wanneer het 

ging om het smeden van goede allianties.148 Florent van Ligne, een zoon van prins Lamoraal, 

huwde met Nicole-Louise de Lorraine, een dochter van de Franse graaf van Chaligny. 

Lamoraals dochter Yolande trouwde met Karel-Alexander van Croÿ, de markies van Havré en 

erfgenaam van het hertogdom Croÿ. Een andere dochter, Ernestine, huwde met graaf Jan van 

Nassau. Haar zus Anne, tenslotte, trouwde met Felipe de Cardona, markies van Guadaleste, 

de Spaanse ambassadeur in Brussel. 

 Huwelijken tussen Spaanse heren en Zuid-Nederlandse dames waren zeker niet 

ongewoon. Juan de Mancicidor, secretaris van Staat en Oorlog in Brussel, huwde met een 

zekere Maria de Mol.149 Luis de Velasco, generaal van de cavalerie in het leger, trouwde met 

Anne de Hennin-Liétard, een dochter van de graaf van Boussu. Haar zus Hélène huwde dan 

weer met Iñigo de Borja, commandant van het Spaanse castillo in Antwerpen en niet 

toevallig een vriend en politieke medestander van Velasco (cf. Hoofdstuk V).150 Francisco de 

Ibarra, een gentilhombre de la Cámara van Albrecht, huwde met Maria Enríquez Boonen – 

wellicht een zus van Jacob Boonen, bisschop van Gent en later aartsbisschop van Mechelen, 

                                                 
147 CALLAEY [= Fredegand van Antwerpen], La vie religieuse et familiale en Belgique, passim. 
148 DE VEGIANO & DE HERCKENRODE, Nobiliaire, 1220-1221. 
149 ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 185, f. 1: Aartshertog Albrecht aan Filips III, 4 januari 1621. 
150 De Franse ambassadeur verwees naar Velasco en Borja als “cousins germains et trèsgrands amys logéz en 
mesme logis”. BNF, Manuscrits Français 16128, f. 178: Mathieu Brulart de Berny aan staatssecretaris Puisieux, 21 
oktober 1607. 
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en van Barbara Boonen, de echtgenote van Peter Peckius, die kanselier was van Brabant.151 

Balthasar de Zúñiga, één van de voorgangers van de markies van Guadaleste, trouwde in 1612 

dan weer met Françoise van Claerhout, vrouwe van Pittem, een hofdame van de infante. Dit 

huwelijk was een bijzonder geval, in die zin dat Zúñiga aanvankelijk geen toestemming kreeg 

van Filips III om met Françoise te trouwen. Volgens de pauselijke nuntius fluisterde men in 

Brussel dat de koning vrij wilde kunnen beschikken over zijn ambassadeur.152 Wellicht 

vreesde Filips dat Zúñiga – die in 1608 de Spaanse ambassadeur werd aan het hof van Rudolf 

II – teveel onder de invloed van de aartshertogen zou blijven indien hij een alliantie zou 

aangaan met een Zuid-Nederlandse dame. De ambassadeur liet zich echter niet van de wijs 

brengen en bleef aandringen om Françoise te mogen huwen, naar eigen zeggen omwille van 

“le buone relationi c’ha havuti delle qualita e parti di questa dama e per la volontà che mostro 

di maritarsi in questa corte”.153 Uiteindelijk gaf Filips zich – op voorspraak van Albrecht en 

diens biechtvader Iñigo de Brizuela – gewonnen.154 Het huwelijk vond plaats per procuratie 

in het paleis op de Koudenberg, met Luis de Velasco als stand-in voor Zúñiga. “La dame de 

nopces,” schreef Antoon van Arenberg aan zijn vader, “at estée menée à l’ordinaire à la 

grande sale en laquele on avoit mis le dosseret vers la cheminee et y at estée fiancé avec don 

Louys à l’ordinaire. S[on] A[ltesse] luy at donné une robe incarnade (à ce qu’il me semble de 

satin) toute plaine brodée de cordon d’or et d’ambre; on dict que cest la plus belle quy ay 

jamais esté donnée. Elle avoit ung careau que don Baltasar luy at envoyé de diamant lequel on 

estime 18cens escus”.155 Aartshertog Albrecht schonk het paar een vorstelijke bruidsschat van 

9.757 fl., met nog eens 16.000 escudos als toemaatje voor de bruidegom, opdat deze laatste 

zich behulpzaam zou opstellen in de lastige onderhandelingen met betrekking tot de erfenis 

van Rudolf II.156 

 Zoals eerder aangegeven, konden huwelijken tussen adellijke families zowel nieuwe 

opportuniteiten als nieuwe verplichtingen creëren. In sommige gevallen verwierf men niet 

                                                 
151 GARCÍA CARRAFFA, A. & GARCÍA CARRAFFA, A. Diccionario Heráldico y Genealógico de apellidos españoles y 
americanos. 86 vols. Madrid, 1920-1963. Aldaar volume 44, p. 245. 
152 BAV, Barberini Latini 6806, f. 231: Nuntius Bentivoglio aan kardinaal Borghese, 19 mei 1612. 
153 BAV, Barberini Latini 6806, f. 106: Bentivoglio aan Borghese, 3 maart 1612. 
154 BAV, Barberini Latini 6807, f. 232: Bentivoglio aan Borghese, 10 november 1612 en AGS, Estado 2294, s.f.: 
Aartshertog Albrecht aan Filips III, 22 december 1612 
155 ACA, 38/1, map 28, nr. 4: Antoon van Arenberg aan Karel van Arenberg, 10 december 1612. 
156 ARA, Rekenkamer 1837, f. 284v en BAV, Barberini Latini 6807, f. 292: Bentivoglio aan Borghese, 11 
december 1612. 
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alleen nieuwe bezittingen en titels, maar ook een nieuwe soeverein om rekening mee te 

houden. In die zin kon de adellijke huwelijkspolitiek de balans van de loyauteit doen omslaan 

naar deze of gene zijde, afhankelijk van de situatie. In de Nederlanden werd er alvast niet 

licht omgesprongen met deze wetenschap. Toen Filips-Willem van Oranje het in 1606 

waagde om zonder toestemming van de aartshertogen te huwen met Eléonore de Bourbon-

Condé, werd het kersverse paar zonder pardon enkele jaren van het hof verbannen.157 

 

Ervaring en competentie 

Een ander criterium dat in de historiografie over hoven en hofhoudingen wel eens over het 

hoofd wordt gezien, maar dat niettemin een rol van betekenis speelde bij de selectie van de 

hovelingen, was simpelweg hun geschiktheid voor de positie waarvoor zij zich aandienden. 

Een officie in de hofhouding mag dan al prestigieus zijn geweest, toch vergeet men al te vaak 

dat de hovelingen ook verondersteld werden hun diplomatieke en representatieve taken naar 

behoren uit te voeren. Competentie en ervaring waren bijgevolg maatstaven die steevast mee 

in beschouwing werden genomen bij het doorlichten van de kandidaten. Dat was 

ongetwijfeld van belang bij de benoeming van figuren als Maximiliaan von Dietrichstein en 

Octavio Visconti, die dankzij hun voorgeschiedenis in de hofhouding van aartshertog Ernst 

genoegzaam bekend waren met het leven aan het Brusselse hof.158 Visconti sprak bovendien 

vloeiend Duits, waardoor hij in latere jaren kon worden ingezet als onderhandelaar van 

Albrecht in het Heilige Roomse Rijk (cf. Hoofdstuk V).159 Maar ook in puur huishoudelijke 

zin moesten kandidaten over de nodige capaciteiten beschikken. Dat was bijvoorbeeld het 

geval voor de positie van mayordomo, die een groot organisatorisch talent vereiste. Toen een 

deel van de hofhouding zich in 1597 opmaakte om de aartshertog te vergezellen op diens 

huwelijksreis naar Spanje, uitte Francisco de Mendoza zijn bezorgdheid over het feit dat er 

slechts twee mayordomos zouden meereizen om alles in goede banen te leiden.160 Dat waren 

er volgens hem te weinig, zeker omdat de pasbenoemde graaf van Izegem nog te weinig 

ervaring had in zijn functie. Mendoza stelde bijgevolg voor om vier nieuwe mayordomos in 

                                                 
157 Zie DUERLOO, L. & THOMAS, W., eds. Albert & Isabella, 1598-1621: Catalogue. Tentoonstellingscatalogus. 
Turnhout, 1998, pp. 131-133. 
158 HORTAL MUÑOZ, J.E. “La casa del Archiduque Ernesto durante su gobierno en los Países Bajos (1593-1595),” 
pp. 193-205.  
159 Visconti’s correspondentie met aartshertog Albrecht is terug te vinden in ARA, Duitse Staatssecretarie 437. 
160 RAH, Salazar y Castro A-61, ff. 9-10. 
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dienst te nemen, en legde expliciet de nadruk op de capaciteiten van de kandidaten die hij in 

gedachten had. “Het gebruik [dat men er] in Frankrijk [op nahoudt] om veel [mayordomos] te 

hebben lijkt niet slecht, en dit zowel voor de dienst aan de vorst als voor de rust van de 

mayordomos zelf, en om gebruik te kunnen maken van hun diensten bij andere opdrachten. 

Daarom ben ik van mening dat Uwe Hoogheid er vier zou aannemen, en dat zijn Alonso de 

Cárdenas, Juan Bautista [de Tassis], don Gaston [Spínola] en Gerónimo Walter Zapata.”161  

 Alonso de Cárdenas was reeds gentilhombre de la Cámara en volgens Mendoza “een 

man met grote kwaliteit en een erg goed verstand, en zorgvuldiger dan hij laat uitschijnen 

omdat hij niet bemoeiziek is, maar ik houd hem voor een man die zich erg goed zal kwijten 

van welke taken dan ook”.162 Gaston Spínola was eerder al kandidaat voor de functie van 

mayordomo (cf. supra), maar had nog steeds “de vurige wens om Zijne Hoogheid te dienen”. 

Volgens Mendoza had hij ook de nodige bekwaamheid [“sufficiencia”] voor de job, en 

bovendien was het wegens zijn grote verdiensten in het leger niet aangewezen hem “in een 

hoekje te verdringen” [“no dexarle arrincondado”].163 Ook Juan Bautista de Tassis had dankzij 

zijn activiteiten als diplomaat reeds de nodige ervaring opgedaan in dienst van de Habsburgse 

dynastie, waardoor hij – ondanks zijn hoge leeftijd – “gekwalificeerd was op alle gebieden” 

[“le ha qualificado en todas partes”].164 Gerónimo Walter Zapata, tenslotte, was de pagador 

general (betaalmeester) van het Ejército de Flandes en beschikte over “verstand, deugd, vlijt 

en bekwaamheid voor alle zaken” [“entendimiento, virtud, diligencia y buena maña para 

todas la cosas”]. Volgens Mendoza zou hij ook erg geschikt zijn om de reis naar Spanje te 

begeleiden, aangezien hij “erg zorgvuldig en intelligent is en Uwe Hoogheid goed zal 

dienen”.165 De commentaren illustreren dat competentie duidelijk een troef was voor 

kandidaten die een positie in de hofhouding ambieerden. Toch werden de vier genoemde 

kandidaten niet allemaal aangenomen. De functie van mayordomo ging uiteindelijk naar 

Zapata, die niet alleen bijzonder geschikt was voor de job, maar ook van erg hoge adellijke 

afkomst was en bovendien een heerlijke rente van meer dan 8.000 dukaten per jaar genoot. 

Het was wellicht de combinatie van deze factoren die bij zijn benoeming de doorslag gaf. 

  
                                                 
161 RAH, Salazar y Castro A-61, f. 10r. 
162 Ibid., ff. 9r-9v. 
163 Ibid., f. 9v. 
164 Ibid., f. 10r. 
165 Ibid. 
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Voorspraak en erkentelijkheid 

Dat de selectie van de hovelingen aan bepaalde criteria onderhevig was, verhinderde echter 

niet dat de toekenning van een officie in de praktijk ook op meer pragmatische gronden 

gestoeld kon zijn. In sommige gevallen was de uitreiking van de titel mayordomo of 

gentilhombre duidelijk niet meer dan een prestigieus bewijs van erkentelijkheid jegens 

personen die zich op één of andere manier hadden ingezet in dienst van de Habsburgse 

dynastie. Dat was onder meer het geval voor de Spaanse edelman don García de Pareja, die in 

1617 als buitengewoon ambassadeur van Filips III naar de Nederlanden kwam om de 

provinciale Staten te danken voor hun bereidheid om de Spaanse vorst te erkennen als hun 

toekomstige soeverein.166 Als uiting van respect schonken de aartshertogen Pareja de titel van 

mayordomo – een functie die hij in de praktijk evenwel nooit zou opnemen.167 Een zelfde 

motivatie kan wellicht ook de aanwezigheid van enkele illustere figuren uit het Heilige 

Roomse Rijk in de aartshertogelijke Cámara verklaren. Zo maken de libros de razón melding 

van gentilhombres Zdenko Popel von Lobkowitz en Ulrich Desiderius Proskowski, baron van 

Proskau.168 Lobkowitz was de grootkanselier van het koninkrijk Bohemen, terwijl Proskowski 

de voormalige Oberstkämmerer was van keizer Rudolf II.169 Beiden worden slechts enkele 

malen vermeld in de rekeningboeken, en steeds met de commentaar “ausente”, wat erop wijst 

dat de titel van gentilhombre ook in deze gevallen allicht weinig meer was dan een eretitel.  

 Eveneens opvallend is het feit dat ook veel kinderen van prominente figuren uit – al 

dan niet oprechte – erkentelijkheid jegens hun ouders met een positie werden bedacht. Dat 

was bijvoorbeeld het geval toen Diego de Ibarra (Albrechts voormalige mayordomo) in 1607 

door Filips III naar de Nederlanden werd gestuurd om de Spaanse belangen te verdedigen in 

de vredesonderhandelingen met de Republiek (cf. Hoofdstuk V).170 Om hun goede wil te 

tonen, ontvingen Albrecht en Isabella hem met alle mogelijke eerbewijzen. Eén daarvan was 

de benoeming van Ibarra’s zoon Francisco tot gentilhombre de la Cámara van de aartshertog, 

                                                 
166 Zie in dat verband LONCHAY, H. “Le serment de fidélité prêté par les Belges à Philippe III en 1616,” in: 
Mélanges Paul Frédericq. Hommage de la Société por le progrès des études philologiques et historiques. Brussel, 
1904, pp. 311-317. 
167 ASV, Fondo Borghese III 110, f. 144: Nuntius Ascanio Gesualdo aan kardinaal Borghese, 24 juni 1617. 
168 Lobkowitz wordt vernoemd in 1612 en 1613. ARA, Rekenkamer 1837, f. 40r, f. 105r. en f. 161r. Proskowski 
wordt vernoemd tijdens de eerste twee trimesters van 1614. ARA, Rekenkamer 1837, f. 270r. en 306v. 
169 MENČÍK, F. “Beiträge zur Geschichte der Kaiserlichen Hofämter.” Archiv für Österreichische Geschichte, vol. 
86. Wenen, 1899, pp. 449-563. Aldaar p. 474. 
170 BNF, Manuscrits Français 16128,  f. 114: Mathieu Brulart de Berny aan Puisieux, 5 juni 1607. 
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terwijl zijn dochter menina werd van de infante.171 Het uitreiken van de titel menino of 

menina aan kinderen van verdienstelijke edelen was een vaakgebruikte en doeltreffende 

methode om de banden tussen hun families en het aartshertogelijke hof aan te halen. Zo 

werden Jacinto en Felipe Alberto, de zonen van Luis de Velasco (de generaal van de cavalerie 

in het Ejército de Flandes) beiden tot menino benoemd.172 Hetzelfde gold voor Felipe en 

Cristóval de Cardona, de zonen van de Spaanse ambassadeur in Brussel; voor Pedro en 

Alberto, de zonen van veedor general Francisco Vaca de Benavides; en voor Sean en Philip 

O’Neill, de zonen van de graaf van Tyrone, die als Ierse katholiek een verbond aanging met 

de Spaanse Habsburgers.173  

 In een politieke constellatie die grotendeels steunde op de verlening en de verwerving 

van gunsten, kon ook de voorspraak van derden het recruteringsproces danig beïnvloeden. 

Niet toevallig bevat de bewaarde correspondentie van de aartshertogen een groot aantal 

aanbevelingsbrieven waarin hooggeplaatste personen hen vroegen deze of gene man of 

vrouw in hun hofhouding op te nemen. In veel gevallen ging het om aanbevelingen van 

vorsten ten behoeve van hun familieleden of vazallen. De reeds genoemde Francesco 

Bernardino de Cassina, baron van Boelare, werd bijvoorbeeld op voorspraak van keurvorst 

Ernst van Beieren tot gentilhombre de la Boca aangesteld.174 En toen de keurvorst van Mainz 

Albrecht in 1615 liet weten dat zijn neef Adam Philipp von Cronberg naar Brussel zou 

komen om “sein Studia zu prosequiren”, werd deze laatste prompt tot menino benoemd, en 

niet veel later tot gentilhombre de la Cámara.175 Ook de keurvorst van Trier vroeg Albrecht 

op zijn beurt om één van zijn achterneven in dienst te nemen als page.176 Aanbevelingen van 

andere vorsten werden niet altijd, maar meestal wel op een positief antwoord onthaald – 

deels omdat men sommige briefschrijvers nu eenmaal niet kon negeren, deels omdat de 

toekenning van dergelijke gunsten ook een verwachting van reciprociteit inhield, wat altijd 

van pas kon komen. De aartshertogen lieten zich zelf immers ook niet onbetuigd wanneer het 

erop aankwam hun eigen vazallen aan te bevelen bij andere vorsten. Zo vroeg Albrecht in 

                                                 
171 BNF, Manuscrits Français 16128,  f. 127: Mathieu Brulart de Berny aan Puisieux, 23 juni 1607. 
172 ARA, Raad van State 157 (1611) en ARA, Rekenkamer 1837, passim. 
173 Ibid.  
174 ARA, Duitse Staatssecretarie 392, f. 181: Ernst van Beieren aan aartshertog Albrecht, 25 september 1610. 
175 ARA, Duitse Staatssecretarie 400, f. 174: De keurvorst van Mainz aan aartshertog Albrecht, 29 juni 1615. 
176 ARA, Duitse Staatssecretarie 408, f. 93: De keurvorst van Trier aan aartshertog Albrecht, 9 januari 1602. 
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1608 aan aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk om Ernst van  Croÿ, een broer van de 

markies van Havré, in dienst te nemen als Kämmerer.177 

 Het waren uiteraard niet enkel vorsten die hun familieleden, vrienden of cliënten aan 

een positie in de aartshertogelijke hofhouding wilden helpen. Hoger werd reeds gewezen op 

Balthasar de Zúñiga, die als voormalig Spaans ambassadeur in Brussel goede contacten 

onderhield met de aartshertog en niet naliet deze te gebruiken om bepaalde figuren aan te 

bevelen voor een hofambt. Zo schreef hij in 1613 vanuit zijn nieuwe standplaats in het 

Heilige Roomse Rijk een brief ten gunste van één van zijn cliënten, “un gentilhombre 

flamenco que se llama Renegels”.178 Het ging om Jean-Baptiste Bulteel, heer van Reningelst, 

die een tijdlang caballerizo was in het huishouden van Zúñiga en die nu de positie van 

gentilhombre de la Casa in de aartshertogelijke hofhouding ambieerde.179 Meer dan 

waarschijnlijk ging aartshertog Albrecht hier niet onmiddellijk op in: de libros de razón 

maken in elk geval geen melding van Bulteel. Pas in 1621, tijdens de begrafenisstoet van 

Albrecht, duikt hij voor de eerste keer op als gentilhombre de la Casa.180 Zúñiga was zeker 

niet de enige die zijn goede verstandhouding met de aartshertog inzette om bepaalde 

personen aan een positie in de hofhouding te helpen. Het is wellicht geen toeval dat 

gentilhombres de la Cámara Luis Lasso de la Vega en Juan Niño de Tavora beiden neven 

waren van Rodrigo Niño y Lasso, Albrechts machtige sumiller de corps, en dat hofdame 

Catalina Livia en gentilhombre de la Boca Louis de Drus verwant waren aan camarera mayor 

Jeanne de Chassincourt.181 Zoals we in de volgende hoofdstukken zullen zien, genoten Niño y 

Lasso en Chassincourt de bijzondere gunst van Albrecht en Isabella en men kan er gerust van 

uitgaan dat hun voorspraak een belangrijke factor was bij de aanstelling van de vier 

genoemde personages (cf. Hoofdstukken IV en VI). Ook Albrechts secretaris Antonio Suárez 

de Arguello liet zich op dat gebied niet onbetuigd: zijn verwant Bartolome de Arguello werd 

                                                 
177 ARA, Duitse Staatssecretarie 39, f. 18: Aartshertog Albrecht aan Maximiliaan van Oostenrijk, 13 februari 
1608. 
178 ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 516, s.f.: Balthasar de Zúñiga aan aartshertog Albrecht, 25 oktober 1613.  
179 Over de familie Bulteel, zie ALLEN, V. The Bulteels. The Story of a Huguenot Family. Londen, 2004. 
180 Zie PUTEANUS, E. & FRANCQUART, J. Pompa funebris (…) Alberti Pii, archiducis Austriae, (…) verus 
imaginibus expressa a Jacobo Francquart (…) Eiusdem principis morientis vita, scriptore E. Puteanu. Brussel, 
1622. 
181 Luis Lasso de la Vega was een zoon van Rodrigo’s broer Pedro Lasso de la Vega en Juan Niño de Tavora was 
een zoon van Rodrigo’s oom Gabriel Niño. Zie Hoofdstuk VI in dit proefschrift. Catalinia Livia was een nichtje 
van Jeanne de Chassincourt; Louis de Drus was haar neef.  Zie hoofdstuk IV in dit proefschrift. 
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in 1613 benoemd tot ayuda de la Cámara.182 In de volgende hoofdstukken zal trouwens 

blijken dat de secretaris wel vaker de hand had in dergelijke benoemingen. Zo zou hij in 1615 

één van de bemiddelaars zijn die er op vraag van de prins-graaf van Arenberg voor zorgde dat 

Antonia-Wilhelmina van Arenberg de oude Chassincourt zou opvolgen als grootkamenier 

van de infante.  

 

 

Beïnvloeding vanuit Madrid?Beïnvloeding vanuit Madrid?Beïnvloeding vanuit Madrid?Beïnvloeding vanuit Madrid?    

    

Uit de voorgaande paragrafen mag blijken dat de selectie van de hovelingen in de meeste 

gevallen op een zeer doordachte manier werd aangepakt. Dat hoeft niet te verbazen. In 

tegenstelling tot wat in het verleden al te vaak werd aangenomen, hielden de hovelingen zich 

immers niet alleen bezig met ‘huishoudelijke’ taken. Zoals ook in de volgende hoofdstukken 

duidelijk zal worden, was hun functie in de eerste plaats een politieke functie. De hovelingen 

werden geacht vertrouwelingen van de aartshertogen te zijn, die hen met raad en daad 

konden bijstaan in het beleid en die buiten de beschutting van het hof als hun ogen en oren 

konden fungeren. In die zin was hun benoeming een zaak van het grootste belang. Tegelijk 

waren de hovelingen dankzij hun vrije toegang tot de vorsten uitstekend geplaatst om 

invloed uit te oefenen op het beleid (cf. Hoofdstuk IV). In het licht van het 

wetenschappelijke debat over de politieke autonomie van Albrecht en Isabella stelt zich dan 

ook de vraag of en in hoeverre de Spaanse regering een vinger in de pap had bij de 

samenstelling van de aartshertogelijke entourage.  

 In principe is het antwoord op deze vraag relatief eenvoudig. Albrecht en Isabella 

waren soevereine vorsten, en genoten dus het recht om volledig zelfstandig te beslissen over 

de inrichting van hun hofhouding. Madrid was bijgevolg niet gemachtigd om zich hier 

rechtstreeks in te mengen. Toen Octavio Visconti in 1621 tot caballerizo mayor werd 

benoemd, schreef de markies van Bedmar, de toenmalige Spaanse ambassadeur in Brussel, dat 

hij dit nieuws pas had vernomen toen de beslissing al gemaakt was.183 De ambassadeur zat 

duidelijk verveeld met de kwestie: “Ik geloof stellig dat men deze benoeming had moeten 

                                                 
182 Zie in dat verband enkele brieven van Antonio Suárez de Arguello aan Balthasar de Zúñiga in ARA, 
Secretarie van Staat en Oorlog 516, s.f. 
183 AGS, Estado 2310, s.f.: De markies van Bedmar aan Filips III, 11 februari 1621. 
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vermijden, omdat het zo belangrijk is te kijken naar de kwaliteit en de natie van degenen die 

in dienst van de infante zouden moeten blijven.”184 Allicht besefte Bedmar dat Albrecht niet 

lang meer te leven had en was hij van mening dat Isabella in de toekomst moest worden 

omringd door betrouwbare – en dus: Spaanse – adviseurs. Als edelman van Italiaanse afkomst 

paste Visconti niet in dat plaatje. De benoeming zat Bedmar duidelijk dwars, maar hij zag niet 

in wat hij eraan kon doen. Bovendien vreesde de ambassadeur dat Visconti nu ook aanspraak 

zou maken op een positie in de Raad van Oorlog, “lo qual no conviene por muchas 

razones”.185 Bedmar wilde niet dat de Raad zou worden opengesteld voor “estrangeros”, en 

Visconti “no es español ni flamenco, que son aquí las naciones propriamente naturales”.186 De 

ambassadeur vroeg dan ook dat de koning Albrecht hierover zou aanspreken, maar antwoord 

bleef uit. 

 De anekdote mag als voorbeeld gelden voor het feit dat de mening van Madrid in 

principe niet werd gevraagd bij de benoeming van hovelingen. Dat neemt echter niet weg dat 

de Spaanse regering soms wel de nodige druk kon zetten, en dat er in elk geval pogingen 

werden ondernomen om greep te krijgen op de hofhouding van Albrecht en Isabella. Niet 

toevallig probeerde men vooral invloed uit te oefenen op de benoeming van de grootmeester 

van het hof, die per definitie één van de belangrijkste politieke adviseurs van de 

aartshertogen was. In hoofdstuk I zagen we al dat mayordomo mayor Francisco de Mendoza 

in oktober 1602 in ongenade viel en op Albrechts vraag werd teruggeroepen naar Madrid. 

Hoewel de Admiraal nog tot 1612 in de libros de razón zou worden vermeld – zij het met de 

aanduiding “ausente” – werd zijn officie hierdoor in de praktijk vacant.187 De aartshertog bleef 

echter niet bij de pakken zitten en stelde mayordomo Gerónimo Walter Zapata aan als 

Mendoza’s voorlopige plaatsvervanger. Deze beslissing werd in Madrid allerminst op gejuich 

onthaald. Enkele jaren voordien had Zapata, die pagador general (betaalmeester) was in het 

Ejército de Flandes, op aanbeveling van Albrecht ook de functie van veedor general 

(controleur-generaal) gekregen.188 Hij hield met andere woorden toezicht op de financiën in 

het leger, en hoewel hij in die hoedanigheid enkel verantwoording was verschuldigd aan de 

Spaanse vorst, profileerde hij zich hoe langer hoe meer als een vertrouweling van de 
                                                 
184 Ibid. 
185 Ibid. 
186 Ibid. 
187 ARA, Rekenkamer 1837, f. 39r. 
188 CODOIN XLII, p. 300: Aartshertog Albrecht aan de hertog van Lerma, s.d. [1599].  
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aartshertog. De Consejo de Estado zag dat met lede ogen gebeuren. De consejeros waren van 

oordeel dat Zapata’s functie in het leger onmogelijk te combineren viel met zijn taken in de 

hofhouding, en lieten verstaan dat hij de post van veedor maar beter kon opgeven.189 De 

aartshertog veegde deze kritiek echter snel van tafel, zeggende dat de veedoría net beter 

functioneerde onder leiding van Zapata, die als lid van de hofhouding vrije toegang genoot 

tot het hof en bijgevolg sneller en efficiënter overleg kon plegen met Albrecht en diens 

raadgevers.190 Hoewel de aartshertog ongetwijfeld een valabel argument had, vergat hij 

handig te vermelden dat hij via zijn frequente contacten met Zapata ook in staat was een 

oogje te houden op de budgetten van het Ejército – wat uiteraard precies de reden was voor 

de grote bekommernis van de Consejo de Estado. In Madrid ging men duidelijk niet akkoord 

met deze uitleg. Toen Zapata na het vertrek van Mendoza ook nog eens plaatsvervangend 

mayordomo mayor werd, was de maat vol. Nauwelijks enkele maanden later werd de veedor 

general beschuldigd van financieel misbruik en teruggeroepen naar Madrid om zich te 

verantwoorden bij de koning.191 Zowel Albrecht als Isabella protesteerden heftig tegen deze 

beslissing, maar zonder resultaat.192 Ook tijdens de jaren nadien zouden de aartshertogen hun 

voormalige mayordomo – die naar eigen zeggen volledig berooid achterbleef door de affaire – 

blijven verdedigen.193 Zijn beide dochters Maria en Teresa Zapata ontvingen om die reden 

een positie als menina en nadien als hofdame in de Cámara van Isabella.194 

 Het hele incident leidde ertoe dat de benoeming van een nieuwe mayordomo mayor 

tijdens de jaren nadien bijzonder gevoelig zou liggen. In 1603 fluisterde men dat don Sancho 

de la Cerda, markies van La Laguna, naar de Nederlanden zou worden gestuurd om Mendoza 

                                                 
189 CCE I, p. 40: Juan Carillo aan aartshertog Albrecht, 6 december 1600. 
190 CCE I, p. 42: Aartshertog Albrecht aan Juan Carillo, 10 januari 1600. 
191 CODOIN XLII, p. 447: Aartshertog Albrecht aan de hertog van Lerma, 16 april 1603. 
192 Ibid., p. 455: Aartshertog Albrecht aan de hertog van Lerma, 31 mei 1603 en RODRÍGUEZ VILLA, A., ed. 
Correspondencia de la Infanta Doña Isabel Clara Eugenia de Austria con el Duque de Lerma y otros personajes. 
Madrid, 1906, brief nr. 59: De infante Isabella aan de hertog van Lerma, 1 juni 1603. 
193 Voor de brieven van Albrecht, zie CODOIN XLII, p. 568: Albrecht aan Lerma, 26 juni 1606 en CODOIN 
XLIII, p. 7 (30 augustus 1606), p. 22 (11 november 1606) en p. 74 (7 september 1607). Voor de brieven van 
Isabella, zie RODRÍGUEZ VILLA, Correspondencia de la Infanta, brief nr. 59: De infante Isabella aan de hertog van 
Lerma, 1 juni 1603 en brief 169: Isabella aan Lerma, 12 maart 1610. Zie ook ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 
100, s.f.: Gerónimo Walter Zapata aan aartshertog Albrecht, 12 april 1609. 
194 ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 100, s.f.: Gerónimo Walter Zapata aan aartshertog Albrecht, 7 februari 
1605. 
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op te volgen, maar dat bleek een loos gerucht.195 De markies kwam in eerste instantie naar 

Brussel om de aartshertog te condoleren met de dood van keizerin Maria, en zou uiteindelijk 

blijven om Balthasar de Zúñiga te vervangen als Spaans ambassadeur.196 Als diplomaat bleek 

Don Sancho evenwel allesbehalve een hoogvlieger. In 1923 zou Joseph Lefèvre beweren dat 

de politieke invloed van de ambassadeur “fut véritablement nul” – een oordeel dat de mening 

van veel tijdgenoten op treffende wijze samenvatte.197 Toen de Consejo de Estado hem in 

1606 terugriep naar Madrid, waren de aartshertogen merkbaar blij om van hem verlost te 

zijn.198 Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de infante Isabella allesbehalve gelukkig was 

toen de hertog van Lerma haar verzocht om don Sancho alsnog tot mayordomo mayor van de 

hofhouding te benoemen. In een brief aan de hertog legde Isabella vriendelijk doch kordaat 

uit dat ze onmogelijk aan deze vraag kon beantwoorden, om de simpele reden dat de hoogste 

posities in de hofhouding volgens haar traditioneel voorbehouden waren aan Zuid-

Nederlanders: “Wij hebben aan de mensen hier beloofd dat we gebruik zullen maken van 

hun diensten in de voornaamste officies in het huishouden, want dat is de gewoonte in deze 

landen. En ik, als de meesteres van het huis, ben de eerste om zich aan [die belofte] te 

houden.”199 De infante wist maar al te goed dat haar argument niet waterdicht was, maar ze 

gebruikte het niettemin erg bewust. Sancho de la Cerda was niet toevallig een schoonbroer 

van Lerma, en de aartshertogen waren allesbehalve bereid om de hertog de kans te geven één 

van zijn getrouwen in hun hofhouding te installeren – zeker niet in zo’n belangrijke 

functie.200 Door voor te wenden dat ze inzake de benoemingspolitiek gebonden was aan 

plaatselijke tradities, slaagde Isabella erin haar boodschap over te brengen zonder de hertog al 

te veel voor het hoofd te stoten. Lerma besefte dat hij zijn poging maar beter kon staken en 

                                                 
195 “Arrivo qui la sera delli xi come scrissi a V. S. Ill. et Rev. per l’ordinario partito la matina, il Sr. Marchese di 
Laguna mandato dal Re di Spagna a questi Ser. Principi per condolerse publicamente con lor A.A. in nome di 
S.M. della morte dell’ Imperatrice. Fù incontrato da molti gentilhomi del paese, et condott’ in carrozza alla Ser. 
Infante, et da palazzo a casa del Sr. Marchese d’Havré, dove se spesa a nome di lor A.A. in quest’ essenza del Ser. 
Sr. Arcidica. La sua venuta non tien’ altro titolo che dell’ officio sudetto; con tutto ciò se crede che sia per 
fermasse con la carica di sopremo maggiordomo, ch’ haveva il Sr. Almirante d’Aragona.” ASV, Fondo Borghese 
III 110, ff. 17-19: Nuntius Frangipani aan kardinaal Aldobrandini, 25 oktober 1603. 
196 ASV, Fondo Borghese III 110, f. 59: Frangipani aan Aldobrandini, 20 december 1603. 
197 LEFÈVRE, J. “Les ambassadeurs d'Espagne à Bruxelles sous le règne de l'archiduc Albert (1598-1621).” Revue 
Belge de Philologie et d’Histoire, 2 (1923) 61-80. Aldaar p. 69. 
198 CODOIN XLII, pp. 572-574: Aartshertog Albrecht aan de hertog van Lerma, 24 augustus 1606.  
199 RODRÍGUEZ VILLA, Correspondencia de la Infanta, brief nr. 100: De infante Isabella aan de hertog van Lerma, 
Hemelvaart 1606. 
200 Lerma was gehuwd met doña Catalina de la Cerda, een zus van don Sancho. 
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richtte zijn pijlen op een ander doel. Niet veel later keerde don Sancho terug naar Madrid, 

waar hij mayordomo mayor werd in de hofhouding van koningin Margareta.201 

 In Brussel zou de functie van grootmeester vacant blijven tot 1612. Wellicht werden 

zijn taken in deze periode overgenomen door de vier mayordomos, die elkaar om de week 

afwisselden, of door Rodrigo Niño y Lasso, die als sumiller de corps een rijzende ster was in 

de hofhouding (cf. Hoofdstuk VI). Toch zouden er herhaaldelijk geruchten blijven opduiken 

over de benoeming van een nieuwe mayordomo mayor. Eén van de kandidaten waarover 

gespeculeerd werd, was Karel van Croÿ, die als hertog van Aarschot de meest vooraanstaande 

edelman in de Nederlanden was. Diens kandidatuur werd evenwel om verscheidene redenen 

problematisch bevonden. In de eerste plaats bestond er verwarring over de vraag of de 

Admiraal van Aragon nog zou terugkeren naar Brussel. In augustus 1605 schreef aartshertog 

Albrecht aan Lerma dat de koning dringend een beslissing moest nemen over de toekomst 

van Francisco de Mendoza, “omdat het, om Aarschot opnieuw [in onze dienst] te garanderen 

en [aan ons] te verplichten, nodig is gebleken om hem het officie [van mayordomo mayor] te 

beloven indien de Admiraal ervan afziet, en het is zeker dat [de Admiraal] hier nodig is”.202 In 

de tweede plaats bleek niet iedereen overtuigd van de geschiktheid van Karel van Croÿ. 

Reeds in januari 1605 meldde nuntius Frangipani dat “de hertog van Aarschot [hier] is 

gearriveerd, vergezeld van een gerucht dat hij goede kans maakt om generaal te worden in de 

Nederlanden, en men is van mening dat hij geen mayordomo mayor van Zijne Hoogheid kan 

zijn”.203 Meer dan waarschijnlijk had de terughoudendheid jegens de hertog te maken met het 

feit dat hij geen onberispelijke reputatie genoot. In de vroege jaren ’80 van de zestiende eeuw 

had Karel – wellicht onder invloed van zijn calvinistische echtgenote Marie van Brimeu – het 

katholieke geloof afgezworen.204 In die periode had hij zich ook enkele jaren aan de zijde van 

                                                 
201 Zie FEROS, A. Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III, 1598-1621, Cambridge University Press, 
2000, p. 97. 
202 “No puedo dejar de acordar a V[uestra] S[eñoría] procure se tome resolución con el Almirante de Aragón; 
porque por asegurar y obligar de nuevo a el [Duca] de Ariscote, ha sido fuerza prometerle el oficio en caso que el 
Almirante le deje, y cierto que hace falta en él.” CODOIN, vol. XLII, p. 539: Aartshertog Albrecht aan de hertog 
van Lerma, 26 augustus 1605. 
203 “Arrivo qui il Duca d'Arschot accompagnato d'una voce populare dove è ben voluto, ch'andaria per General 
in Fiandra, et Maggiordomo Maggiore di S[u] A[ltezza] se giudica non poter essere (…)”ASV, Fondo Borghese III 
110, f. 252-255: [Ottavio Mirto Frangipani aan kardinaal Aldobrandini], 22 januari 1605. 
204 GUILLAUME, G. “Croy (Charles de),” in: Biographie Nationale, volume IV, pp. 544-552. Zie ook DE 

REIFFENBERG, F.A.F., ed. Une existence de grand seigneur au seizième siècle. Mémoires autographes du Duc 
Charles de Croy. Brussel, 1845. 
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de opstandelingen geschaard, wat hem door Filips II niet in dank was afgenomen. In 1585 

wisselde de hertog het geweer evenwel opnieuw van schouder. Hij scheidde van zijn 

echtgenote en verzoende zich met de katholieke Kerk en de koning van Spanje.205 Twintig 

jaar later was de hertog nog steeds een trouwe aanhanger van de Habsburgse dynastie, maar 

toch lijkt het erop dat zijn voorgeschiedenis hem parten bleef spelen. Hij werd in elk geval 

nooit tot mayordomo mayor benoemd. Desondanks was de belofte van Albrecht wellicht één 

van de hinderpalen die ervoor zorgde dat het ambt van grootmeester pas in 1612 opnieuw 

zou worden toegekend – niet toevallig kort na het overlijden van Karel van Croÿ. De 

gelukkige was – evenmin toevallig – Rodrigo Niño y Lasso (cf. Hoofdstuk VI).  

 

    

Een Een Een Een ‘‘‘‘Spaans bastionSpaans bastionSpaans bastionSpaans bastion’’’’???? 

 

In 1595 bestond de Cámara van kardinaal-aartshertog Albrecht uit vijf gentilhombres van 

Spaanse origine. In 1621 was van deze Spaanse aanwezigheid nog weinig te merken. Ook bij 

de gentilhombres de la Boca en de la Casa én bij de hofdames van de infante deed zich een 

vergelijkbare evolutie voor. Het voornemen van de aartshertogen om steeds meer hovelingen 

van Zuid-Nederlandse en Bourgondische herkomst aan te trekken, liet zich duidelijk gelden. 

In de historiografie ging en gaat men er evenwel van uit dat de sleutelposities in de 

hofhouding steeds in Spaanse handen bleven – en dat het hof van de aartshertogen bijgevolg 

steeds een bolwerk van het Spaanse gezag in de Nederlanden was (cf. supra). Nog afgezien 

van de vraag of de herkomst van de hovelingen zonder meer gekoppeld mag worden aan een 

bepaalde politieke affiniteit, lijkt deze conclusie enigszins voorbarig. De tabel op de volgende 

pagina biedt een overzicht van de opeenvolgende functionarissen die in de periode 1595-1621 

de vijf hoogste ambten in de hofhouding bekleedden, waarbij telkens hun (oorspronkelijke) 

streek van herkomst wordt aangeduid: 

 

 

 

 

                                                 
205 Ibid. 
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TabelTabelTabelTabel 5 5 5 5        

LLLLeidinggevende functionarissen ieidinggevende functionarissen ieidinggevende functionarissen ieidinggevende functionarissen in de hofhoudingn de hofhoudingn de hofhoudingn de hofhouding, 1595, 1595, 1595, 1595----1621162116211621 

 

 Mayordomo Mayordomo Mayordomo Mayordomo 
mayormayormayormayor    

Sumiller de Sumiller de Sumiller de Sumiller de 
corpscorpscorpscorps    

Caballerizo Caballerizo Caballerizo Caballerizo 
mayormayormayormayor    

CapellánCapellánCapellánCapellán    
mayormayormayormayor    

Camarera Camarera Camarera Camarera 
mayormayormayormayor    

1595 Pedro de 
Alarcón 

(1595-1596) 
Spanje (Castilië) 

1596 
1597 

Georg de 
Austria 

(1596-1598) 
Prinsbisdom 

Luik 

 

1598 

 
 

Maximilian von 
Dietrichstein 
(1595-1599) 

HRR 
(Karinthië) 

1599 
1600 
1601 

 
 
 
 

Francisco de 
Mendoza 

(1595-1602) 
Spanje 

(Castilië) 

1602 

 
Pedro de Toledo 

(1598-1603) 
Spanje (Castilië) 

1603 
1604 

Karel Maes  
(interim) 

(1603-1605) 
Zuid. Ndl. 

1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 

 
 
 
 
 

vacant 
(1602-1612) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filips van Croÿ 
(1595-1612) 
Zuid. Ndl. 

 
 
 
 
 
 

Jeanne de 
Chassincourt 
(1598-1612) 

Frankrijk 

1612 
1613 
1614 

vacant 
(1612-1615) 

vacant 
(1612-1615) 

1615 
1616 
1617 
1618 
1619 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo Niño y 
Lasso 

(1599-1620) 
Spanje (Castilië) 

Rodrigo Niño y 
Lasso 

(1615-1620) 
Spanje (Castilië) 

 
 
 
 
 
 

Pedro de Toledo 
(1605-1620) 

Spanje (Castilië) 

1620 

 
 

Rodrigo Niño y 
Lasso  

(1612-1620) 
Spanje 

(Castilië) 

1621 Ambrogio 
Spínola 

(1621-1627) 
Italië (Genua) 

Charles-
Emmanuel de 

Gorrevod 
(1620-1621) 

Franche-Comté 

Octavio 
Visconti 

(1620-1632) 
Italië (Milaan) 

 
François de Rye 

(1620-1637) 
Franche-Comté 

 
 

Antonia-
Wilhelmina van 

Arenberg 
(1615-1626) 

Zuid. Ndl./HRR 
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In tegenstelling tot wat men op basis van het heersende beeld in de geschiedschrijving zou 

verwachten, toont de tabel een verrassend rijk palet aan namen en origines. Niettemin waren 

vier van de vijf leidinggevende functies inderdaad voor het merendeel van de tijd in Spaanse 

handen – met die nuance dat het hier grotendeels om één paar handen ging. Het feit dat 

Rodrigo Niño y Lasso de drie voornaamste officies in de hofhouding wist te cumuleren, doet 

alvast vermoeden dat zijn Castiliaanse herkomst niet de enige factor was die hierbij een rol 

speelde (cf. Hoofdstuk VI). Anderzijds blijkt dat de functies van Niño y Lasso na zijn 

overlijden werden doorgegeven aan twee hovelingen van Italiaanse, en één van 

Bourgondische origine. Ook het ambt van grootkapelaan was voor het merendeel van de tijd 

in handen van een Spanjaard, maar zou vanaf 1620 worden uitgeoefend door een 

Bourgondiër. In de Cámara van Isabella werd de functie van camarera mayor 

achtereenvolgens uitgeoefend door Jeanne de Chassincourt, een dame van Franse afkomst, en 

door Antonia-Wilhelmina van Arenberg, de zus van de prins-graaf van Arenberg. In die zin 

zou men dan weer kunnen stellen dat het Spaanse overwicht aan het einde van Albrechts 

leven plaats had moeten ruimen voor andere naties. 

 Vanzelfsprekend zijn de hier voorgestelde functies niet de enige die als sleutelposities 

in de hofhouding kunnen worden beschouwd. Wanneer we afdalen op de hiërarchische 

ladder, ontmoeten we een groot aantal figuren die tot de intieme entourage van de 

aartshertogen behoorden en die bijgevolg mee in overweging moeten worden genomen. Iñigo 

de Brizuela en Andrés de Soto, de invloedrijke biechtvaders van de aartshertogen, waren 

beiden van Spaanse herkomst, net zoals de kapitein van de bereden lijfwacht – alweer 

Rodrigo Niño y Lasso (cf. Hoofdstuk I). De kapiteins van de Hartschiere en de hellebaardiers 

waren daarentegen steeds edelen die afkomstig waren uit de (Zuidelijke én Noordelijke) 

Nederlanden en uit de Franche-Comté.206 Hun luitenanten Jan Mulert en Martin de Somoghy 

waren respectievelijk van Noord-Nederlandse en Hongaarse origine. Albrechts privésecretaris 

Antonio Suárez de Arguello was een Portugees, terwijl zijn guardaropa Joachim Denzenhear 

afkomstig was uit het Heilige Roomse Rijk.207 Op de Spaanse gravin van Uceda en de Franse 

                                                 
206 Het ging om Pierre de Hénin-Liétard, graaf van Boussu; Robert van Ligne-Arenberg, prins van Barbançon; 
Guillaume de Bauffremont, baron van Scey en Sombernon, graaf Frederik van den Berg en graaf Christoffel van 
Emden. Cf. Hoofdstuk I.  
207 Zie ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 185, f. 295: Aartshertog Albrecht aan Filips IV, 9 juli 1621 en 
HHStA, Belgische Korrespondenz, Schachtel 29: aanbeveling tengunste van Joachim Denzenhear voor een 
benoeming in de Duitse Orde, 9 april 1612. 
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gravin van La Fère na, waren de dueñas de honor van de infante gewoonlijk Zuid-

Nederlandse dames.208 Vanaf ca. 1610 waren vrijwel alle mayordomos van Zuid-Nederlandse 

of Bourgondische origine. Voor zover we ze kunnen identificeren, treffen we bij de ayudas de 

la Cámara een hele waaier van naties aan, waaronder Spanjaarden, Zuid-Nederlanders, 

Bourgondiërs, Duitsers en Portugezen.209 De drie lijfartsen van de aartshertog waren van 

Spaanse, Italiaanse en (wellicht) Zuid-Nederlandse herkomst.210 Schatbewaarder Joseph 

Hartelieb (ook wel Hertevliet genoemd) was vermoedelijk afkomstig uit de Nederlanden of 

het Heilige Roomse Rijk; zijn opvolger Antonio de Rovelasca was van Italiaanse oorsprong.211 

Griffier Pedro de Mendoza was een Spanjaard; hofcontroleur Charles de Hertoghe was een 

Zuid-Nederlander.  

 Ongetwijfeld is het lijstje van sleutelfiguren nog langer. De tendens mag evenwel 

duidelijk zijn. Doorheen de periode 1595-1621 werd de hofhouding van de aartshertogen 

gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan naties. Sommige sleutelposities werden 

inderdaad ingenomen door Spaanse hovelingen, andere door Zuid-Nederlanders, 

Bourgondiërs, Italianen, Portugezen, Hongaren en zelfs Fransen. In het geval van de 

mayordomos, de gentilhombres en de hofdames zou de balans tijdens het tweede decennium 

van de zeventiende eeuw bovendien overhellen naar een overwicht van ‘autochtonen’. Het is 

echter nog maar de vraag of en in welke mate dergelijke lijstjes relevant zijn wanneer er 

gepeild wordt naar de politieke affiniteit van de hovelingen. Hoger werd reeds 

geargumenteerd dat natie en loyauteit tijdens het Ancien Régime niet noodzakelijk aan 

                                                 
208 Het ging om Marguerite de Lille, gravin van Buquoy, om ‘Madame de Pallant’ (= wellicht  Catharina van den 
Berg, echtgenote van Florent van Culemborg, graaf van Pallan) en om ‘Madame de Roisin’ (= mogelijk Eleonore 
de Hénin-Liétard, echtgenote van (Baudoin?) Baudry de Roisin en dochter van Jean de Hénin-Liétard, graaf van 
Boussu en van Anne de Bourgogne). 
209 In de periode 1595-1621 vinden we de volgende ayudas de la Cámara terug (in volgorde van anciënniteit): 
Cataño Mola, Joachim Denzenhear, Juan de Ribera, Diego Daça, Antonio Suárez de Arguello, Jean Laynez, Diego 
Woislawski, Pedro Castellanos, Blaise Hütter, Bartolome Salinas, Juan Diego Fleckhamer, Juan Jacomo, Juan de 
Verdugo, Attanasio de Cegaspy, Francisco de Lordat y Cardona, Pedro de Bodens, Bernardo Cornelio, Antoine 
de Funes, Juan de Maturana, Sebastian de Eizaguirre, Guillén de Loquinguien, Sebastian de Rey, Albert Knoff, 
Enrique Vermeren, Antoine Laynez, Lorenzo de Arze, Pedro Martínez, Bartolome de Arguello, Albert Laynez, 
Jean Baptiste de Contreras, Jean Baptiste de Lonzon van Eelen en Guillaume Martini. 
210 Francisco de Paz, Andreas Trevisius (Andrea Trevigi) en Henri Mastelein, cf. Hoofdstuk I. 
211 De familie de Rovelasca was een Italiaanse koopmansfamilie met banden in Antwerpen. Zie o.a. GHYS, I. De 
Antwerpse magistraat in een laat-humanistische en contra-reformatorische periode: 1585-1621. Een 
institutionele, sociaal-economische en culturele analyse. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Katholieke 
Universiteit Leuven, 1988. Aldaar p. 155. 
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elkaar gekoppeld waren. Aan het vroegmoderne hof was getrouwheid aan de vorst of de 

dynastie geen aangeboren eigenschap, maar een al dan niet weloverwogen keuze die bepaald 

werd door een veelheid van factoren – niet in het minst door persoonlijke en familiale 

belangen. Een onderzoek naar de politieke affiniteit van de hovelingen heeft dan ook weinig 

baat bij een analyse die zich louter baseert op een gegeven als herkomst. Loyauteit ging hand 

in hand met dienstbaarheid aan de vorst en – in een breder verband – aan de dynastie. De 

toetssteen ervan was bijgevolg niet de origine, maar wel de kwaliteit en de staat van dienst 

van een persoon en diens familie en voorouders. Dat mag onder meer blijken uit de casus van 

de familie von Dietrichstein.  

 In Hoofdstuk I zagen we al hoe deze familie zich opwerkte in dienst van de 

Habsburgse dynastie. Baron Siegmund von Dietrichstein, de grootvader van Albrechts 

sumiller de corps, was Obersthofmeister van koningin Anna, de echtgenote van Ferdinand 

I.212 Zijn zoon Adam begon zijn carrière aan het hof van Maximiliaan II, maar verhuisde later 

naar Madrid, waar hij – naast keizerlijk ambassadeur – ayo was in de hofhouding van de 

aartshertogen Rudolf en Ernest.213 Adams echtgenote Margarita Folch de Cardona had eerder 

al de omgekeerde beweging gemaakt en was in het gevolg van de toekomstige keizerin Maria 

naar het Heilige Roomse Rijk getrokken. Hun zonen Maximilian, Franz en Siegmund werden 

geboren in Madrid. Eens volwassen, werd Maximilian Kämmerer aan het hof van Rudolf II in 

Praag. Nadien reisde hij naar Brussel, waar hij achtereenvolgens Oberststallmeister van 

aartshertog Ernst en sumiller de corps van Albrecht werd. In 1599 zou hij terugkeren naar 

het Heilige Roomse Rijk.214 Zijn broer Franz maakte ondertussen carrière als geestelijke. Hij 

wierp zich op als een toegewijd voorvechter van de Contrareformatie en werd in 1599 tot 

kardinaal en bisschop van Olmütz benoemd. In die hoedanigheid zou hij uitgroeien tot één 

van de machtigste prinsen van de Kerk in het Heilige Roomse Rijk, en tot een vooraanstaand 

adviseur van de keizers Rudolf II, Matthias en Ferdinand II.215 Uit de correspondentie van de 

kardinaal blijkt duidelijk dat de familie von Dietrichstein aartshertog Albrecht beschouwde 

                                                 
212 MENČÍK, “Beiträge zur Geschichte der Kaiserlichen Hofämter”, 451. 
213 Ibid., 454-456 en EDELMAYER, F. “Honor y dinero. Adam de Dietrichstein al servicio de la Casa de Austria.” 
Studia Histórica. Historia Moderna, 10/11 (1992/93) 89-116. 
214 HORTAL MUÑOZ, “The Household of Archduke Albert of Austria”, te verschijnen. 
215 Over Franz von Dietrichstein, zie de beknopte biografie op de website Patronage- und Klientelsysteme am 
Wiener Hof (http://www.univie.ac.at/Geschichte/wienerhof/wienerhof2/datenblaetter/dietrichstein_f1.htm, 
geconsulteerd op 18 augustus 2009). 
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als één van haar belangrijkste patroons.216 De brieven bevatten verscheidene voorbeelden van 

de karakteristieke language of patronage die in de vroegmoderne periode werd gehanteerd.217 

In 1611 bracht de kardinaal de aartshertog op de hoogte van het nieuws dat Maximilian von 

Dietrichstein overleden was. De kardinaal wees erop dat hij nu het hoofd van de familie 

werd, en tevens “de erfgenaam van de (…) verplichtingen” van zijn broer.218 De belangrijkste 

van die verplichtingen was volgens Franz “de dienst aan Uwe Hoogheid, van wie 

[Maximilian] steeds een trouwe criado was”.219 Om die reden bood hij Albrecht zijn diensten 

aan, en vroeg hij dat deze laatste het Huis Dietrichstein in bescherming zou nemen. De 

aartshertog liet niet na de familie van zijn voormalige sumiller de corps te steunen. Hij stelde 

voor om Franz’ neef – eveneens Maximilian geheten – tot menino te benoemen en de 

jongeman op die manier een opleiding te bezorgen aan het Brusselse hof. De kardinaal was 

duidelijk erg tevreden met dat aanbod: “Het eerbewijs en de dankbetuiging [“merced”] die 

Uwe Hoogheid me heeft bezorgd met zijn brief (…), hebben bijzonder sterke ketenen 

toegevoegd aan de ketting van verplichtingen die ik ten opzichte van Uwe Hoogheid 

verschuldigd ben [“an añidido eslavenes muy fuertes a la cadena de las obligaciones que yo 

tengo con V.A.”].”220 De jonge Maximilian werd op 12 maart 1612 ontvangen aan het hof en 

werd daar kennelijk erg goed behandeld.221 Een jaar later schreef de kardinaal dat “mijn 

familie zo waarachtig is toegewijd aan het Doorluchtige Huis van Oostenrijk dat we op basis 

van erfrecht [“por derecho de herencia”] elke dag aanspraak maken op nieuwe mercedes van 

Uwe Hoogheid. En ik ben bijzonder erkentelijk voor [de merced] die de graaf mijn neef heeft 

ontvangen van Uwe Hoogheid, en wens deze nog te vermeerderen (…). En daarom vraag ik 

allernederigst dat het Uwe Hoogheid zou behagen [Maximilian] tot gentilhombre de la 

Cámara te benoemen vanaf het moment dat hij de degen krijgt [= ‘afstudeert’ als page]”.222 

Ook deze keer stelde de aartshertog de kardinaal niet teleur: op 1 februari 1614 werd de jonge 

Maximilian benoemd tot gentilhombre de la Cámara.223 

                                                 
216 Zijn correspondentie met aartshertog Albrecht is terug te vinden in ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 494. 
217 Zie in dat verband onder meer HERMAN, A.L. “The Language of Fidelity in Early Modern France.” The 
Journal of Modern History, 67 (1995) 1-24. 
218 ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 494, s.f.: Franz von Dietrichstein aan aartshertog Albrecht, 9 april 1611. 
219 Ibid. 
220 Ibid.: Dietrichstein aan Albrecht, 6 januari 1612. 
221 ARA, Rekenkamer 1837, f. 40v. 
222 ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 494, s.f.: Dietrichstein aan Albrecht, 13 februari 1613. 
223 ARA, Rekenkamer 1837, f. 270r. 
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 De geschiedenis van de familie von Dietrichstein maakt duidelijk dat loyauteit vaak 

overging van generatie op generatie en zich in geen geval stoorde aan lands- of andere 

grenzen. Getrouwheid aan de vorst en de dynastie toonde zich in de eerste plaats als een zeer 

intense vorm van dienstbaarheid. Dat gold voor vrijwel alle personen van betekenis in de 

aartshertogelijke hofhouding. Enkele voorbeelden mogen volstaan. De Portugees Antonio 

Suárez de Arguello was gedurende 35 jaar Albrechts privésecretaris. Op termijn evolueerde 

hij volgens de Franse ambassadeur tot “un des plus favorisez ministres de son maître”.224 Ook 

Suárez’ ouders en grootouders hadden carrière gemaakt in dienst van de Spaanse kroon. Zijn 

grootvader was eertijds kapitein in het Spaanse leger, zijn vader was aposentador mayor van 

keizerin Maria, en zijn moeder was de azafata (voedster) van de latere Filips IV.225 De 

Française Jeanne de Chassincourt, de oude camarera mayor van de infante, trok in 1559 in 

het gevolg van Elisabeth van Valois naar Spanje en bleef na het overlijden van de koningin in 

dienst van de infantes Isabella en Catalina Micaela.226 In 1598 werd ze “en consideracion de 

sus meritos y por la mucha confiança y satisfacción” tot grootkamenier benoemd.227 De 

Spanjaard Diego Mexía, de latere markies van Leganés, was de zoon van Leonor de Guzmán, 

één van de meeste geliefde dueñas de honor van de infante.228 Hij was menino in de 

hofhouding en werd nadien tot gentilhombre de la Cámara benoemd. In 1600 redde hij het 

leven van de aartshertog tijdens de Slag bij Nieuwpoort, en deze laatste zou hem daarvoor 

steeds erkentelijk blijven.229 In 1615 werd Mexía aangesteld tot primer caballerizo, en in 1621 

was hij één van de weinigen die expliciet werden vermeld in het testament van Albrecht – 

overigens zeer tegen de zin van andere gegadigden.230 Ongeacht hun herkomst, konden al de 

                                                 
224 BNF, Manuscrits Français, f. 27: Charles de l’Aubespinne de Chasteauneuf, abbé de Préaux, aan Puisieux, 17 
maart 1612. 
225 ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 185, f. 295: Aartshertog Albrecht aan Filips IV, 9 juli 1621. 
226 Zie LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M.V. “Entre damas anda el juego: las camareras mayores de Palacio en la edad 
moderna,” in: GÓMEZ-CENTURIÓN, C., ed. Monarquía y Corte en la España Moderna. Cuadernos de Historia 
Moderna, 2003 (Anejo II), pp. 123-152. 
227 AGPR, Sección Personal 588, expediente 32: Benoeming van Jeanne de Chassincourt [“Juana de Jacincurt”] 
tot camarera mayor van de infante Isabella, 16 oktober 1598. 
228 AHN, Órdenes Militares, expediente 5274 (Diego de Mesía y Guzmán, 1614). 
229 ESTEBAN ESTRÍNGANA, A. Madrid y Bruselas. Relaciones de gobierno en la etapa postarchiducal (1621-1634). 
Leuven, 2005, p. 71. 
230 “(…) Supplico a la infanta mi señora que de los bienes que cumplido mi testamento sobrara como dicho es 
haya en primer lugar merced a don Diego Mesia    dandole lo que a su aviso pareziere y en caso que no sobre nada 
la supplico que por el [… ?] que pudiere le haga merced o procure que se la haga Su Magestad.” ARA, Papiers du 
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genoemde personages prat gaan op een onberispelijke staat van dienst. Veeleer dan een 

aangeboren kenmerk, was hun loyauteit ten opzichte van de Habsburgse dynastie een 

langzaam geknede verworvenheid.  

    

    

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

    

De samenstelling van de aartshertogelijke entourage werd bepaald door een veelheid van 

factoren en werd zeker niet aan het toeval werd overgelaten. De zorgvuldigheid waarmee 

kandidaten werden ‘gescreend’ op hun geschiktheid en betrouwbaarheid, toont op zich reeds 

aan dat de hofhouding meer was dan een vorstelijk ‘huishouden’. Het was een politiek orgaan 

waarvan de leden met de nodige omzichtigheid moesten worden gekozen. Voor de 

aartshertogen was het uiterst belangrijk om zich te laten omringen door hovelingen die niet 

alleen hun huishoudelijke taken naar behoren zouden vervullen, maar die ook – en vooral – 

een nuttige bijdrage konden leveren aan het bewind. In tegenstelling tot wat in de 

historiografie vaak kritiekloos wordt aangenomen, was de herkomst van de kandidaten 

daarbij niet van doorslaggevend belang. Dat de relatie tussen de Spaanse en de Zuid-

Nederlandse hovelingen niet altijd vlekkeloos verliep, is genoegzaam bekend. Dat de 

distibutie van hofambten een nuttig instrument was om de lokale adel gunstig te stemmen, 

spreekt eveneens voor zich. Het geeft echter geen pas deze vaststellingen aan te grijpen om de 

hofhouding voor te stellen als een ‘bipolaire’ entiteit waarin enkel Spanjaarden en Zuid-

Nederlanders van tel waren. Evenmin mag men het recruteringsbeleid voorstellen als een 

proces dat volledig gedomineerd werd door ‘nationale’ overwegingen. Een dergelijke 

anachronistische visie miskent de eigenheid van het vroegmoderne hof, waar natie en 

politieke loyauteit niet noodzakelijk aan elkaar waren gekoppeld. Bovendien negeert deze 

benadering het kosmopolitische karakter van het aartshertogelijke hof, dat hovelingen 

aantrok uit alle uithoeken van Europa.  

Het recruteringsbeleid in de aartshertogelijke hofhouding was bijgevolg eclectisch van 

aard. Verscheidene criteria speelden een rol bij de toekenning van een hoffunctie. In 

                                                                                                                                                              

Comté de Mercy-Argenteau, Portefeuilles 125: Testament van aartshertog Albrecht. Zie ook BNF, Manuscrits 
Français 16133, f. 344: Jean Péricard, Frans ambassadeur in Brussel, aan staatssecretaris Puisieux, 16 juli 1621.  
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bepaalde gevallen werd de herkomst van een applicant mee in overweging genomen – zeker 

wanneer het ging om personen die geen vazallen van de Habsburgse dynastie waren. Zij 

werden vaak automatisch als ‘minder betrouwbaar’ gecategoriseerd, wat uiteraard niet 

noodzakelijk terecht was. In andere gevallen speelde herkomst dan weer helemaal geen rol 

en werd er louter gekeken naar de capaciteiten en de staat van dienst van een kandidaat en 

zijn of haar familie. Die vaststelling impliceert dat het weinig zin heeft de hovelingen louter 

op basis van hun origine te situeren aan deze of gene zijde van het politieke spectrum. 

Veeleer is het zaak elk van hen individueel te beoordelen op basis van hun politieke 

activiteiten, de netwerken die zij vormden, de huwelijken die ze aangingen en de belangen 

die ze wensten te verdedigen. Enkel dan kan hun rol binnen de hofhouding op een degelijke 

manier worden geanalyseerd. In het tweede deel van dit proefschrift wordt dieper ingegaan 

op deze aspecten. 

 

 

* * * 
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IV 

 

« Une Liberté Absolue d’Entrer » 
  

 

“(…) Porque además de tener siempre un pie en palacio para muchas cosas que han menester 

las casas grandes como la de Vuestra Excellencia, se continuarian los servicios y tener cerca la Infante 

nuestra Señora tal accogado será muy aproposito (…)”1 

Gaston Spínola aan Karel van Arenberg 

16 maart 1613 

 

 

p 9 november 1619 bracht Jean Péricard, de Franse ambassadeur in Brussel, zijn 

superieuren op de hoogte van een gerucht dat de ronde deed aan het 

aartshertogelijke hof.2 Hij rapporteerde dat graaf Wratislas von Fürstenberg, één 

van Albrechts gentilhombres de la Cámara, na een lang verblijf in het Heilige Roomse Rijk 

naar de Nederlanden was teruggekeerd en waarschijnlijk later die week zijn opwachting zou 

maken bij de aartshertog, die ziek te bed lag. Fürstenberg, een telg uit een hoogadellijk Duits 

geslacht, maakte sinds jaar en dag deel uit van de aartshertogelijke entourage, maar was 

tevens verbonden aan het keizerlijke hof in Wenen. Momenteel was de graaf op doortocht 

naar Parijs, waar hij in naam van de keizer diplomatiek overleg zou plegen met Lodewijk 

XIII.3 Volgens Péricard fluisterde men in de wandelgangen dat de aartshertogen Fürstenberg 

zouden ontvangen in diens hoedanigheid van keizerlijk gezant, en dus met de ceremoniële 

pracht en praal die met een dergelijke status gepaard hoorde te gaan. De ambassadeur hechtte 

echter weinig geloof aan dat gerucht. Fürstenberg behoorde immers tot de aartshertogelijke 

hofhouding, schreef hij, en “pourra comme domestique avoir audience dans le lieu privément 

                                                 
1 ACA, 38/4, map nr. 133, f. 5: Gaston Spínola, graaf van Bruay, aan Karel van Arenberg, prins-graaf van 
Arenberg en hertog van Aarschot, 16 maart 1613. 
2 BNF, Manuscrits Français 16132, f. 264: Jean Péricard aan staatssecretaris Pierre Brulart, markies van Puisieux, 
9 november 1619. 
3 Over deze missie, zie KETTERING, S. Power and Reputation at the Court of Louis XIII. The Career of Charles 
d’Albert, Duc de Luynes (1578-1621). Manchester U.P., 2008, p. 174. 

O 
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et sans cérémonie”.4 Péricard, die een scherp observator was, had het bij het rechte eind. 

Voor de meeste bezoekers was het ceremonieel inzake toegang en audiënties aan het 

Brusselse hof erg omslachtig, maar de gentilhombres de la Cámara konden in principe vrij in 

en uit lopen. Enkele dagen later meldde de ambassadeur dan ook dat de graaf simpelweg 

ontvangen was bij Albrechts ziekbed, “comme domestique”.5 

 Al te vaak vertonen historici de neiging dergelijke commentaren over het hoofd te 

zien, wellicht in de veronderstelling dat hun aanwezigheid louter kan worden teruggevoerd 

op een vroegmoderne – en tegenwoordig volstrekt misplaatste – passie voor hiërarchie en 

protocol. Zij vergissen zich. Dat deze en soortgelijke observaties veeleer moeten worden 

geïnterpreteerd als eigentijdse inschattingen van macht en invloed, is een overtuiging die in 

de historiografie over het aartshertogelijke regime nog moet dagen. In de perceptie van de 

zeventiende-eeuwse diplomaat echter gold niets als meer vanzelfsprekend. Buitenlandse 

ambassadeurs en agenten beseften maar al te goed dat politiek niet enkel werd bedreven in de 

schoot van bestuurlijke instellingen, adviesraden en juntas, maar ook – en vooral – in de 

privévertrekken van de vorst, waar de zogenaamde politics of intimacy vrij spel hadden. 

Sinds de jaren ’80 van de twintigste eeuw hebben tal van studies aangetoond dat er tijdens het 

Ancien Régime geen sprake was van een absolute scheiding tussen de publieke en de private 

sfeer in de politiek.6 De formele en informele foyers van de macht functioneerden niet los 

van elkaar, maar in onderlinge wisselwerking.7 Ze vloeiden als het ware in elkaar over. Eén 

van die foyers was de vorstelijke Cámara, waar de intieme entourage van de monarch de 

dienst uitmaakte. “This,” schrijft John Adamson ietwat poëtisch, “was a place where the mere 

fact of access to, and intimacy with, the sovereign could result in political influence far 

greater than that of any noble grandee; and where courtiers became adept of detecting swings 

of mood or favour in the slightest change of the monarch’s visage. It was this rarefied world 

that was the political hub of the court, the point where matters of state were decided, and 

                                                 
4 BNF, Manuscrits Français 16132, f. 264: Péricard aan Puisieux, 9 november 1619. 
5 BNF, Manuscrits Français 16132, f. 266: Péricard aan Puisieux, 13 november 1619. 
6 Om maar enkele voorbeelden te noemen: RODRÍGUEZ SALGADO, M.J. “Honour and Profit in the Court of Philip 
II of Spain,” in: AYMARD, M. & ROMANI, M.A., eds. La cour comme institution économique. Actes du douzième 
congrès international d’histoire économique, Séville-Madrid, 24-28 août 1998. Parijs, 1998, pp. 67-86; ADAMSON, 
J. “The Making of the Ancien-Régime Court, 1500-1700,” in: ADAMSON, J., ed. The Princely Courts of Europe. 
Ritual, Politics and Culture Under the Ancien Régime 1500-1750. Londen, 1999, pp. 7-41; en DUINDAM, J. 
Vienna and Versailles. The Courts of Europe's Dynastic Rivals, 1550-1780. Cambridge U.P., 2003. 
7 De uitdrukking ‘foyers of power’ komt uit ADAMSON, “The Making of the Ancien-Régime Court”, p. 17. 
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where the fortunes of the courtiers were made and unmade.”8 Eigentijdse diplomaten waren 

zich ervan bewust dat een helder inzicht in de mechanismen van de besluitvorming niet 

enkel een grondige kennis veronderstelde van de gesprekken die binnen deze muren 

plaatsvonden, maar ook van het komen en gaan van personen die er vrije en ongelimiteerde 

toegang genoten.  

 Sinds enkele decennia krijgt het concept toegang relatief veel aandacht in het 

wetenschappelijk onderzoek naar vroegmoderne hoven en hofhoudingen. Pioniers als David 

Starkey en Neil Cuddy hebben overtuigend geargumenteerd dat het recht op toegang tot de 

vorst (en de familiariteit en/of intimiteit die hiermee gepaard kon gaan) een essentiële 

component vormde van machtsverwerving en -uitoefening tijdens het Ancien Régime.9 In 

politieke constellaties die grotendeels afhankelijk waren van de autoriteit van één enkele 

heerser, bood dergelijke proximiteit een onschatbare meerwaarde in de rat race naar 

individuele en familiale promotie en – in veel gevallen – politieke invloed. Omgekeerd kon 

een gebrek aan toegang nefaste gevolgen met zich meebrengen. Hoewel deze hypothese tot 

verfrissende resultaten heeft geleid in de studie van de vroegmoderne politiek in landen als 

Engeland10, Spanje11 of Frankrijk12, werd de waarde ervan tot op heden nooit onderzocht voor 

de situatie in de aartshertogelijke Nederlanden. Zoals elders in dit proefschrift wordt 

aangehaald, is de aandacht hoofdzakelijk uitgegaan naar de politiek-institutionele structuren 

van de macht, zoals de collaterale raden en de centrale administratie, terwijl de onmiddellijke 

entourage van de vorst doorgaans werd vergeten (cf. Inleiding). Niettemin zou men kunnen 

                                                 
8 ADAMSON, J. “The Tudor and Stuart Courts, 1509-1714,” in: ADAMSON, J., ed. The Princely Courts of Europe: 
Ritual, Politics and Culture under the Ancien Régime, 1500-1750. Londen, 1999, pp. 95-117. Aldaar p. 108. 
9 STARKEY, D. The Development of the Privy Chamber, 1485-1547. Onuitgegeven doctoraatsproefschrift 
Cambridge University, 1973 en CUDDY, N. “The Revival of the Entourage: the Bedchamber of James I, 1603-
1625,” in: STARKEY, D. et al. The English Court from the Wars of the Roses to the Civil War. Londen-New York, 
1987, pp. 173-225. 
10 Zie bijvoorbeeld LOADES, D. The Tudor Court. Londen, 1986, pp. 85-95; GUNN, S.J. “The Courtiers of Henry 
VII.” The English Historical Review, 108 (1993) 23-49 en ASCH, R.G. “ ‘The Politics of Access.’ Hofstruktur und 
Herrschaft in England unter den frühen Stuarts 1603-1642,” in: PARAVICINI, W., ed. Alltag bei Hofe (3. 
Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Residenzenforschung 
3). Sigmaringen, 1995, pp. 243-266. Voor een interessante theoretische discussie m.b.t. toegang en het ‘politieke 
lichaam’ versus het ‘natuurlijk lichaam’ van de vorst, zie GARGANIGO, A. “ ‘Coriolanus’, the Union Controversy, 
and Access to the Royal Person.” Studies in English Literature, 1500-1900, 42 (2002) 335-359. 
11 Zie bijvoorbeeld GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, C. “Etiqueta y ceremonial palatino durante el reinado de Felipe 
V: el reglamento de entradas de 1709 y el acceso a la persona del rey.” Hispania, LVI/3, 194 (1996) 965-1005. 
12 Zie bv. KETTERING, S. “Brokerage at the Court of Louis XIV.” The Historical Journal, 36 (1993) 69-87 en LE 
ROUX, N. La Faveur du Roi. Mignons et courtisans au temps des derniers Valois (vers 1547-1564). Parijs, 2000. 
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argumenteren dat de aartshertogelijke Cámara op veel manieren een politieke entiteit was, en 

als zodanig moet worden bestudeerd.  

 Inmiddels is de notie van toegang uitgegroeid tot een dominante factor in de studie 

van de vroegmoderne besluitvorming.13 Toch is het concept niet gespaard gebleven van 

kritische bedenkingen. Zonder het belang ervan te willen ontkennen, wijzen verscheidene 

historici erop dat toegang geenszins in alle omstandigheden mag worden vereenzelvigd met 

politieke macht. John Adamson merkt op dat “access and intimacy did not always equate with 

political power”, en meent dat de impact van beide begrippen op het beleid steeds relatief 

was, bijvoorbeeld in zoverre de eigenlijke draagwijdte van de vorstelijke autoriteit zélf 

varieerde.14 Ook Jeroen Duindam argumenteert dat toegang en politieke invloed niet 

noodzakelijk recht evenredig waren, laat staan onderling inwisselbaar.15 Beide auteurs stellen 

terecht dat toegang slechts één aspect is van een brede waaier aan factoren waarmee rekening 

moet worden gehouden. Niettemin zijn zowel Adamson als Duindam de mening toegedaan 

dat de verwerving van toegang zonder twijfel één van de belangrijkste en meest efficiënte 

wegen was tot de verwerving van macht, en om die reden de nodige wetenschappelijke 

aandacht verdient.  

 Met die gedachte in het achterhoofd, neemt het voorliggende hoofdstuk de 

‘distributie’ en het belang van toegang aan het hof van de aartshertogen onder de loep.16 In de 

eerste plaats wil het aantonen dat vooraanstaande leden van de hofhouding – in tegenstelling 

tot buitenstaanders – aanspraak konden maken op vrije en ongelimiteerde toegang tot het 

vorstenpaar, en dat zij precies om die reden op de nodige belangstelling mochten rekenen 

vanwege het corps diplomatique in Brussel. Aan vrijwel alle vroegmoderne vorstenhoven was 

de toegang tot de vorst onderworpen aan een uitvoerige regelgeving. Het aartshertogelijke 

hof vormde hierop geen uitzondering: Albrecht en Isabella werden angstvallig afgeschermd 

                                                 
13 Enkele recente voorbeelden: WEISER, B. Charles II and the Politics of Access. Woodbridge, 2003 en  
WHITELOCK, A. & MACCULLOCH, D. “Princess Mary’s Household and the Succession Crisis, July 1553.” The 
Historical Journal, 50 (2007) 265-287.  
14 ADAMSON, “The Tudor and Stuart Courts, 1509-1714”, 109. 
15 DUINDAM, J. Vienna and Versailles: The Courts of Europe’s Dynastic Rivals, 1550-1780. Cambridge U.P., 2003. 
Aldaar p. 234. Zie ook de discussie op pp. 161-180.  
16 Zie in dat verband mijn bijdrage RAEYMAEKERS, D. “ ‘Une Liberté Absolue d’Entrer’. The Politics of Access at 
the Court of the Archdukes Albert & Isabella, 1598-1621,” in: DUERLOO, L. & VERMEIR, R., eds. A Constellation 
of Courts: the Households of Habsburg Europe, 1555-1665 (Handelingen van het colloquium gehouden in het 
Paleis der Academiën te Brussel, 3-4 november 2006), ter perse. 
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van de buitenwereld. De anekdote over de graaf van Fürstenberg illustreert echter dat leden 

van de Cámara gerechtigd waren de strenge restricties inzake toegang te omzeilen. In 

tegenstelling tot de meeste tijdgenoten (voor wie het recht op toegang slechts voorwaardelijk 

gold) genoten zij gegarandeerde toegang (die in zekere mate afdwingbaar was, of in elk geval 

niet in vraag werd gesteld). Leden van de Kamer konden met andere woorden onmiddellijk, 

rechtstreeks en op eigen initiatief in contact treden met de vorsten. In een socio-politieke 

context die fundamenteel gebaseerd was op negotiatie en reciprociteit, bood dit felbevochten 

privilege een significante meerwaarde. Bovendien zal blijken dat een al te spaarzame 

distributie van toegang zwaarwichtige politieke consequenties met zich kon meebrengen. Zo 

waren sommige hovelingen in staat de toegang tot de aartshertogen te controleren en zelfs te 

monopoliseren, waardoor andere gegadigden letterlijk en figuurlijk werden afgesneden van 

de macht. 

 In de tweede plaats wil dit hoofdstuk dieper ingaan op het verband tussen toegang en 

gunstverlening aan het aartshertogelijke hof. Het recht op toegang was immers geen doel op 

zich, maar een middel. Het werd door tijdgenoten gezien als een strategisch voordeel – soms 

zelfs als een preconditie – om hun maatschappelijke positie (d.w.z. sociaal, financieel en/of 

politiek) te kunnen handhaven en verbeteren. Bijgevolg situeerde het doel van toegang zich 

eerst en vooral in de mogelijkheid tot het verwerven van de vorstelijke gunst. Tijdens de 

voorbije decennia zijn verscheidene historici uitvoerig ingegaan op de rol van de vorst als de 

bron waaruit allerlei materiële (geld, landerijen, geschenken,…) en immateriële (militaire en 

politieke ambten, adellijke titels, macht, invloed, informatie…) gunsten voortvloeiden.17 

Meerdere studies hebben aangetoond dat toegang inderdaad een belangrijke factor vormde in 

de verwerving en (her)verdeling daarvan.18 Dat de leden van de vorstelijke entourage hier 

een streepje voor hadden, spreekt voor zich. Niet zelden mondden hun veelvuldige contacten 

met de monarch uit in een wederzijdse sympathie, genegenheid, affectie en zelfs intimiteit. 

Dergelijke diepgaande emoties konden een grote impact hebben op de ongelijke distributie 
                                                 
17 Literatuur over deze thematiek is verre van schaars. Naast de reeds geciteerde werken, zijn bekende 
voorbeelden o.m. LE ROUX, N. La faveur du roi. Mignons et courtisans au temps des derniers Valois (vers 1547-
1564). Parijs, 2000; KETTERING, S. “Brokerage at the Court of Louis XIV.” The Historical Journal, 36 (1993) 69-87 
en JOUANNA, A. “Faveur et favoris: l’exemple des mignons de Henri III,” in: SAUZET, R., ed. Henri III et son 
temps. Parijs, 1992, pp. 155-165. 
18 Voor een interessante discussie, zie LE ROUX, N. “Courtisans et favoris: l’entourage du prince et les mécanismes 
du pouvoir dans la France des guerres de religion.” Histoire, Économie et Société, 17 (1998) 377-387. Zie ook 
DUINDAM, Vienna and Versailles, 234-242 
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van de vorstelijke gunst, en bijgevolg op het politieke stelsel in zijn geheel. Aan het hof van 

de aartshertogen was dat niet anders. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat posities in de 

aartshertogelijke hofhouding erg gegeerd waren. Het verwerven van een hofambt werd door 

tijdgenoten beschouwd als een manier om een emotionele verstandhouding met de vorsten 

op te bouwen, te versterken en te operationaliseren. In die zin waren toegang en 

gunstverlening nauw verbonden met favoritisme, een thema dat elders in dit proefschrift 

wordt behandeld (cf. Hoofdstuk VI). 

 

 

TTTToegangoegangoegangoegang in ruimtelijke en ceremoniële zin in ruimtelijke en ceremoniële zin in ruimtelijke en ceremoniële zin in ruimtelijke en ceremoniële zin    

 

Om hun visie op toegang te verduidelijken, hanteren sommige auteurs een grafisch model 

waarbij het vroegmoderne hof wordt gevisualiseerd als een systeem van concentrische 

cirkels.19 De uitdijende ringen stellen dan verschillende gradaties voor van nabijheid tot de 

vorst (X), die zich in het centrum bevond:     

 

 

 

In de hier voorgestelde optiek wordt toegang tot de vorst meestal bestudeerd vanuit de vraag 

naar de toegankelijkheid van de vorstelijke residentie in ruimtelijke en ceremoniële zin. 

Jeroen Duindam stelt dat “[court] ordinances invariably attempted to structure access on the 

basis of rank or function, using the ruler’s timetable as well as the spatial arrangements of the 

                                                 
19 Zie bv. BERTELLI, S. The Courts of the Italian Renaissance. Milaan, 1985, pp. 26-27. 

X 
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palace as their main devices. Spatial and temporal tresholds were set up to prevent outsiders 

from intruding; guards and ushers barred the way, checking the status of unknown visitors 

before letting them pass”.20 De toegangspoorten van het paleis, de verscheidene binnendeuren 

en de geplogenheden van het hofceremonieel vormden met andere woorden kunstmatige 

barrières waarmee de fysieke afstand tussen de monarch en zijn onderdanen werd 

gehandhaafd. Het privévertrek van de vorst wordt dan beschouwd als de meest afgeschermde 

ruimte van de residentie. Vinden we een dergelijke situatie ook terug aan het hof van de 

aartshertogen?  

 In tegenstelling tot wat men misschien zou verwachten, was het paleis op de 

Koudenberg geen massief bastion. Net zoals de meeste vorstelijke residenties uit de hier 

bestudeerde periode was het gebouw allerminst hermetisch afgesloten van de buitenwereld. 

Uit verscheidene schriftelijke en iconografische bronnen komt alleszins een heel ander beeld 

naar voor. Op eigentijdse schilderijen en tekeningen toont het paleis zich als een 

microkosmos van bedrijvigheid, waaraan zowel hovelingen als bezoekers en toevallige 

passanten deelnamen.21 Men dient zich het paleiscomplex voor te stellen als een plek waar 

dagelijks een drukte van belang heerste. Edellieden, raadsheren en bedienden kruisten elkaar 

op het binnenplein, terwijl rondom hen rijtuigen af en aan reden. In de Aula Magna en op 

het Baliënplein waren winkeltjes en stalletjes gevestigd, waar verscheidene handelaars hun 

waren aan de man brachten.22 In het doolhof van gangen, traphallen en antichambres 

ontmoetten bezoekers elkaar, sloegen een praatje, of wisselden politieke nieuwtjes uit met de 

aanwezige hovelingen. Ook de paleistuinen werden op gezette tijden opengesteld voor het 

publiek.23 In dergelijke omstandigheden was het vrijwel onmogelijk om alle ingangen en 

passages van de vorstelijke residentie 24 uur per dag onder surveillance te houden. Daarnaast 

kan men vermoeden dat bals, feesten, ceremonieën, parades, toernooien en andere 

massafestiviteiten niet alleen grote drommen gewenste, maar ook ongewenste toeschouwers 

naar het paleis lokten. Hoewel daar nauwelijks bewijzen voor zijn, valt immers aan te nemen 

                                                 
20 DUINDAM, Vienna and Versailles, 161. 
21 Zie bij wijze van voorbeeld de illustraties in Hoofdstuk I. 
22 SMOLAR-MEYNART, A., VANRIE, A., SOENEN, M. et al. Het paleis van Brussel. Acht eeuwen kunst en 
geschiedenis. Tentoonstellingscatalogus. Brussel, 1991, p. 122. 
23 Idem, 116. 
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dat poortwachters en portiers niet afkerig waren van omkoperij.24 Zelfs de meest afgesloten 

delen van de residentie bleken in dat verband niet helemaal veilig voor onbevoegden. Zo 

rapporteerde de pauselijke nuntius in 1624 dat een zekere Nicolas Anaia, een voormalige page 

van Ambrogio Spínola, erin geslaagd was – wellicht met behulp van een insider – de sleutels 

van de aartshertogelijke garderobe te ontvreemden en vervolgens Isabella’s juwelen te 

stelen.25       

 Dat de paleismuren niet zo ondoordringbaar waren als men in eerste instantie zou 

denken, is een overweging die men niet uit het oog mag verliezen.26 De vraag stelt zich echter 

in hoeverre de hier beschreven ‘infiltraties’, waarbij verscheidene personen gewild of 

ongewild de aartshertogelijke residentie konden betreden of binnendringen, betekenisvol 

waren. Ongetwijfeld hoopten veel (on)genode gasten tijdens hun bezoek een glimp op te 

vangen van de aartshertogen, hun aandacht te trekken, wellicht zelfs door hen aangesproken 

te worden.27 Die kans bestond, maar was uitermate klein. Toegang hebben tot de residentie 

was niet hetzelfde als toegang verwerven tot de vorsten, en zelfs indien men erin slaagde hen 

te benaderen, kon men geenszins zomaar het woord tot hen richten. In zijn studie over 

Charles II van Engeland voert Brian Weiser aan dat “historians [tend to view] access in a 

binary manner: rulers are seen under the simple rubric as being either strict or easy of access. 

(…) But (…) in the sense of the ability to come into contact with the king, [it] was a more 

nuanced phenomenon”.28 Weiser argumenteert terecht dat het belang van toegang niet 

zozeer in fysieke proximiteit an sich lag, als wel in de mogelijkheid tot interactie met de 

vorst. In een era waarin langeafstandscommunicatie beperkt was tot correspondentie – een 

efficiënt maar kwetsbaar medium, en bovendien onderhevig aan tijdsintervallen –, bleek 

                                                 
24 LOADES, The Tudor Court, 86. Zie in dat verband ook de anekdote over Luis Lasso de la Vega, die dankzij het 
omkopen van een hofdame de sleutel wist te kopiëren van de deur die toegang gaf tot het vrouwenverblijf in het 
paleis op de Koudenberg (cf. Hoofdstuk I). 
25 DE MEESTER DE RAVESTEIN, B., ed. Correspondance du Nonce Giovanni-Francesco Guidi di Bagno (1621-1627). 
Analecta Vaticano-Belgica, 2e série, section A: Nonciature de Flandre, 6. Rome-Brussel-Parijs, 1938. Aldaar 
volume I, n° 974: Giovanni-Francesco Guidi di Bagno aan Domenico Marini, aartsbisschop van Genua, 4 mei 
1624. 
26 DUINDAM, J. “Palace, City, Dominions: The Spatial Dimension of Habsburg Rule.” Lezing gehouden op het 
colloquium The Politics of Space: Courts in Europe and the Mediterranean, ca. 1500-1750 (The Huntington 
Library, San Marino, Californië, 26-27 januari 2007). Zie ook de discussie in DUINDAM, Vienna and Versailles, 
209-210. 
27 ADAMSON, “The Tudor and Stuart Courts”, 96. 
28 WEISER, Charles II and the Politics of Access, 13-15. 
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fysieke nabijheid een enorm voordeel, maar uiteraard slechts nuttig indien men ook met de 

vorst kon (en mocht) communiceren. Meer dan finding the prince, was toegang een kwestie 

van finding the prince’s ear. Bijgevolg is het niet zozeer zaak te onderzoeken hoe toegankelijk 

de vorstelijke residentie zich toonde, maar na te gaan op welke manier de toegang tot de vorst 

zélf werd gecontroleerd, en of en hoe men met hem in contact kon treden. Dat laatste bleek 

immers allerminst vanzelfsprekend. Het Ancien Régime geldt als een periode waarin de vorst 

zich zowel in fysieke als in psychologische zin steeds meer afzonderde van zijn onderdanen.29 

Fysiek, omdat het recht op toegang tot zijn privévertrekken aan banden werd gelegd, en 

psychologisch, omdat de interactie met de monarch steeds sterker werd geritualiseerd, 

waardoor gesprekken zelden open en gemoedelijk verliepen. Beide aspecten worden in de 

volgende paragrafen onder de loep genomen. 

 

 

Toegang tot de aartshertogelijke Toegang tot de aartshertogelijke Toegang tot de aartshertogelijke Toegang tot de aartshertogelijke CámaraCámaraCámaraCámara            

 

In zijn boek over het hof van de Tudors stelt David Loades vast dat “there were no strict rules 

as to who might, or might not, be admitted to any palace or residence where the court was 

situated; a presentable appearance, a show of legitimate business, and a supply of ready cash, 

were all that was required”.30 Maar, zo voegt de auteur eraan toe, “to obtain access to the 

Privy Chamber was a different matter; there the ushers were given the strictest instructions 

that no one should be allowed to pass who was not either a known officer or servant, or a 

person who had been specifically summoned to the royal presence”.31 In tegenstelling tot de 

overige delen van het paleiscomplex werd de toegang tot de vorstelijke appartementen dus 

streng bewaakt. Dat hoeft niet te verbazen. Per slot van rekening waren dit de vertrekken 

waarin de monarch het merendeel van zijn tijd doorbracht, waarin hij at, sliep, werkte, 

rapporten las, brieven schreef, documenten ondertekende en wetten opstelde. Hier, in de 

beslotenheid van de schaarse persoonlijke ruimte die hem ter beschikking stond, werd de 

                                                 
29 Dit punt werd door meerdere auteurs aangetoond. Zie o.m. de verschillende bijdragen in ADAMSON, The 
Princely Court, en in ASCH, R.G. & BIRKE, A.M., eds. Princes, Patronage and the Nobility: the Court at the 
Beginning of the Modern Age, c. 1450-1650. Oxford U.P., 1991. 
30 LOADES, The Tudor Court, 86. 
31 Ibid. 
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vorst angstvallig afgeschermd van de buitenwereld. Aan het hof van de aartshertogen was dat 

niet anders. 

 Omstreeks 1598, kort voor zijn huwelijk met de infante, besliste aartshertog Albrecht 

over te gaan tot de volledige renovatie van de woonvleugel van zijn residentie.32 Waar dit 

deel van het paleis voorheen steeds uit een enkelvoudige enfilade van vertrekken had 

bestaan, werd de vleugel door de aanbouw van een tweede reeks zalen ontdubbeld (cf. 

Illustratie 4). Hierdoor werd het interne parcours dat naar de vorstelijke slaapkamer leidde 

ongeveer eens zo lang als voorheen. In deze streng bewaakte sequentie van kamers en 

antichambres werden bezoekers letterlijk ‘voorgesorteerd’ volgens rang, functie en/of sociale 

status. De ruimtelijke indeling van de woonvleugel weerspiegelde als het ware een sociale 

hiërarchie: hoe hoger men stond op de maatschappelijke ladder, hoe dichter men mocht 

naderen tot het sanctum sanctorum van het paleis – de aartshertogelijke Cámara. Na de grote 

staatsietrap naar de eerste verdieping te hebben beklommen, doorkruisten bezoekers 

achtereenvolgens de vestibule (6); de portierszaal (9) (geflankeerd door de zaal van de 

Hartschiere (10)); de eetzaal waarin de aartshertogen tijdens openbare gelegenheden 

dineerden onder een baldakijn (11); de eerste antichambre of zaal van de grandes (12); de 

tweede antichambre of zaal van de gentilhombres de la Cámara (13); om tenslotte aan te 

belanden in de audiëntiezaal (14). Voor de meeste genodigden vormde dit vertrek het 

eindpunt van hun bezoek. De audiëntieruimte markeerde de grens tussen de publieke en de 

private sectie van de vorstelijke appartementen. Van hieruit mochten enkel de happy few 

doorstoten tot in de Cámara, die de slaapkamer van Albrecht en de belendende ruimtes 

omvatte (17-25).33  

 

 

 

 

                                                 
32 DE JONGE, K. “ ‘ ’t Hof van Brabant’ als symbool van de Spaanse hofhouding in de Lage Landen.” Bulletin van 
de Nederlandse Oudheidkundige Bond, 98 (1999) 183-197. 
33 Omwille van de vele opeenvolgende verbouwingen blijven de precieze functies van de verschillende ruimtes 
bijzonder onduidelijk. De hier voorgestelde volgorde van kamers is wellicht de meest accurate. Voor meer 
informatie, zie DE JONGE, “ ‘ ’t Hof van Brabant’”, 192-193 en DE JONGE, K. et al. “Building Policy and 
Urbanisation during the Reign of the Archdukes: The Court and its Architects,” in: DUERLOO, L. & THOMAS, W., 
eds. Albert & Isabella, 1598-1621: Essays. Tentoonstellingscatalogus. Turnhout, 1998, pp. 191-219. 
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Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie 4444    

Plattegrond van de Plattegrond van de Plattegrond van de Plattegrond van de vorstelijke appartementenvorstelijke appartementenvorstelijke appartementenvorstelijke appartementen in het paleis op de Koudenberg ten tijde van de aartshertogen in het paleis op de Koudenberg ten tijde van de aartshertogen in het paleis op de Koudenberg ten tijde van de aartshertogen in het paleis op de Koudenberg ten tijde van de aartshertogen    

((((eerste eerste eerste eerste verdieping).verdieping).verdieping).verdieping).    De gearceerde ruimtes werden in de periode 1598-1603 aan de woonvleugel toegevoegd 

door architecten Hieronymo Hardouin en Mathieu Bollin. (Tekening: Krista De Jonge34) 

 

(1) Hoofdingang van het paleiscomplex 

(2) Aula Magna 

(3) Hofkapel 

(4) Sacristie 

(5) Tribune van waarop de eredienst werd bijwoond 

(6) Vestibule met staatsietrap 

(7) Gang 

(8) Corridor (?) 

(9) Portierszaal 

(10) Zaal van de Hartschiere 

(11) Zaal waarin de publieke maaltijden plaatsvonden 

(12) Eerste antichambre (zaal van de grandes) 

(13) Tweede antichambre (zaal van de gentilhombres) 

(14) Audiëntiekamer 

(15) Privé-eetzaal / Chambre de retraite? 

(16) Kabinet 

(17) Slaapkamer van de aartshertog 

(18) Garderobe (?) 

(19) Privéoratorium 

(20-21) Deel van de Cámara, functie onbekend 

(22-23) Deel van de Cámara, functie onbekend 

(24) Studiekabinet van de aartshertog (?) 

(25) Deel van de Cámara, functie onbekend 

(26) Galerij 

(27) Appartement van de sumiller de corps 

(28) Balkon 

                                                 
34 DE JONGE, “Building Policy and Urbanisation during the Reign of the Archdukes”, 194. 
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Oorspronkelijk stamde het principe van de uitgekiende spatiale indeling van het vorstelijke 

verblijf uit het Bourgondische hofceremonieel, waarbij het creëren van afstand tussen de 

soeverein en zijn onderdanen een wezenlijke doelstelling vormde (cf. Hoofdstuk I). De 

finesses ervan werden echter uitgewerkt door de Habsburgers, met Filips II als onbetwiste 

kampioen. Het is dan ook waarschijnlijk dat Albrecht zich als bouwheer liet inspireren door 

het voorbeeld van zijn oom, wiens paleizen in Madrid en San Lorenzo een bijzonder 

complexe ruimtelijke organisatie vertoonden met het oog op de seclusie van de vorst. Niet 

voor niets wordt de Spaans-Habsburgse monarchie door sommige historici geduid als een 

hidden monarchy; een koningschap dat gekenmerkt werd door de splendid isolation van de 

monarch.35 Daarmee stond het Spaanse hof in schril contrast met zijn Franse tegenhanger, dat 

van oudsher een reputatie van openheid en toegankelijkheid genoot – hoewel ook dit beeld 

nood heeft aan nuance.36 

 Dat de architecturale planning van vorstelijke residenties tijdens de vroegmoderne 

periode niet alleen bijdroeg tot de schittering van het hof, maar ook een concrete  

regulerende functie had, werd reeds in de jaren ’60 van de twintigste eeuw overtuigend 

beargumenteerd.37 Naarmate de scheiding tussen de publieke en de private levenssfeer van de 

vorst zich in de loop der tijden steeds duidelijker begon te manifesteren, kreeg de manier 

waarop hij de ruimte rondom zich structureerde hoe langer hoe meer een politieke 

geladenheid. “Of all the influences on the conduct of politics, none impinged more directly 

than the allocation and control of space within the palace,” concludeert Adamson.38 Door 

                                                 
35 Zie bv. REDWORTH, G. & CHECA, F. “The Courts of the Spanish Habsburgs 1500-1700,” in: ADAMSON, J., ed. 
The Princely Courts of Europe. Ritual, Politics and Culture Under the Ancien Régime 1500-1750. Londen, 1999, 
pp. 43-65. 
36 DUINDAM, Vienna and Versailles, 22. Zie ook JUSTUS, K.L. “Gilded Palace, Gilded Playpen: Louis XV’s Use of 
Palatial Space to Control his Rebellious Children and Their Politics.” The Journal of Family History, 21 (1996) 
470-495. Zie ook CHATENET, M. La Cour de France au XVIe siècle: vie sociale et architecture. Parijs, 2002 en 
SPANGLER, J. “Aulic Spaces Transplanted: The Design and Layout of a Franco-Burgundian Court in a Scottish 
Palace.” The Court Historian, 14 (2009) 49-62. 
37 Het standaardwerk over deze thematiek is nog steeds BAILLIE, H.M. “Etiquette and the Planning of the State 
Apartments in Baroque Palaces.” Archaeologia, 101 (1967) 169-199. In navolging van het artikel van Baillie 
verschenen inmiddels talrijke studies over paleisarchitectuur en de ruimtelijke indeling van de vorstelijke 
residentie in de vroegmoderne periode. Bekende voorbeelden zijn o.a. THURLEY, S. The Royal Palaces of Tudor 
England. Architecture and Court Life 1460-1547. London-New Haven, 1993; NEWTON, W.R. L'Espace du roi. La 
cour de France au château de Versailles 1682-1789. Parijs, 2000 en BROWN, J. & ELLIOTT, J.H. A Palace for a 
King: the Buen Retiro and the Court of Philip IV. Yale U.P., 2003. 
38 ADAMSON, “The Tudor and Stuart Courts”, 108. 
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zich letterlijk te distantiëren van de spiedende blik van zijn onderdanen en hen de toegang 

tot zijn kamers te ontzeggen, versterkte de monarch de onaantastbaarheid en de mystiek 

waarmee de vorstelijke persona omgeven was. Op een meer werelds niveau noopte zijn 

fysieke terugtrekking tot een heroriëntatie van de patronagenetwerken aan het hof, die steeds 

afhankelijker werden van de weinige personen die gemachtigd waren de vorst te benaderen. 

Een dergelijk patroon van toenemende afzondering werd in de loop van de vroegmoderne 

periode aan vrijwel alle Europese vorstenhoven geïntroduceerd – zij het in verschillende 

gradaties. In die zin zou men kunnen stellen dat de uitgekiende spatiale organisatie van de 

vorstelijke residentie deel ging uitmaken van de in een vorig hoofdstuk aangehaalde 

‘vormvereisten’ waaraan elk zichzelf respecterend soeverein hof geacht werd te 

beantwoorden (cf. Hoofdstuk I).  

 In navolging van deze theorieën heeft recent onderzoek de bouwkundige ingrepen in 

het paleis op de Koudenberg in verband gebracht met de politieke aspiraties van de 

aartshertogen, wier soevereine statuut ook tijdens hun leven al voorwerp was van discussie. 

De weloverwogen ruimtelijke indeling van het paleis, identiek aan deze van de koninklijke 

residenties in Spanje, wordt dan geïnterpreteerd als een symbolische legitimering van de 

autoriteit van Albrecht en Isabella als soevereine Habsburgse vorsten.39 Daarnaast kunnen de 

architecturale aanpassingen ook gezien worden als een veruitwendiging van de dynastieke 

ambities van de aartshertogen, die in deze periode herhaaldelijk pogingen ondernamen om 

zichzelf door de paus en de internationale gemeenschap te laten erkennen als koningen van 

Bourgondië.40 Deze stelling wint aan kracht wanneer men in overweging neemt dat de 

reorganisatie van de ruimte gepaard ging met de invoering van het nieuwe hofceremonieel, 

dat eveneens gebaseerd was op het Spaanse voorbeeld. Eerder zagen we al dat deze maatregel 

op veel kritiek kon rekenen bij de autochtone edelen in Brussel (cf. Hoofdstuk I). Zij 

beschuldigden de aartshertog ervan zijn hof te willen organiseren “(…) zoals dat van de 

koning van Spanje, met een onderscheid tussen kamers, gesloten deuren en portiers aan elke 

ingang (…)”, wat als excessief en ongepast werd beschouwd, aangezien Albrecht geen koning 

                                                 
39 DE JONGE, “ ‘ ’t Hof van Brabant’”, passim. 
40 Zie bv. BFZ, Fondo Altamira, carpeta 39, grupo documental 13, doc. 61: Filips III aan de hertog van Sesa, 
Spaans ambassadeur te Rome, 5 juni 1599. 
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was.41 Men kan evenwel vermoeden dat het ongenoegen van de edelen niet enkel te maken 

had met de in hun ogen ongegronde aspiraties van de aartshertog, maar evenzeer met het feit 

dat hun recht op toegang tot de vorst plots bruusk werd afgeknot.  

 

 

Norm en praktijkNorm en praktijkNorm en praktijkNorm en praktijk    

 

Hoewel verscheidene bronnen suggereren dat de toegang tot de aartshertogelijke Cámara – 

net zoals dat aan andere vroegmoderne Europese hoven het geval was – op meticuleuze wijze 

was gereglementeerd, zijn hierover geen hofordonnanties aan het licht gekomen.42 Dat is 

jammer, want hoewel dergelijke verordeningen normatief van aard zijn, zouden ze niettemin 

meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de manier waarop toegang aan het 

aartshertogelijke hof werd gepercipieerd en ‘gedistribueerd’. Aangezien het hofceremonieel 

in Brussel gemodelleerd was naar Spaans voorbeeld, is het evenwel waarschijnlijk dat de 

toegangsregels er vergelijkbaar waren met het reglement dat aan het koninklijke hof in 

Madrid in voege was. In het Spaanse systeem werd de toegang tot de Cámara van de vorst 

gekanaliseerd met behulp van een aantal strenge restricties.43 Behoudens enkele 

uitzonderingen, was het recht op vrije toegang er in theorie voorbehouden aan de 

vooraanstaande leden van de hofhouding, onder wie de mayordomo mayor, de sumiller de 

corps, de mayordomos, de gentilhombres de la Cámara, de gentilhombres de la Boca en de 

ayudas de la Cámara – zij het allen volgens verschillende gradaties en onder welbepaalde 

voorwaarden.44 Mits het inachtnemen van het nodige decorum, mochten ook de grandes, de 

ridders van de Orde van het Gulden Vlies en de belangrijkste raadsheren en secretarissen van 

State het privévertrek van de vorst betreden. Indien de omstandigheden daarom vroegen, 

                                                 
41 ASV, Nunziatura di Fiandra 11, ff. 705-706: Ottavio Mirto Frangipani aan kardinaal-staatssecretaris 
Aldobrandini, 19 september 1599.  
42 Althans niet voor de periode 1598-1633. Het Algemeen Rijksarchief te Brussel bewaart wel een Mémoire 
touchant les entrées en les sales et antichambres de la Cour uit 1594 (ARA Audiëntie 33/1, n° 6). Dit reglement 
was van kracht tijdens de landvoogdij van aartshertog Ernst en is gebaseerd op het Oostenrijks-Bourgondische 
ceremonieel dat aan het keizerlijke hof in voege was. 
43 Zie bv. IVDJ, envío 114, caja 163, doc. 170: “Las personas que los porteros de Cámara y Capilla Real de Su 
Majestad an de dexar entrar en San Lorenzo son las siguientes.” 
44 Op basis van BOTTINEAU, Y. “Aspects de la Cour d’Espagne au XVIIe siècle.” Bulletin Hispanique, 74 (1972) 
138-157. 
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werden vanzelfsprekend ook andere hovelingen en personeelsleden toegelaten (bv. de 

barbier, de lijfarts, de vloervegers, etc.), maar nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van 

de mayordomo mayor of de sumiller de corps.45 Hoewel de etiquette veronderstelde dat de 

vorst op geen enkel moment alleen werd gelaten, maakte een serie onbuigzame regels het in 

principe onmogelijk hem te benaderen of aan te spreken zonder daartoe te worden 

uitgenodigd. Volgens Yves Bottineau hadden dergelijke rigide maatregelen slechts één doel: 

“Ils laissent (…) deviner une tendance fâcheuse de l’etiquette espagnole: limiter les contacts – 

ceux de la conversation ou même de la simple présence – que peut avoir le Roi à un nombre 

restreint de privilégiés; en dehors de ceux-ci, les hommes qu’il peut voir tendent à n’être plus 

que des ombres chargées d’un service subalterne précis.”46 

 Of de situatie in Brussel inderdaad vergelijkbaar was met deze in Madrid, kunnen we 

bij gebrek aan hofordonnanties slechts afleiden uit indirecte informatie. Dat hoeft niet zo 

problematisch te zijn als het lijkt. Verordeningen over toegang gaven weliswaar de 

vooropgestelde intenties weer, maar werden daarom niet altijd strikt nageleefd. Aloys 

Winterling wees in dat verband reeds op de mogelijkheid van een discrepantie tussen norm 

en praktijk – een probleem dat al te vaak wordt onderschat in studies over het vroegmoderne 

hofceremonieel.47 In het onderzoek naar toegang aan het hof van de aartshertogen stelt dat 

probleem zich niet, om de eenvoudige reden dat de voorschriften terzake niet meer 

voorhanden zijn. Bijgevolg zijn we genoodzaakt terug te grijpen naar aanwijzingen uit 

andersoortige bronnen, zoals privécorrespondentie en diplomatieke rapporten, die iets meer 

vertellen over de situatie in de praktijk. Doorgaans gaat het daarbij om korte anekdotes, die 

vaak onterecht over het hoofd worden gezien omdat ze – ogenschijnlijk – weinig of geen 

concrete informatie bevatten. Een historicus die op zoek gaat naar harde politieke feiten, zal 

zelden geneigd zijn stil te staan bij commentaren over ceremoniële kwesties. Nochtans schuilt 

in deze kleine observaties een schat aan gegevens over de aard en de werking van de 

vroegmoderne politiek. Ze leveren weliswaar een minder scherp totaalbeeld op, maar dragen 

niettemin een grote betekenis in zich.  

                                                 
45 Voor meer informatie, zie MAYORAL LÓPEZ, R. La Casa Real de Felipe III (1598-1621). Ordenanzas y Etiquetas. 
Onuitgegeven doctoraatsproefschrift Universidad Autónoma de Madrid, 2007. 
46 BOTTINEAU, “Aspects de la Cour”, 148. 
47 WINTERLING, A. Der Hof der Kurfürsten von Köln, 1688-1794. Eine Fallstudie zur Bedeutung ‘absolutistischer’ 
Hofhaltung. Bonn, 1986. Aldaar p. 156. Zie ook ADAMSON, “The Making of the Ancien-Régime Court”, 28 en 
DUINDAM, Vienna and Versailles, 161-180. 
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 Wie er de correspondentie van ambassadeurs en buitenlandse vertegenwoordigers op 

naleest, ontdekt vrijwel meteen dat de Cámara van aartshertog Albrecht een centrale 

ceremoniële status bekleedde, en dat fysieke proximiteit tot de vorst als een kostbaar goed 

werd beschouwd. Zo is het opvallend dat het belang en de status van bezoekers over wie 

gerapporteerd werd, onder meer werd afgemeten aan de precieze afstand die Albrecht vanuit 

zijn privévertrek aflegde om hen tegemoet te gaan. Net als de Spaanse vorsten, die zich 

volgens Glyn Redworth en Fernando Checa onderscheidden door hun ‘statuesque 

immobility’, verwaardigde de aartshertog zich zelden zijn slaapkamer uit te komen om gasten 

te ontvangen.48 Wanneer hij dat wel deed, werd dit als een uitzonderlijk eerbewijs gezien. 

Toen de Spaanse edelman Rodrigo Calderón – de befaamde gunsteling van Lerma – in juni 

1612 een audiëntie kreeg aan het hof, werd hij volgens de nuntius opgehaald door Ambrogio 

Spínola en door “tutti cavalieri della Camara”. Eens aangekomen in het paleis, werd hij door 

de aartshertog opgewacht aan de deur van diens slaapkamer.49 Dat was alvast een minder 

grote eer dan degene die de prins van Condé te beurt viel, toen hij in december 1609 door de 

aartshertogen werd ontvangen. De prins – zo meldde de Franse ambassadeur – werd reeds 

halverwege de antichambre door Albrecht zelf opgehaald.50 Een nog groter eerbetoon was 

weggelegd voor de hertog van Neuburg, die in 1614 niet alleen door Albrecht werd 

opgehaald in de antichambre, maar ook nog eens werd teruggebracht tot aan de trap naar het 

gelijkvloers.51 De hertog van Vaudemont werd dan weer door het voltallige hof opgewacht op 

een halve mijl van Brussel en vervolgens naar het paleis begeleid, waar Albrecht hem 

bovenaan de staatsietrap stond op te wachten.52 Voor de ontvangst van de keurvorst van 

Mainz in 1612, tenslotte, reed Albrecht zelf tot buiten de stadsmuren – een grotere 

eerbetuiging kon men zich niet indenken.53 

 Ook over de eigenlijke toegang tot de vorstelijke vertrekken werd druk 

gecorrespondeerd. Alweer schijnt de regelgeving vergelijkbaar te zijn geweest met deze aan 

het Madrileense hof. In juni 1597 was de Friese jonker Frederik van Vervou, hofmeester van 

                                                 
48 REDWORTH & CHECA, “The Courts of the Spanish Habsburgs”, 57. 
49 BAV, Barberini Latini 6806, f. 281: Guido Bentivoglio aan kardinaal-staatssecretaris Borghese, 16 juni 1612. 
50 Manuscrits Français 16129, f. 204: Berruyer, secretaris van de Franse ambassadeur Mathieu Brulart de Berny, 
aan Puisieux, 27 december 1609. 
51 NA, State Papers 77/11, f. 209: William Trumbull aan James I, 18 december 1614. 
52 BNF, Manuscrits Français 16130, f. 108: Berruyer aan Puisieux, 9 februari 1613. 
53 AGS, Estado 2294, s.f.: De markies van Guadaleste aan Filips III, s.d. [augustus 1612]. 
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Willem Lodewijk van Nassau, in Brussel om de prins van Oranje te bezoeken. In zijn 

memoires noteerde Vervou dat hij de publieke maaltijd van de (op dat moment nog) 

kardinaal-aartshertog had bijgewoond in het paleis op de Koudenberg.54 Albrecht werd met 

rituele eerbied bediend door zijn gentilhombres de la Boca, die hem al zittend op de knieën 

voedsel en drank serveerden. De woonvleugel van de residentie was in 1597 nog niet 

verbouwd, waardoor het onmogelijk is te zeggen in welk vertrek deze maaltijd precies 

plaatsvond. Na de renovatie van 1598-1603 gingen de openbare maaltijden echter met 

zekerheid door in de “salette où leurs Altesses mangent en publicq”, die met een podium en 

een baldakijn was uitgerust (cf. nummer 11 op de plattegrond (Illustratie 4)).55 Het was zeer 

duidelijk de bedoeling dat de aartshertogen hier in al hun vorstelijke majesteit konden 

worden aanschouwd.56 Om die reden was de zaal toegankelijk voor buitenstaanders – zij het 

wellicht niet voor iedereen. De Engelse edelman Sir Charles Somerset was één van de 

gelukkigen. In 1612 gaf hij in zijn reisdagboek een beschrijving weer van het maaltijdritueel: 

“When the Duke and Dutchesse doe eate publikely, the Dutchesse is served by 3 ladies, 

which attende on her with comelie grace; the one serves her bread, the other her wine, and 

the third playes the Carver; the rest of the ladies stand along by the walles side, and be 

Courted by those Noblemen that are their servitours, which speake alowde unto them all 

dinner time with their hatts on, which priviledge is only allowed them at that time. And 

upon such daies the Infante her messe is served up by young Noblemens sonnes called 

Meninos or little Minions, and are in estimation much more noble in their calling, then the 

state of the Pages”.57 Hoewel de eetzaal tijdens deze publieke gelegenheden vrij toegankelijk 

was voor bezoekers, was dat zeker niet het geval voor de Cámara van Albrecht. Somerset 

stelde vast dat “there is great Ceremonies kept in [the Archduke’s] Chambers of state; in the 

first Chamber all Captaines and ordinarie Gentlemen come in, and passe no further; in the 

second come Coronels and Noblemen of the Countrie; and the thirde is the Chamber where 

none come but those that are the Grandoes of Spayne, that are alwaies covered before the 
                                                 
54 VAN VERVOU, F. Enige gedenckvveerdige geschiedenissen, tot nachrichtinge der nakomelingen, sommarischer 
wijze beschreven deur Jr. Fredrich van Vervov, dewelcke hij eensdeels gesien, om ende over geweest, 
anderdeels deur loffweerdige mannen gehoort ende verstaan heeft; dit alles na den ouden stijl. Leeuwarden, 
1841. Aldaar p. 69. Ik dank Erik Swart voor deze referentie. 
55 DE JONGE, “Building Policy and Urbanisation”, 195. 
56 DE VILLERMONT, L’infante Isabelle, volume II, 35.  
57 BRENNAN, M.G., ed. The Travel Diary (1611-1612) of an English Catholic Sir Charles Somerset, edited from 
the manuscript in the Brotherton Collection University of Leeds. Leeds, 1993. Aldaar p. 289. 
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king, and those of the Order of the Golden Fleece, and also princes of the Countrie, and such 

princes as shall come unto his Courte, and the Chamber adjoyning next unto the third 

Chamber, is the Chamber, where the Archduke according unto his accustomed manner 

everie weeke giveth audience unto any that will come unto him: he sitteth in a chayre, where 

everie one in his turne hath accesse unto him according as they have given their names up 

unto the Chamberlan.”58 

 De beschrijving van Somerset wordt onder meer bevestigd door een bericht van de 

Franse ambassadeur Péricard, die tijdens de plechtige benoeming van de graaf van Emden tot 

ridder van het Gulden Vlies – een ceremonie die in het privévertrek van Albrecht doorging – 

verplicht werd achter een gordijn plaats te nemen, omdat alleen ridders van de Orde in deze 

ruimte aanwezig mochten zijn.59 Ook de pauselijke nuntius moest de plechtigheid van achter 

het gordijn volgen, en zelfs de infante mocht slechts vanuit het deurgat toekijken. Dat was zo 

geregeld door Rodrigo Niño y Lasso, graaf van Añover, die als sumiller de corps van de 

hofhouding quasi soeverein besliste over de vraag wie er in de Cámara werd toegelaten en 

wie niet. Deze strenge regelgeving gold trouwens ook voor de vertrekken van Isabella, waar 

de camarera mayor waakte over de toegangsregeling: “The Infanta her Chamberlan is a 

woman, and none come within her quarter but women,” schreef Somerset.60 Toen deze 

functie in 1615 aan Antonia-Wilhelmina van Arenberg werd toevertrouwd, stuurde men 

haar dienaangaande de nodige instructies.61 De nieuwe grootkamenier moest er onder meer 

voor zorgen dat geen van de hofdames na gedane diensten in de kamer van de infante zou 

achterblijven zonder daarvoor expliciet de toestemming te hebben gekregen. De sleutel van 

de antichambre die naar Isabella’s slaapvertrek leidde, werd bewaard door één van de dueñas 

de Retrete en werd enkel aan de reposteros de cama gegeven wanneer de infante ging 

dineren. Nadat de reposteros het bed van de vorstin hadden opgemaakt, werd de sleutel 

opnieuw afgegeven aan de camarera mayor, die hem bewaarde tot de volgende ochtend.62 Dat 

ook de graaf van Añover hier een flinke vinger in de pap had, blijkt uit een brief van 

Antonia-Wilhelmina aan haar schoonzus Anna van Croÿ, hertogin van Aarschot. In 1616 

schreef ze dat de infante de hertogin toegang wilde verlenen tot haar Cámara. Toch raadde 
                                                 
58 Ibid., 287-288. 
59 BNF, Manuscrits Français 16131, f. 274: Péricard aan Puisieux, 20 april 1618. 
60 BRENNAN, The Travel Diary, 288. 
61 ACA, 36/17: Lo que toca a la Camarera Mayor. 
62 Ibid. 
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Antonia-Wilhelmina haar schoonzus aan vooraf steeds de goedkeuring van de sumiller de 

corps te vragen: “L’Infante dit (…) que porés antrer par l’anteschambre et porterÿe quant il 

vous plerat. Touttefois il serat bon que an fisiés parler au Conte d’Añovere, car quant bien 

l’Infante l’acorde sy veut il touiour que l’on ly demande le syne.”63 Dit laatste voorbeeld toont 

aan dat er niet alleen angstvallig gewaakt werd over de toegang tot de Cámara van Albrecht, 

maar ook tot deze van Isabella. Het werd in elk geval als een bijzonder grote eer beschouwd 

om hier vrije toegang te krijgen. Toen de prinsessen van Condé in 1611 hun opwachting 

maakten aan het aartshertogelijke hof, rapporteerde de Franse ambassadeur dat zij met veel 

égards werden ontvangen, en dat Isabella hen het felbevochten recht schonk “de pouvoir voir 

l’infante en particulier à touttes heures dedans sa chambre”.64 

 De aangehaalde voorbeelden illustreren dat het in de praktijk allerminst 

vanzelfsprekend was om de aartshertogen te zien of te spreken te krijgen wanneer zij zich in 

hun privévertrekken bevonden. Het recht op vrije toegang tot de Cámara was slechts 

weggelegd voor de happy few. Anderen kwamen er niet in, of in elk geval niet zonder 

voorafgaandelijke toestemming. In de meeste gevallen was men genoodzaakt een audiëntie 

aan te vragen en te hopen op een gunstig antwoord. In zijn memoires noteerde nuntius 

Bentivoglio dat Albrecht de gewoonte had zowel ‘s ochtends als ‘s avonds audiëntie te 

houden, en dit gedurende meerdere uren.65 Aangezien Isabella de soevereiniteit over de 

Nederlanden deelde met haar echtgenoot, ontving ook zij geregeld bezoekers in audiëntie. 

Belangrijke gasten gingen gewoonlijk zowel bij de infante als bij de aartshertog op gesprek, en 

– interessant genoeg – steeds ook in die volgorde (cf. Hoofdstuk I).66 Tijdens deze 

gelegenheden was het bezoekers toegestaan hun eerbied te betuigen, politieke kwesties te 

bespreken, klachten te uiten en rekwesten te bepleiten. Daarnaast bood de audiëntie een 

forum aan buitenlandse vertegenwoordigers en agenten om de diplomatieke banden met de 

                                                 
63 ACA, 38/11, map 464, s.f.: Antonia-Wilhelmina van Arenberg aan Anna van Croÿ, 14 juli 1616. Voor een 
gelijkaardig citaat, zie ACA, 38/2, map 48, n° 9: Antonia-Wilhelmina van Arenberg aan Karel van Arenberg, s.d.: 
“(…) Madame vostre fame, laquelle Son Altesse dit avoir pouvoir de venir quant il s’y plerat par la porterie our 
par l’anteschambre.” 
64 BNF, Manuscrits Français 16125, f. 259: Charles de l’Aubespinne-Chasteauneuf, abt van Préaux, aan 
staatssecretaris Villeroy, 9 oktober 1611. 
65 BENTIVOGLIO, Relationi, 142. Zich baserend op de geschriften van Jules Chifflet, stelt Marie de Villermont dat 
de avondaudiëntie van de aartshertog gewoonlijk aanving om 18u30 en eindigde om 20u. DE VILLERMONT, 
L’infante Isabelle, volume II, 30.  
66 Zie bv. ASV, Fondo Borghese III 113, f. 184: Nuntius Lucio Morra aan Borghese, 19 augustus 1617. 
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aartshertogen aan te halen. Omwille van het officiële karakter van deze conversaties (én 

omdat ze zelden verstoken waren van politieke of persoonlijke belangen), waren audiënties 

evenwel onderhevig aan verscheidene beperkingen. In de eerste plaats was het niet 

eenvoudig om een audiëntie te verkrijgen: een verzoek om door de aartshertogen te worden 

ontvangen, kon simpelweg geweigerd worden. Zelfs indien de aanvraag werd goedgekeurd, 

moest men gewoonlijk een tijdje wachten vooraleer het gesprek daadwerkelijk kon 

plaatsvinden. Afhankelijk van de omstandigheden, kon dit enkele dagen tot zelfs weken 

duren. Vooral de frequente jichtaanvallen van de aartshertog zorgden op die manier vaak 

voor uitstel of afstel.67 Op deze momenten hield Albrecht het bed en kwam hij de Cámara 

soms wekenlang niet uit.68 De politieke impact hiervan mag niet onderschat worden: telkens 

wanneer Albrecht aan het ziekbed gekluisterd was, viel het diplomatieke verkeer compleet 

stil. Zo schreef de Engelse ambassadeur William Trumbull in juni 1621 dat hij een audiëntie 

had gekregen bij de infante, “but could not have accesse to the archeduke (…), by reason of 

his weaknes”.69 Verder schijnt het moeilijk te zijn geweest om toestemming te krijgen voor 

een bezoek wanneer Albrecht en Isabella zich in het jachtslot van Tervuren bevonden. Zo 

vermeldde de camarera mayor van Isabella dat “le lieu n’estoit icy assez propre” om gasten te 

ontvangen, hoewel dit laatste af en toe wel gebeurde.70 Ook ceremoniële plichtplegingen 

konden voor de nodige vertraging zorgen. Toen de Spaanse edelman Garcia de Pareja in 1617 

in Brussel arriveerde, werd zijn audiëntie uitgesteld omdat de aartshertog niet wist of hij 

Pareja moest ontvangen als een buitengewoon ambassadeur van de Spaanse koning (en dus 

met de gepaste pracht en praal), dan wel als een gewone gezant.71 Op dezelfde manier moest 

de nieuwe pauselijke nuntius in juli 1621 wachten op zijn eerste gesprek met de infante, die 

zich – zoals de gewoonte was in die tijd – na de dood van haar echtgenoot gedurende veertig 

dagen had afgesloten van de buitenwereld.72  

                                                 
67 Zie bv. AGS, Estado 2307, s.f.: De markies van Bedmar aan Filips III,  10 november 1619, en ASV, Fondo 
Borghese II 98, f. 240: Nuntius Lucio Sanseverino aan Borghese, 11 januari 1620. 
68 BNF, Manuscrits Français 16132, f. 19: Péricard aan Puisieux, 18 januari 1619; f. 31: Péricard aan Puisieux, 5 
februari 1619 en f. 36: Péricard aan Puisieux, 6 februari 1619. 
69 NA, State Papers 77/14, f. 345: William Trumbull aan staatssecretaris, 24 juni 1621.  
70 ACA, Correspondentie van Anna van Croÿ 38/11, map 465, s.f.: Antonia-Wilhelmina van Arenberg aan Anna 
van Croÿ, 6 november 1616. 
71 ASV, Fondo Borghese III 113, f. 60: Nuntius Ascanio Gesualdo aan Borghese, 11 maart 1617. 
72 BAV, Barberini Latini 6812, f. 4: Nuntius Giovanni-Francesco Guidi di Bagno aan kardinaal Ludovisi, 24 juli 
1621. 
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 Zelfs indien de audiëntie kon doorgaan, waren de moeilijkheden niet van de baan. 

Vaak ondervonden de gesprekken hinder van het strikte protocol dat bezoekers dienden te 

respecteren. Ontmoetingen met de aartshertogen verliepen volgens een minutieus 

uitgetekende choreografie, die niet zelden tot geschillen over precedentie en decorum leidde. 

Om te vermijden dat deze laatste zouden uitgroeien tot heuse diplomatieke conflicten, 

moesten de gesprekken met grote omzichtigheid worden aangepakt. Dat was niet altijd 

bevorderlijk voor de vlotte communicatie.73 Verder dienen we ervan uit te gaan dat men 

tijdens audiënties zelden vrijuit kon spreken. Doorgaans verliepen de gesprekken in het 

openbaar en werden ze bijgewoond door een groot publiek.74 In theorie konden 

vooraanstaande bezoekers ook in privéaudiëntie worden ontvangen, maar zelfs in dit geval 

vonden de gesprekken zelden onder vier ogen plaats. Het Spaanse hofceremonieel schreef 

voor dat de mayordomo mayor en – indien mogelijk – een aantal gentilhombres de la Cámara 

ten allen tijde geacht werden de audiënties van de aartshertog bij te wonen.75 Ook de infante 

werd tijdens haar audiënties steeds vergezeld door enkele hofdames en door haar 

grootkamenier. In een brief aan Anna van Croÿ excuseerde camarera mayor Antonia-

Wilhelmina van Arenberg zich dan ook voor het feit dat ze zo weinig tijd had om te 

schrijven, “pour autant que j’ay en sy peu de loisir tant pour les audiances ou y me faut 

toujour estre auprès de Son Altesse”.76 

 Voor buitenstaanders vormde de audiëntie één van de weinige mogelijkheden om 

persoonlijk, rechtstreeks en langdurig contact te hebben met de vorsten. Omwille van de 

voornoemde beperkingen was een succesvol gesprek echter niet steeds gegarandeerd. 

Bovendien was het feit dat bezoekers op voorhand een onderhoud moesten aanvragen, een 

groot nadeel: in de diplomatieke wereld waren uitstel en oponthoud krachtige wapens. 

Hieruit blijkt dat toegang voor de meeste tijdgenoten een voorwaardelijk recht was. Het werd 

met de grootst mogelijke spaarzaamheid verleend: zowel de fysieke toegang tot de 

aartshertogen als de mogelijkheid tot interactie waren gebonden aan een aantal strenge 

condities. Zoals eerder aangehaald, was dat echter niet zo voor de vooraanstaande leden van 

de hofhouding. Uit hoofde van hun ambt genoten officieren en leden van de Cámara vrije 

                                                 
73 Zie bv. NA, State Papers 77/13, f. 267: Lord Doncaster aan staatssecretaris, 30 mei 1619. 
74 BAV, Barberini Latini 6807, f. 65: Bentivoglio aan Borghese, 4 augustus 1612 
75 BOTTINEAU, ‘Aspects de la cour’, 144. 
76 ACA, 38/11, map 465, s.f.: Antonia-Wilhelmina van Arenberg aan Anna van Croÿ, 26 december 1616. 
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toegang tot de privévertrekken van de vorst. De anekdote over de graaf van Fürstenberg, 

waarmee dit hoofdstuk aanving, illustreert bovendien dat zij geen audiëntie moesten 

aanvragen om de aartshertogen te spreken te krijgen. Dat wil niet zeggen dat de hovelingen 

het vereiste decorum en de voorgeschreven etiquette naast zich mochten neerleggen. Het 

betekent dat zij het recht hadden de standaardprocedures inzake toegang en audiënties te 

omzeilen, en dat dit recht niet in vraag werd gesteld. Niet voor niets ontvingen de 

gentilhombres de la Cámara een gouden sleutel bij hun aanstelling. Meer dan een prestigieuze 

accessoire, was de sleutel een symbool van hun status als leden van de aartshertogelijke inner 

circle. Voor hen was de toegang tot de vorsten gegarandeerd, en in zekere mate zelfs 

afdwingbaar. Zoals uit de volgende paragrafen zal blijken, bracht dit privilege belangrijke 

voordelen met zich mee. 

 

    

De gouden sleutelDe gouden sleutelDe gouden sleutelDe gouden sleutel    

 

Als gentilhombre de la Cámara en primer caballerizo van de hofhouding was Gaston Spínola, 

graaf van Bruay, een vooraanstaand lid van de aartshertogelijke hofhouding. Hoewel de graaf 

niet in het paleis woonde, blijkt uit zijn briefwisseling dat hij de aartshertogelijke residentie 

als zijn werkomgeving beschouwde.77 Net als hedendaagse forenzen pendelde hij op vrijwel 

dagelijkse basis heen en weer tussen zijn woonplaats en het hof. Als zodanig was hij 

uitstekend op de hoogte van alles wat zich binnen de muren van het paleis afspeelde. Zijn 

correspondentie bevat een ware schat aan informatie over het hofleven in Brussel. Bruay 

vertelde niet alleen over bijzondere gelegenheden als jachtpartijen, huwelijksfeesten en bals, 

maar wist ook allerlei relevante en minder relevante nieuwtjes te melden over de 

belevenissen van de hovelingen. Daarnaast weidde hij uitvoerig uit over het komen en gaan 

van bezoekers en over de agenda van de aartshertogen. Op een bepaalde manier uitte zijn 

bekendheid met het hofleven zich zelfs in de ontwikkeling van een woordenschat die sterk 

herinnert aan een werkgerelateerd jargon. Waar de meeste Spaanssprekende tijdgenoten naar 

Albrecht verwezen als Su Alteza (“Zijne Hoogheid”), gebruikte Bruay de term nuestro Amo 

                                                 
77 Spínola’s brieven aan Karel van Arenberg zijn terug te vinden in ACA, 38/3 en 38/4. 
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(“onze meester”).78 Verder wijzen zijn gedetailleerde beschrijvingen van de 

gezondheidstoestand van de aartshertog erop dat Bruay’s actieradius zich uitstrekte tot in 

Albrechts Cámara, zelfs wanneer deze laatste aan het bed gekluisterd was met jicht. Deze 

vrije toegang stelde hem in staat op de hoogte te blijven van allerlei politieke kwesties, 

waarover hij dan uitvoerig berichtte in zijn brieven. Belangrijker nog was het feit dat Bruay 

het recht genoot Albrecht op te zoeken wanneer hij dat wenste. In tegenstelling tot vele 

anderen, was hij gerechtigd de aartshertog op eigen initiatief en op elk moment te benaderen. 

Dat gebeurde onder meer toen zijn vriend en bondgenoot Karel, prins-graaf van Arenberg, 

hem in 1612 vroeg één van zijn cliënten aan te bevelen voor een positie in de Grote Raad van 

Mechelen. Bruay aarzelde niet en ging de aartshertog meteen opzoeken. Nauwelijks één dag 

later meldde hij enigszins triomfantelijk dat hij “gisteren langer dan een kwartier met de 

meester gesproken had over deze zaak”, waarbij hij Albrecht uitgebreid had gewezen op de 

kwaliteiten en verdiensten van de cliënt in kwestie (cf. Hoofdstuk VI).79  

 De casus Bruay biedt een goede illustratie van het nut en de betekenis van 

gegarandeerde toegang. In het geval van Bruay bood het privilege hem de mogelijkheid 

informatie uit eerste hand te vergaren, en deze vervolgens te distribueren onder derden. In 

een tijd waarin het hof het epicentrum van de macht vormde en de minste gril van de vorst 

het politieke evenwicht uit balans kon brengen, was dit bijzonder interessant. Daarnaast 

beschikte Bruay over de mogelijkheid de aartshertog persoonlijk en rechtstreeks te 

benaderen, zonder vooraf om een audiëntie te moeten vragen. Dergelijke opportuniteiten 

bleken ideaal om zijn belangen en die van zijn politieke medestanders onmiddellijk en 

rechtstreeks bij Albrecht aan te kaarten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de 

gentilhombres van Albrecht op de nodige belangstelling konden rekenen bij de buitenlandse 

ambassadeurs in Brussel. Hoewel het corps diplomatique nu en dan ook aandacht schonk aan 

de mindere goden van de hofhouding (zoals de gentilhombres de la Boca en de gentilhombres 

de la Casa), mag duidelijk zijn dat het vooral de officieren van de Cámara waren die het 

meeste stof deden opwaaien in de diplomatieke correspondentie. Net als hedendaagse 

paparazzi rapporteerden de buitenlandse gezanten met onvermoeibare ijver over het komen 

en gaan van Albrechts gentilhombres. Telkens wanneer een nieuwe hoveling de gouden 

                                                 
78 ACA, 38/3 en 38/4, passim. 
79 ACA, 38/3, map nr. 108, n° 4: Gaston Spínola aan Karel van Arenberg, 11 januari 1612. 
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sleutel ontving, scherpten ze hun pen. De inkt vloeide eveneens rijkelijk wanneer de 

aartshertog hen adellijke titels uitreikte, of wanneer zij bijzondere gunsten ontvingen. In de 

onophoudelijke stroom van berichten die de diplomaten naar het thuisfront verzonden, 

vergaten ze zelden melding te maken van de exacte positie van een hoveling, of op welke 

manier deze laatste gerelateerd was aan een ander lid van Albrechts entourage. Een 

terugkerend onderwerp was de behandeling die de gentilhombres ontvingen aan het hof. Hoe 

werden zij aangesproken? Werd het hen toegestaan hun hoed op te houden in aanwezigheid 

van de vorsten? Op welke bank namen ze plaats in de Hofkapel? Veeleer dan onbetekenende 

details die blijk geven van een bizarre zin voor protocol en hiërarchie, waren deze 

commentaren bedoeld om informatie door te geven over de mate van toegang die een 

hoveling genoot, en over diens status in termen van (politieke) macht en invloed.  

 Op 30 april 1621, enkele maanden voor het overlijden van de aartshertog, berichtte de 

Franse ambassadeur Jean Péricard dat Albrecht en Isabella de Genuese veldheer Ambrogio 

Spínola tot mayordomo mayor van hun hofhouding hadden benoemd. Volgens de 

ambassadeur was die positie Spínola niet toevallig te beurt gevallen. Péricard vermoedde dat 

de beslissing gemotiveerd werd door een sluwe afweging: “Leurs Altesses (…) luy ont donné 

l’estat de grand maistre d’hostel, que l’on nomme mayordomo mayor (…). Ladite charge de 

grand maistre donne une liberté absolue d’entrer à toute heure au quartier de l’infante et de 

parler à elle (…)”80 Op 16 juli 1621, drie dagen na het overlijden van Albrecht, kwam 

Péricard nog eens terug op zijn eerdere observatie: “Cette charge de mayordomo mayor, qui 

n’a esté déférée audict marquis [Spínola] que pour luy donner liberté d’entrer en la chambre 

de l’infante à toute heure, sans demander audience comme il faisoyt auparavant, et conférer 

avec elle sur toutes occurrences, estant seul et unique en ce privilège (…)”81 Péricard was 

ervan overtuigd dat Spínola het belangrijkste officie in de hofhouding slechts had gekregen 

opdat hij vrije en ongelimiteerde toegang zou hebben tot de infante, die als toekomstige 

landvoogdes de plak zou zwaaien in de Habsburgse Nederlanden. De ambassadeur weidde 

niet verder uit over de kwestie, maar het lijdt geen twijfel dat zijn opmerkingen in Parijs voor 

de nodige consternatie zorgden. Door de connectie tussen het ambt van mayordomo mayor 

en het bijhorende privilege van gegarandeerde toegang te benadrukken, waarschuwde 

                                                 
80 BNF, Manuscrits Français 16133, f. 271: Péricard aan Puisieux, 30 april 1621. 
81 BNF, Manuscrits Français 16133, f. 344: Péricard aan Puisieux, 16 juli 1621.  
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Péricard zijn superieuren dat Spínola nu één van de voornaamste adviseurs van de infante 

werd, en zo mogelijk nog meer invloed zou verwerven dan hij voordien reeds had.82 

 Tijdgenoten beseften maar al te goed dat het recht op vrije toegang grote politieke 

consequenties met zich meebracht. Omgekeerd echter kon een gebrek aan toegang eveneens 

verstrekkende gevolgen hebben. In november 1612 bracht de Spaanse ambassadeur Felipe de 

Cardona, markies van Guadaleste, Filips III op de hoogte van de zwakke gezondheid van de 

aartshertog. Hoewel Guadaleste erin slaagde de vorst een gedetailleerd rapport te geven over 

Albrechts zorgwekkende toestand, beklemtoonde de markies dat zijn verslag 

noodzakelijkerwijs was gebaseerd op geruchten, aangezien de graaf van Añover hem 

verboden had de aartshertog vaker te bezoeken dan nodig was.83 De nukkige opmerking van 

de ambassadeur was slechts één van meerdere klachten over de manier waarop Añover zijn 

pogingen om contact te hebben met de aartshertog saboteerde. Reeds in augustus 1612 

schreef hij hierover het volgende: “Sinds zijn benoeming tot mayordomo mayor heeft de 

graaf van Añover tot tweemaal toe nagelaten mij te waarschuwen wanneer Hunne 

Hoogheden het paleis verlieten”.84 De eerste maal was dat gebeurd tijdens het bezoek van de 

keurvorst van Mainz, die enkele mijlen buiten de stadsmuren werd opgewacht. De tweede 

maal was toen de aartshertog de stad was uitgegaan voor de ontvangst van de hertog van 

Mantua. Bij die gelegenheid had Añover de ambassadeur bevolen thuis te blijven, aangezien 

“Zijne Hoogheid enkel in het gezelschap van zijn dienaren wilde uitrijden”.85  

 Guadaleste was woest. Dergelijke nalatigheden druisten volgens hem in tegen het 

recht van ambassadeurs om op de hoogte te worden gehouden van het doen en laten van de 

vorsten. De markies realiseerde zich maar al te goed dat er pogingen werden ondernomen om 

zijn autoriteit te ondermijnen, en beschuldigde Añover ervan de toegang tot de aartshertog te 

willen monopoliseren. Hij vroeg Filips III de graaf te berispen vanwege diens onwil om de 

officiële vertegenwoordiger van de Spaanse kroon met het nodige respect te behandelen, en 

het lijkt erop dat zijn klaagzang de juiste snaar raakte. Kort nadien vroeg de koning Añover 

om uitleg. Deze laatste had de bui evenwel zien hangen, en was goed voorbereid. In een brief 

                                                 
82 Ook nuntius Bentivoglio schreef in zijn memoires dat de mayordomo mayor van de hofhouding “op elk 
moment en op de meest geheime plaatsen de vrije toegang genoot tot de aartshertog en de infante”. 
BENTIVOGLIO, Relationi, 158. 
83 AGS, Estado 2294, s.f.: De markies van Guadaleste aan Filips III, 15 november 1612. 
84 AGS, Estado 2294, s.f.: De markies van Guadaleste aan Filips III, s.d. [augustus 1612]. 
85 Ibid. 
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aan Filips’ secretaris Juan de Ciriza antwoordde hij het volgende: “Zijne Majesteit heeft 

vernomen dat het eertijds de gewoonte was dat de zetelende ambassadeur op de hoogte werd 

gebracht van het komen en gaan van Hunne Hoogheden, en verlangt te weten waarom dit 

niet langer het geval is. Ik zeg dat het klopt dat de zetelende ambassadeur Hunne Hoogheden 

doorgaans vergezelde op hun reizen, maar niet omdat het bij de plichten van diens ambt 

hoorde, maar omdat ze hem er toestemming voor gaven en het op prijs stelden, wat vandaag 

niet meer het geval is, omdat Zijne Hoogheid elke dag meer hinder ondervindt van zijn jicht 

en zijn aanvallen, en liever alleen wordt gelaten met uitzondering van zijn dienaren, wat zijn 

voornaamste beweegreden is in deze kwestie, en dat heeft hij ook op die manier aan de 

markies van Guadaleste uitgelegd. Voor de rest wordt [de ambassadeur] zoals voorheen op 

voorhand gewaarschuwd over alle publieke activiteiten, en ook over de private 

aangelegenheden en de diners, en heeft hij terecht volledige toegang tot de kamers van 

Hunne Hoogheden, en wordt hij door alle dienaren op passende wijze gerespecteerd. En ik 

zal er bijzondere zorg voor dragen dat dit alles op deze manier in zijn werk blijft gaan (…)”86  

 Het antwoord liet weinig aan de verbeelding over. Door aan te geven dat hij enkel de 

orders van de aartshertog opvolgde, kaatste Añover de bal terug naar de koning. Filips was nu 

genoodzaakt in discussie te treden met Albrecht, die niet bepaald bekend stond om zijn 

toegeeflijkheid inzake ceremoniële kwesties. De koning koos er wijselijk voor het conflict 

niet te laten escaleren, en gooide de handdoek in de ring. Hij waarschuwde zijn adviseurs in 

de Consejo de Estado dat “het schadelijk lijkt om hier verder op in te gaan”, en beval 

Guadaleste om de zaak te laten rusten.87 Wat Filips betrof was het probleem van de baan. In 

werkelijkheid echter veranderde er weinig of niets. Nauwelijks een maand later rapporteerde 

de ambassadeur dat hij Albrecht en Isabella onmiddellijk na hun terugkeer van een verblijf 

op het platteland had willen begroeten, maar tegengehouden was door Añover, die hem 

bevolen had de volgende dag terug te komen.88 Enkele dagen nadien vond een gelijkaardig 

voorval plaats, toen Guadaleste naar het paleis trok om er de eredienst bij te wonen en bij 

aankomst te horen kreeg dat het hem – wegens een aanpassing van het hofceremonieel – niet 

langer was toegestaan de aartshertogen te vergezellen op hun weg van de Cámara naar de 

                                                 
86 AGS, Estado 2294, s.f.: Rodrigo Niño y Lasso aan Juan de Ciriza, 14 november 1612. 
87 Zie het bijschrift in de marge van de voornoemde brief van Rodrigo Niño y Lasso aan Juan de Ciriza. 
88 AGS, Estado 2294, s.f.: De markies van Guadaleste aan Filips III, 14 december 1612. 
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Hofkapel en terug.89 Weer verzocht Guadaleste de koning om hulp: “Ik smeek Uwe Majesteit 

om dergelijke toestanden niet als verwaarloosbaar te beschouwen, maar zo snel mogelijk orde 

op zaken te stellen.”90 Hij wees erop hoeveel schade de reputatie van de koning zou lijden 

indien de lokale bevolking in de Nederlanden er achter zou komen dat het recht op 

precedentie en toegang van belangrijke Spanjaarden werd ingeperkt, “want de plaatselijke 

bevolking respecteert ons enkel omdat ze ziet dat Zijne Hoogheid meer toegang [más entrada] 

voorbehoudt voor degenen onder ons die hier [= in de Nederlanden] dienen”.91 Deze keer liet 

Filips zich echter niet verleiden tot een reactie, en Guadaleste zag zich genoodzaakt zijn 

gekwetste trots in te slikken.  

 Hoewel het niet duidelijk is of de graaf van Añover nu wel of niet op bevel van de 

aartshertog handelde, toont deze anekdote aan dat een gebrek aan toegang tot de vorst nefast 

was voor de eigentijdse diplomaat. Door Añovers bewuste nalatigheid om Guadaleste op de 

hoogte te brengen van Albrechts komen en gaan, én door zijn weigering om hem toegang te 

verlenen, werd de ambassadeur letterlijk afgesneden van de macht. Op die manier beperkte 

de graaf Guadaleste’s mogelijkheden om informatie te vergaren, en belemmerde hij hem in de 

uitvoering van zijn diplomatieke opdracht. Geen wonder dat de markies zich verbolgen 

toonde over de gang van zaken. 

 

 

Toegang en gunstToegang en gunstToegang en gunstToegang en gunst    

 

De voorbeelden over Spínola en Guadaleste tonen aan dat een ongelijke ‘distributie’ van 

toegang vérstrekkende politieke gevolgen kon hebben, en dat leden van de hofhouding 

precies omwille van hun gegarandeerde toegang op de nodige belangstelling mochten 

rekenen. Toch is het verhaal daarmee niet afgerond. In de voorgaande paragrafen werd 

toegang met name bestudeerd vanuit de vraag naar a) de fysieke toegang tot de vorsten en b) 

de mogelijkheid tot interactie. Beide noties zijn belangrijk, maar volstaan niet om de 

complexe gelaagdheid van het concept volledig bloot te leggen. Hoewel de symbolische 

voorstelling van het vroegmoderne hof als een systeem van concentrische cirkels inderdaad 

                                                 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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meer duidelijkheid kan scheppen over het algemene idee, houdt ze het risico in de 

toeschouwer te misleiden via de suggestie dat toegang in essentie een statisch fenomeen was. 

Indien enkel op deze manier begrepen, slaagt het concentrische patroon er niet in de 

variabiliteit van het concept te vatten. In tegenstelling tot wat het model doet uitschijnen, 

bleef de actieradius van de vorst niet beperkt tot de beslotenheid van de Cámara. Hij 

verplaatste zich, en het hof bewoog met hem mee: “Hof wird genennet, wo sich der Fürst 

aufhält”, schreef Johann Heinrich Zedler al in zijn Universal-Lexicon.92 Bijgevolg 

manifesteerde het hof zich op verscheidene manieren en in verscheidene omstandigheden, 

hoofdzakelijk binnen de paleismuren, maar vaak ook op locatie. Toegang was dus 

noodzakelijkerwijs dynamisch van aard. Het concept was niet alleen onderhevig aan 

dimensies van ruimte, maar ook aan dimensies van tijd en beweging. Vanuit dat standpunt 

bekeken, wordt het vrijwel onmogelijk om alle gradaties van toegang mee in rekening te 

brengen. Hier stuit de historicus onvermijdelijk op de beperkingen van de geschreven bron. 

De vraag is echter niet hoe we al deze gradaties mee in rekening kunnen brengen; de vraag is 

of hier wel de juiste invalshoek wordt gehanteerd.  

 Tot nu toe werd toegang in hoofdzaak vanuit ‘kwantitatief’ oogpunt bestudeerd (i.e. 

de voorwaardelijkheid of net de garantie van toegang; de snelheid waarmee men de vorst kon 

bereiken; de duur van de interactie; enz.). De vraag stelt zich of het onderzoek niet meer 

gebaat zou zijn bij een analyse die ook het kwalitatieve aspect mee in beschouwing neemt 

(i.e. de duurzaamheid van het contact; de aard van de verstandhouding met de vorst; enz.). 

Deze benadering vertrekt vanuit het idee dat toegang – veeleer dan een objectief meetbaar 

criterium – een complex en veelomvattend proces was, waarin ook de emotionele relatie met 

de vorst een rol speelde. Het belang van toegang schuilt dan niet zozeer in de mogelijkheid 

om in contact te treden met de vorst (weze het in eigen persoon of ‘vanop afstand’), maar wel 

in de gegarandeerde, dagdagelijkse nabijheid die het mogelijk maakte een hechte 

vertrouwensband op te bouwen en die in bepaalde gevallen tot vriendschap, affectie en zelfs 

intimiteit kon leiden. De ‘proximiteit’ was dan niet zozeer fysiek als wel psychologisch van 

aard. Dergelijke emotionele banden konden van doorslaggevend belang zijn bij het nastreven 

van de vorstelijke gunst. Zo argumenteert Nicolas Le Roux dat de vroegmoderne politiek niet 

                                                 
92 Geciteerd in DUINDAM, Vienna and Versailles, 3. Zie ZEDLER, J.H. Grosses vollständiges Universal-Lexicon 
aller Wissenschafften und Künste... Vol. 13 (1739) 405. Een digitale versie van de volledige encyclopedie (68 
vols., 1731-1754) is te raadplegen op http://www.zedler-lexikon.de (laatst geconsulteerd op 29 december 2008). 
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kan worden begrepen zonder een gedegen inzicht in de manier waarop proximiteit en 

gunstverlening met elkaar in onderlinge correlatie stonden: “Il s’agit donc d’étudier non 

seulement le concept de faveur, sa théorisation et son utilisation, mais aussi les signes de la 

faveur, autrement dit les représentations et les manifestations politiques, économiques, 

symboliques et discursives traduisant ou reconnaissant la relation de proximité avec le 

prince.”93 Volgens Le Roux had gunstverlening in de eerste plaats te maken met de 

totstandkoming en instandhouding van een emotionele connectie tussen de vorst en de leden 

van zijn entourage: “La faveur apparaît (…) comme une situation de pouvoir informel, ne 

reposant ni sur le statut social ni sur les charges officielles, mais sur un lien dilectif traduisant 

une relation volontaire et affective des personnages choisis.”94 Aan het hof van de 

aartshertogen vinden we daarvan verscheidene voorbeelden terug. 

 In december 1620 informeerde Jean Péricard zijn superieuren in Parijs over de 

rijzende ster van één van Albrechts hovelingen. Eerder dat jaar was het Brusselse hof in rouw 

gedompeld naar aanleiding van het overlijden van de graaf van Añover, Albrechts sumiller de 

corps. De ambassadeur schreef dat de graaf na zijn dood was opgevolgd door Charles-

Emmanuel de Gorrevod, markies van Marnay en graaf van Pont-de-Vaux. Zoals in een vorig 

hoofdstuk werd vermeld, stamde de markies uit de Bourgondische aristocratie en diende hij 

al meer dan twintig jaar in de hofhouding als gentilhombre de la Cámara (cf. Hoofdstuk I).95 

Gedurende deze periode was Gorrevod er kennelijk in geslaagd zich bijzonder geliefd te 

maken bij de aartshertog. Zo berichtte de pauselijke nuntius in 1618 dat Albrecht de markies 

een fabelachtige geldsom van niet minder dan 4000 scudi (ca. 10.000 fl.) had geschonken.96 

De reden daarvoor was volgens de nuntius niet ver te zoeken: “Deze ridder toont zich erg 

toegewijd en vlijtig in de persoonlijke dienst aan de aartshertog, waardoor Zijne Hoogheid 

hem erg bemint, en hem elke dag nieuwe gunsten [“nuove gratie”] verleent”.97 Dat laatste was 

zeker niet gelogen. Uit verscheidene bronnen blijkt dat Albrecht doorheen de jaren erg veel 

moeite deed om de carrière van Gorrevod vooruit te helpen. Zo werd de baronie van Marnay 

                                                 
93 LE ROUX, N. “Courtisans et favoris: l’entourage du prince et les mécanismes du pouvoir dans la France des 
guerres de religion.” Histoire, Économie et Société, 17 (1998) 377-387. Aldaar p. 378. 
94 LE ROUX, “Courtisans et favoris”, 381. 
95 Een overzicht van zijn carrière in AGS, Estado 2294, s.f.: Charles-Emmanuel de Gorrevod aan de hertog van 
Lerma, 24 april 1612. 
96 ASV, Fondo Borghese II 112, ff. 254-256: Lucio Morra aan kardinaal Borghese, 12 mei 1618. 
97 Ibid. 
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in 1602 tot markizaat verheven, en werd Gorrevod in 1613 op aanbeveling van de aartshertog 

opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies.98 In 1616 schonk Albrecht hem een regiment in 

het leger, en in 1620 werd hij benoemd tot gouverneur van Limburg.99  

 Gorrevod werd duidelijk gefavoriseerd door de aartshertog, en zijn aanstelling tot 

sumiller de corps bleef dan ook niet onopgemerkt aan het hof. Kort na zijn benoeming nam 

Marnay zijn intrek in de kamer van zijn voorganger, die naast de appartementen van 

Albrecht gelegen was. Péricard noteerde dat de markies “[y résidait] grandement aymé et 

favorisé de l’archiduc, couchant en sa chambre et ayant gaigné une telle habitude auprès de 

Son Altesse quelle ne peut souffrir qu’aultre la touche de luy en son habillé, mouvoir et porter 

de lieu à aultre”.100 Als sumiller de corps had Gorrevod de gewoonte aangenomen om in de 

slaapkamer van Albrecht te overnachten. Bovendien was de markies de enige wiens 

aanraking de aartshertog nog verdroeg wanneer hij geplaagd werd door aanvallen van jicht. 

De pientere ambassadeur had geen verdere aanwijzingen nodig om het belang van deze 

situatie tot zich te laten doordringen. Hij was er onmiddellijk op uit getrokken om Gorrevod 

te feliciteren met zijn benoeming, en bracht zijn superieuren op de hoogte van het feit dat de 

markies nu met groot gezag sprak.101 Het duurde niet lang vooraleer de woorden van Péricard 

profetisch bleken. Als hoofd van de Cámara werd Gorrevod de officiële tussenpersoon tussen 

de aartshertog en de buitenwereld. Voortaan regelde hij de audiënties en beheerde hij de 

agenda van het vorstenpaar. Enkele weken later rapporteerde de ambassadeur dat Gorrevod 

nog de enige was die met de aartshertog mocht spreken wanneer deze tijdens jichtaanvallen 

het bed moest houden.102 Vanaf dat moment verwierf de markies het monopolie over de 

toegang tot Albrecht. Voor Péricard was dat de aanleiding om er bij Lodewijk XIII op aan te 

dringen dat Gorrevods graafschap Pont-de-Vaux, dat een Frans leen was, zo spoedig mogelijk 

tot hertogdom zou worden verheven – een gunst waar de markies reeds langer naar 

                                                 
98 Cf. het artikel “Gorrevod (de)” in DUERLOO, L. & JANSSENS, P. Wapenboek van de Belgische adel, van de 15de 
tot de 20ste eeuw. 4 vols. Brussel, 1992-1994 en AGS, Estado 2027, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 16 
januari 1613.   
99 AGS, Estado 2296, s.f.: De markies van Guadaleste aan Filips III, 26 januari 1615 en AGS, Estado 2308, s.f.: De 
markies van Bedmar aan Filips III, 7 februari 1620. 
100 BNF, Manuscrits Français 16133, f. 116: Péricard aan Puisieux, 18 december 1620. 
101 Ibid. 
102 BNF, Manuscrits Français 16133, f. 161: Péricard aan Puisieux, 8 januari 1621.  
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hengelde.103 De Franse koning aarzelde niet om het advies van zijn ambassadeur op te volgen, 

en kende Gorrevod in maart 1621 de titel van hertog toe.104  

 De diplomatieke berichtgeving over de markies van Marnay toont aan dat de ongelijke 

distributie van toegang een drastische impact kon hebben op de machtsverhoudingen aan het 

hof. Tegelijk maakt zijn verhaal duidelijk dat het verzekerde recht op toegang vaak hand in 

hand ging met een zekere emotionele affiniteit. Het lijkt erop dat de aartshertog een grote 

genegenheid koesterde voor Gorrevod. Deze bevoorrechte status leverde de markies niet 

alleen allerlei tastbare voordelen op, waaronder geld, adellijke titels en politieke en militaire 

ambten, maar ook een opmerkelijke politieke invloed. In de historiografie werd reeds 

overvloedig gewezen op het belang van de studie van interpersoonlijke relaties aan het 

vroegmoderne hof en hun verwevenheid met de verlening en verwerving van de vorstelijke 

gunst.105 Dat was aan het hof van de aartshertogen niet anders. Zo is het onbegrijpelijk dat 

historici tot nog toe zelden hebben stilgestaan bij de uitzonderlijke positie van de graaf van 

Añover, die duidelijk de gunsteling was van Albrecht (cf. Hoofdstuk VI). Het lijkt erop dat 

Gorrevod na Añovers dood in 1620 goed en wel op weg was om die favorietenrol over te 

nemen – een rijzende ster die onverwachts uitdoofde toen ook de aartshertog in 1621 

overleed. 

 Verscheidene historische bronnen suggereren dat zowel Albrecht als Isabella oprechte 

gevoelens van sympathie en affectie koesterden voor bepaalde leden van hun hofhouding. 

Dergelijke emoties ontwikkelden zich vooral ten aanzien van hovelingen die – zoals Añover 

en Gorrevod – een lange staat van dienst bezaten en die door de jaren heen bewezen hadden 

het vertrouwen van de vorsten waard te zijn.106 Dat gold bijvoorbeeld voor Isabella’s dueña de 

honor Leonor de Guzmán, gravin van Uceda, die reeds vóór het huwelijk van de infante deel 

uitmaakte van haar entourage.107 Deze dame wordt herhaaldelijk vernoemd in de 

                                                 
103 BNF, Manuscrits Français 16133, f. 174: Charles-Emmanuel de Gorrevod aan [Puisieux ?], 23 januari 1621 en 
f. 195: Péricard aan Puisieux, 25 februari 1621.   
104 BNF, Manuscrits Français 16133, f. 226: Péricard aan Puisieux, 26 maart 1621. 
105 Zie de vele verwijzingen in de voorgaande noten. 
106 Voor een interessante sociologische kijk op deze theorie, zie SCHUTTE, J.G. & LIGHT, J.M. “The Relative 
Importance of Proximity and Status for Friendship Choices in Social Hierarchies.” Social Psychology, 41 (1978) 
260-264.  
107 Leonor de Guzmán – een tante van de graaf-hertog van Olivares – was afkomstig uit Sevilla. Zij was de 
weduwe van Diego Mexía, graaf van Uceda, die voor zijn overlijden mayordomo was in de hofhouding van de 
koningin. Zie GARCÍA CARRAFFA, A. & GARCÍA CARAFFA, A. Diccionario Heráldico y Genealógico de apellidos 
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correspondentie van de aartshertogin en was duidelijk graag gezien door haar meesteres. Uit 

deze brieven blijkt dat Isabella geregeld lange en intieme gesprekken voerde met haar 

gezellin, die wellicht één van de weinige hofdames was met wie ze vlot in haar moedertaal 

kon converseren. Zo vertrouwde Uceda haar tijdens een gedachtewisseling over de gruwelen 

van de oorlog toe dat ze het tijdens haar jeugd altijd jammer had gevonden een vrouw te zijn, 

maar nu blij was dat ze geen man was, omdat ze anders zou moeten deelnemen aan de 

belegering van Oostende.108 Een ander veelzeggend voorbeeld is het feit dat de gravin in 1603 

in het geheim contact opnam met de Florentijnse edelman Giovanni de’ Medici, om hem “con 

molta familiarità et secretezza” te vragen of hij in Italië iemand kende die haar een middeltje 

tegen onvruchtbaarheid kon bezorgen.109 Aangezien de gravin zelf kinderen had, bestaat er 

weinig twijfel dat ze handelde in opdracht van Isabella, die op de leeftijd van 37 jaar 

wanhopig naar een erfgenaam verlangde.  

 De gravin van Uceda was duidelijk een vertrouwelinge van de infante. Dat belette 

haar evenwel niet haar invloed bij Isabella aan te wenden om haar eigen belangen te 

behartigen – getuige hiervan de talrijke aanbevelingsbrieven die de infante te haren behoeve 

aan de hertog van Lerma zond. Ook Uceda’s kinderen werden daarbij niet vergeten. In 1600 

schreef Isabella dat de gravin “dermate moeder is van haar zonen dat ze me steeds vraagt om 

hen te begunstigen, en ze dient mij zo goed dat ik niet kan nalaten om hen die hulp te 

geven”.110 Dat bleek niet overdreven. Wellicht was het op Isabella’s aandringen dat Albrecht 

in 1599 een brief schreef naar de paus, waarin hij deze laatste verzocht Uceda’s zonen Pedro 

en Francisco Mexía – die beiden in Salamanca studeerden – een kerkelijk beneficie te geven 

om hun studies te kunnen bekostigen.111 Ook nadien bleven de aartshertogen Uceda’s zonen 

steunen. In maart 1604 kreeg Pedro Mexía met een niet nader gespecificeerd probleem te 

kampen. De zaak bleek zo ernstig dat Uceda zich genoodzaakt zag naar Spanje te reizen en de 

                                                                                                                                                              

españoles y americanos. 86 vols. Madrid, 1920-1963. Aldaar volume 57, p. 24. Zie ook AHN, Sección Ordenes 
militares, expediente 5274. 
108 RODRÍGUEZ VILLA, A., ed. Correspondencia de la Infanta Doña Isabel Clara Eugenia de Austria con el Duque 
de Lerma y otros personajes. Madrid, 1906. Zie brief n° 32: Isabella aan Lerma, 11 augustus 1601. 
109 Archivio di Stato, Firenze: Carteggi dei Principi, delle Granduchesse e delle Principesse / Giovanni di Cosimo 
I e di Eleonora degli Albizi / Lettere del principe ai granduchi e alla Segretaria, volume 5155, f. 408: Giovanni de’ 
Medici aan Ferdinando de’ Medici, 30 mei 1603. Terug te vinden op de webpagina van The Medici Archive 
Project, http://documents.medici.org, docID 9195 (laatst geraadpleegd: 17 juli 2009). 
110 RODRÍGUEZ VILLA, Correspondencia, n° 21: Isabella aan Lerma, 27 oktober 1600. 
111 ASV, Fondo Borghese III 105 ABC, f. 42: Albrecht aan Clemens VIII, 28 juni 1599 [vanuit Genua]. 
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kwestie te bepleiten bij Filips III. In haar brieven vroeg de infante Lerma en de koning 

herhaaldelijk om Pedro zo goed mogelijk te helpen. Daartoe voelde ze zich moreel verplicht: 

“Omdat zijn moeder mij zo goed dient, houd ik eraan haar een vorm van troost te schenken 

in deze zaak.”112 Blijkbaar had Isabella’s interventie succes. Enkele maanden later meldde ze 

dat Uceda erg tevreden was met de merced die de koning aan haar zoon had geschonken, en 

drukte ze haar hoop uit dat de gravin nu snel zou terugkeren naar Brussel.113 Met die 

gedachte in het achterhoofd mag het verrassend heten dat de vertrouwenspositie van Uceda 

tot nog toe nooit in verband werd gebracht met de opkomst van haar andere zoon Diego 

Mexía, de latere markies van Leganés.114 Diego diende als jongeman in de hofhouding van 

aartshertog Albrecht, maar zou vanaf de jaren ’20 van de zeventiende eeuw een belangrijke 

rol spelen als cavaleriegeneraal in het Ejército de Flandes en als voorzitter van de Hoge Raad 

voor de Nederlanden en Bourgondië in Madrid. In de historiografie wordt de blitscarrière van 

Leganés doorgaans uitsluitend verklaard vanuit zijn verwantschap met de invloedrijke graaf-

hertog van Olivares (die een neef was van Diego), maar wellicht doet men er goed aan de 

bevoorrechte positie van zijn moeder ook als een belangrijke factor te beschouwen.115  

 De invloed van de gravin van Uceda bleef in elk geval niet onopgemerkt. In 1606 liet 

audiëncier Louis Verreycken de aartshertog weten dat er in Madrid geruchten werden 

verspreid over de vermeende rijkdom van de aartshertogen, die hun hovelingen dermate 

zouden ‘vetmesten’ met mercedes dat zelfs de koning hun vrijgevigheid niet kon evenaren. 

Als voorbeeld werd gewezen op de gravin van Uceda, die kennelijk meer financiële gunsten 

ontving dan welke andere hoveling dan ook.116 Albrecht verdedigde zich door te stellen dat 

de gravin deze mercedes daadwerkelijk had verdiend, wat Verreycken volgens Albrecht maar 

al te goed wist.117 Voor de aartshertog was daarmee de kous af, maar het is duidelijk dat de 

groeiende invloed van Uceda in Madrid met argusogen werd gevolgd. Dat zij over het nodige 

                                                 
112 RODRÍGUEZ VILLA, Correspondencia, n° 73: Isabella aan Lerma, s.d. [maart 1604]. Zie ook n° 74: Isabella aan 
Lerma, 2 april 1604. 
113 RODRÍGUEZ VILLA, Correspondencia, n° 87: Isabella aan Lerma, 7 december 1604. 
114 Over Leganés, zie CORELLA SUÁREZ, M.P. “Orígenes históricos del marquesado de Leganés y su primer titular: 
Don Diego Messía de Guzmán.” Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 18 (1981) 131-136 en VERMEIR, R. 
In staat van oorlog. Filips IV en de Zuidelijke Nederlanden, 1629-1648. Maastricht, 2001. Aldaar p. 23. 
115 Zie bv. VOLK, M.C. “New Light on a Seventeenth-Century Collector: the Marquis of Leganés.” The Art 
Bulletin, 62 (1980) 256-268. 
116 CCE, VI, p. 106: Louis Verreycken aan Albrecht, 20 februari 1606. 
117 CCE, VI, p. 111: Albrecht aan Louis Verreycken, 3 mei 1606. 
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gezag beschikte, blijkt ook uit een opmerking van de pauselijke nuntius Frangipani. In 1600 

diende de gravin bij de Heilige Stoel een aanvraag in voor de toekenning van een 

geprivilegieerd altaar aan de kapel van het door haar gepatroneerde Domincanerklooster San 

Tomaso de Ávila in Spanje. De nuntius steunde die aanvraag, en liet niet na zijn superieuren 

erop te wijzen dat Uceda “vanuit Spanje gekomen is met de infante, bij wie ze een grote 

autoriteit geniet, en bijgevolg ook aan heel het hof”.118 De paus weigerde evenwel op de vraag 

in te gaan, zeggende dat hij geen voorstander was van dergelijke concessies.119 Prompt stuurde 

Frangipani hem een tweede brief, waarin hij benadrukte dat de gravin “persona di molta 

[e]stima, di molte credito, e di auttorità presso questi Serenissimi Altezze” was, en dat het 

bijgevolg niet verstandig zou zijn haar verzoek in de wind te slaan.120 De paus bleek evenwel 

niet te vermurwen, maar beloofde de gravin een aflaat toe te kennen als troost.121 Enkele 

maanden later stuurde de nuntius hem een derde brief, waarin hij te kennen gaf dat zowel 

Uceda als de aartshertogen erg verwonderd waren over de weigering.122 Of de aanvraag 

alsnog werd goedgekeurd, is niet bekend, maar het lijdt geen twijfel dat Frangipani zich erg 

ongemakkelijk voelde bij de hele situatie. 

 Zoals eerder aangehaald, heeft de vrouwelijke entourage van de infante tot nog toe 

weinig aandacht gekregen in de historiografie (cf. Hoofdstuk I). Dat de politieke rol van de 

hofdames in vergelijking met die van de mannelijke hovelingen eerder gering was, mag 

duidelijk zijn, maar dat betekent niet dat hun invloed onbestaande was. Het voorbeeld van de 

gravin van Uceda toont aan dat fysieke nabijheid en de verdeling van gunsten nauw met 

elkaar verweven konden zijn. Een andere dame voor wie Albrecht en Isabella een bijzondere 

sympathie koesterden was Jeanne de Chassincourt, de bejaarde camarera mayor van de 

infante, die al sinds Isabella’s vroegste jeugd deel uitmaakte van haar entourage. In een vorig 

hoofdstuk zagen we al dat deze Française in 1559 naar Spanje was getrokken in het gevolg 

van koningin Elisabeth van Valois. Ze maakte er de geboorte van de infantes Isabella en 

Catalina Micaela mee, en werd na het overlijden van Elisabeth ingedeeld bij de hofhouding 

                                                 
118 ASV, Fondo Borghese III 98 C1, f. 22: Frangipani aan Aldobrandini, 15 januari 1600. 
119 VAN DER ESSEN, L. & LOUANT, A., eds. Correspondance d’Ottavio Mirto Frangipani, premier Nonce de Flandre 
(1596-1606). Analecta Vaticano-Belgica, deuxième série. 3 dln. in 4 vols. Brussel-Rome-Parijs, 1924-1942. 
Aldaar deel III, p. 657 en p. 664. 
120 ASV, Fondo Borghese III 98 C1, f. 67-68: Frangipani aan Aldobrandini, 22 april 1600. 
121 ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 494 ter, f. 53: Kardinaal Aldobrandini aan Albrecht, 19 augustus 1600. 
122 ASV, Fondo Borghese III 98 C1, f. 195-196: Frangipani aan Aldobrandini, 22 september 1600. 
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van koningin Anna.123 In 1598 werd ze “en consideracion de sus meritos y por la mucha 

confiança y satisfacción” benoemd tot grootkamenier van Isabella, en reisde ze als één van de 

weinige “Spaanse” dames in het aartshertogelijke gevolg mee naar de Nederlanden.124 

Chassincourt zou het zich niet beklagen. Als camarera mayor ontving ze een salaris van 1 

miljoen maravedis per jaar (ca. 7.353 fl.), waarmee ze makkelijk het hoogste loon in de 

hofhouding verdiende.125 Dat belette haar evenwel niet zich diep in de schulden te steken, 

waardoor de infante zich genoodzaakt zag haar oude gezelschapsdame allerlei extra financiële 

gunsten te bezorgen.126 Bovendien liet de infante niet na Chassincourt herhaaldelijk aan te 

bevelen bij haar halfbroer Filips III.127 Toen de grootkamenier in 1611 het risico liep 

uitgewezen te worden uit haar huurhuis in Brussel omdat de eigenaar het wenste te 

verkopen, trachtte Isabella de koning te overhalen het pand te kopen en het aan Chassincourt 

ten geschenke te geven. Volgens de infante kon Filips zich niet voorstellen hoeveel 

problemen de huisvesting van de hovelingen in Brussel opleverde, en bovendien was het huis 

niet zo duur dat Filips er veel verlies aan zou doen.128 Blijkbaar beschikte de infante over flink 

wat overredingskracht. Nauwelijks twee maanden later was de aankoop van het huis een 

feit.129 Het is een veelzeggende anekdote. Dankzij Isabella kon de bejaarde Chassincourt van 

een rustige oude dag genieten.130 Toen de oude dame op 25 januari 1614 overleed, bedroeg de 

totale waarde van haar nalatenschap volgens de Spaanse ambassadeur een slordige 200.000 

escudos (ca. 514.000 fl.).131 Ze werd met veel eer begraven in de Minderbroederskerk van 

Brussel.132 

                                                 
123 Zie LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M.V. “Entre damas anda el juego: las camareras mayores de Palacio en la edad 
moderna,” in: GÓMEZ-CENTURIÓN, C., ed. Monarquía y Corte en la España Moderna. Cuadernos de Historia 
Moderna, 2003 (Anejo II), pp. 123-152. 
124 AGPR, Sección Personal 588, expediente 32: Benoeming van Jeanne de Chassincourt [“Juana de Jacincurt”] 
tot camarera mayor van de infante Isabella, 16 oktober 1598. 
125 Zie bv. ARA, Rekenkamer 1837, f. 38. 
126 Zie bv. ACA 38/24, map 1249, n° 144: Chassincourt aan Anna van Croÿ, 6 november 1613. 
127 Zie bv. RODRÍGUEZ VILLA, Correspondencia, n° 78 (8 juli 1604), n° 87 (7 december 1604), n° 91 (28 februari 
1605), n° 127 (7 september 1607). 
128 RODRÍGUEZ VILLA, Correspondencia, n° 185: Isabella aan Lerma, 3 maart 1611. 
129 RODRÍGUEZ VILLA, Correspondencia, n° 190: Isabella aan Lerma, 19 mei 1611. 
130 In 1614 was ze volgens nuntius Bentivoglio meer dan 70 jaar oud. ASV, Fondo Borghese II 99, f. 64: 
Bentivoglio aan Borghese, 25 januari 1614 
131 AGS, Estado 2296, s.f.: Guadaleste aan Filips III, 1 februari 1614. Zie ook ASV, Fondo Borghese II 99, f. 79: 
Bentivoglio aan Borghese, 1 februari 1614. 
132 ASV, Fondo Borghese II 99, f. 79: Bentivoglio aan Borghese, 1 februari 1614. 
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 Chassincourt mag dan niet meer van de jongsten zijn geweest; ook zij schrok er niet 

voor terug haar nabijheid met de infante in te schakelen ter promotie van de belangen van 

haar verwanten en bondgenoten. Zelf had ze geen kinderen, maar het kan geen toeval zijn 

dat twee van haar naaste familieleden een positie kregen in de aartshertogelijke hofhouding. 

Chassincourts neef Louis de Drus ontving de titel van gentilhombre de la Boca, terwijl haar 

nichtje Catalina Livia als hofdame werd aangenomen. Beiden waren ook haar voornaamste 

erfgenamen.133 Chassincourt zorgde er bovendien voor dat Catalina Livia de zwaarste taken in 

de Cámara van haar mocht overnemen – en dus tewerkgesteld werd in de naaste omgeving 

van de infante.134 De positie legde haar nicht geen windeieren. Volgens nuntius Bentivoglio 

was Catalina Livia al snel “molto favorita da Su Altezza” en bijgevolg ook “molto stimata in 

Palazzo”.135 Toen Chassincourt in 1614 overleed, hoefde Catalina dan ook niet voor haar 

toekomst te vrezen. Dankzij de vorstelijke erfenis van haar tante kon ze al snel één van 

Albrechts voornaamste hovelingen als huwelijkskandidaat strikken: in 1615 trouwde Catalina 

met niemand minder dan de graaf van Fürstenberg.136  

 Dat Chassincourt haar invloed bij Isabella ook aanwendde ten gunste van haar 

bondgenoten, mag blijken uit haar briefwisseling met Anna van Croÿ, de gravin van 

Arenberg (cf. Illustratie 5).137 Het lijdt geen twijfel dat Chassincourt een bijzondere affectie 

koesterde voor Anna. Zo is het opmerkelijk dat ze de gravin aansprak als “mijn dochter”, en 

haar brieven ondertekende met “Su madre de Vuestra Señoría y que la quiere más que así, 

Juana de Jasincurt”.138 Toen het hof tijdens het beleg van Oostende in Nieuwpoort verbleef, 

schreef Chassincourt meermaals hoe erg ze haar lieve “dochter” miste: “Sinds U wegging ben 

ik achtergebleven met de grootste pijn en eenzaamheid van de wereld, en niets kan me nu 

nog boeien”.139 Ook Anna’s familie lag de camarera mayor na aan het hart: “Ik houd van al 

Uw kinderen alsof ze mijn kleinkinderen waren, en men zegt dat [grootouders] doorgaans 

meer van hun kleinkinderen houden dan van hun eigen kinderen, maar dat geldt niet voor 

                                                 
133 ASV, Fondo Borghese II 99, f. 79: Bentivoglio aan Borghese, 1 februari 1614 
134 BENTIVOGLIO, Relationi, 160. 
135 ASV, Fondo Borghese II 99, f. 79: Bentivoglio aan Borghese, 1 februari 1614 
136 ASV, Fondo Borghese II 106, f. 163: Bentivoglio aan Borghese, 14 maart 1615. 
137 Deze correspondentie is terug te vinden in ACA, 38/24. 
138 ACA, 38/24, map nr. 1245, n° 2: Chassincourt aan Anna van Croÿ, s.d. [12 september]. 
139 ACA, 38/24, map nr. 1245, n° 1: Chassincourt aan Anna van Croÿ, 11 oktober 1601. 
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[mij en] mijn dochter [Anna], van wie ik nog meer houd dan van mezelf.”140 Het hoeft dan 

ook niet te verbazen dat Chassincourt er alles aan deed om de belangen van de Arenbergs aan 

het hof te behartigen. In talloze brieven schreef ze dat ze niet zou aarzelen om Anna’s vele 

negocios aan te bevelen bij de infante, opdat deze laatste ze zou bespreken met de 

aartshertog: “(…) en in alles wat zich aandient in Uw Dienst, zal ik niet aarzelen te handelen 

zoals U me opdraagt, en ik zal het aan Hare Hoogheid vragen en haar eraan 

herinneren”141…“Er is voor mij geen grotere beloning denkbaar dan dat U me iets opdraagt 

opdat ik ernaar kan handelen, en ondertussen zal ik al het nodige doen om de zaken van de 

graaf [van Arenberg] bij Hare Hoogheid aan te kaarten”142…“Mijn dochter mag er zeker van 

zijn dat ik niet zal aarzelen haar zaken aan Hare Hoogheid voor te leggen.”143 

 

 

                                                 
140 ACA, 38/24, map nr. 1245, n° 15: Chassincourt aan Anna van Croÿ, s.d. [9 augustus]. 
141 ACA, 38/24, map nr. 1247, n° 59: Chassincourt aan Anna van Croÿ, s.d. 
142 ACA, 38/24, map nr. 1247, n° 53: Chassincourt aan Anna van Croÿ, s.d. 
143 ACA, 38/24, map nr. 1250, n° 154: Chassincourt aan Anna van Croÿ, s.d. [1613]. Voor gelijkaardige 
commentaren en beloftes, zie o.a. map nr. 1245 (n° 4 en n° 13); map nr. 1246 (n° 31, n° 34, n° 48); map nr. 1247 
(n° 73); map nr. 1249 (n° 106); map nr. 1250 (n° 156). 
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Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie 5555    

Anna van Croÿ, prinsesAnna van Croÿ, prinsesAnna van Croÿ, prinsesAnna van Croÿ, prinses----gravin van Arenberg, nadien hertogin van Aarschotgravin van Arenberg, nadien hertogin van Aarschotgravin van Arenberg, nadien hertogin van Aarschotgravin van Arenberg, nadien hertogin van Aarschot (1564 (1564 (1564 (1564----1635).1635).1635).1635).    

Anoniem, c. 1610-1620. 

(Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Arenbergcollectie.) 

 

 

Aangezien Anna’s eigen brieven aan Chassincourt niet bewaard bleven, is de aard van haar 

vele negocios niet altijd even duidelijk. Toch weten we in enkele gevallen precies waarover 

het gaat. Zo vroeg Anna onder meer dat Chassincourt de infante zou overhalen één van haar 

dochters aan te nemen als hofdame. “Van zodra Hare Hoogheid hier meer dames nodig heeft, 

zal [Uw dochter] de eerste zijn die ik haar zal aanraden, daar mogen mijn dochter en 
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kleindochter zeker van zijn”, antwoordde de camarera mayor.144 En Chassincourt hield 

woord: alle dochters van Anna zouden een tijdlang hofdame zijn in de aartshertogelijke 

hofhouding. Een andere keer wilde Anna dat Chassincourt een bepaalde kandidaat zou 

aanbevelen voor de vacante bisschopszetel van Antwerpen [“la provycion del ovispado de 

Anvers que está vaco”], en hoewel het ook hier niet meteen duidelijk is om wie het precies 

ging, antwoordde Chassincourt dat ze niet zou aarzelen om de kwestie aan te kaarten bij de 

infante, “waardoor er gelegenheid zal zijn om Uw zoon een merced te geven”.145 Was het 

Anna’s bedoeling dat haar zoon Karel, die voorbestemd was voor een leven als religieus, de 

bisschopsstaf zou krijgen?146 Ook de aanspraken van de familie Arenberg op de felbevochten 

erfenis van het hertogdom Aarschot kwamen aan bod (“Ik heb de brief van mijn dochter aan 

Hare Hoogheid getoond, en ze heeft me geantwoord dat mijn dochter er zeker mag van zijn 

dat Hunne Hoogheden al wat redelijk is zullen doen voor mijn dochter [“que se aga con my 

hyja lo que es razón”]”.147 In deze en andere zaken beloofde Chassincourt het nodige te doen, 

en kennelijk gingen de Arenbergs er ook van uit dat haar invloed aan het hof erg groot was. 

Toen Anna’s zoon Filips-Karel uit was op een positie als commandant van een Waals 

regiment in het leger, vroeg hij expliciet dat zijn moeder die zaak zou aankaarten bij 

Chassincourt, want “ce fera pousser fort à l’ouvrage”.148 In ruil voor haar hulp, liet Anna 

trouwens niet na de oude dame met verschillende wederdiensten te belonen. Zo schonk ze 

Chassincourt een aantal kostbare relieken, en zorgde ze ervoor dat de reeds vermelde neef 

Louis de Drus meermaals een stevige geldsom kreeg, tot grote vreugde van zijn tante.149 

    

 

                                                 
144 ACA, 38/24, map nr. 1251, n° 194: Chassincourt aan Anna van Croÿ, s.d. 
145 ACA, 38/24, map nr. 1245, n° 5: Chassincourt aan Anna van Croÿ, s.d. Tijdens de regeringsperiode van de 
aartshertogen was de bisschopszetel van Antwerpen tweemaal vacant (de eerste maal tussen 1601 en 1603 en 
nogmaals in 1611). De brief van Chassincourt draagt geen datum, maar werd verstuurd vanuit Nieuwpoort, waar 
de aartshertogen vaak verbleven tijdens het beleg van Oostende (1600-1604). Wellicht dateert de brief dus uit 
de periode 1601-1603. 
146 Indien dit inderdaad het geval was, slaagde Chassincourt er duidelijk niet in de infante te overtuigen: in 1603 
werd Johannes Miraeus tot bisschop van Antwerpen gewijd. 
147 ACA, 38/24, map nr. 1250, n° 160: Chassincourt aan Anna van Croÿ, 8 juni 1612. Anna’s broer Karel van Croÿ 
was hertog van Aarschot en lag op sterven. Hij zou overlijden op 12 juni 1612. 
148 ACA, 38/3, map nr. 72, n° 137: Filips-Karel van Arenberg aan Karel van Arenberg, s.d. 
149 ACA, 31/25, n° 66; ACA, 38/24, map nr. 1249, n° 150: Chassincourt aan Anna van Croÿ, 3 juli 1613 en ACA, 
38/24, map nr. 1251, n° 190: Chassincourt aan Anna van Croÿ, 23 oktober 1609. 
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Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie 6666    

Karel van Arenberg en Anna van Croÿ en Karel van Arenberg en Anna van Croÿ en Karel van Arenberg en Anna van Croÿ en Karel van Arenberg en Anna van Croÿ en hun vijf kinderenhun vijf kinderenhun vijf kinderenhun vijf kinderen omstreeks 1601 omstreeks 1601 omstreeks 1601 omstreeks 1601....    

FRANS POURBUS DE JONGERE. 

(Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Arenbergcollectie) 

 

 

De familie Arenberg besefte maar al te goed hoe belangrijk het was om familieleden, 

vrienden en medestanders te hebben die rechtstreeks en frequent toegang hadden tot de 

aartshertogen (cf. Illustratie 6). In maart 1613 schreef de hogergenoemde Gaston Spínola, 

graaf van Bruay, een brief aan Karel, prins-graaf van Arenberg en echtgenoot van Anna van 

Croÿ (cf. Illustratie 7).150 Beide heren waren goed bevriend en waren bovendien 

aangetrouwde familie van elkaar: Gastons zoon Bertin was gehuwd met Karels dochter Claire. 

In zijn brief stelde Spínola voor dat de prins-graaf stappen zou ondernemen om zijn zuster 

Antonia-Wilhelmina van Arenberg, weduwe van de graaf van Isenburg-Grenzau, tot dueña 

de honor van de infante te laten benoemen ter vervanging van de zopas overleden gravin van 

Uceda (cf. Illustratie 8). Volgens Spínola was Antonia-Wilhelmina de ideale kandidate om 

                                                 
150 ACA, 38/4 map nr. 122, f. 5: Bruay aan Karel van Arenberg, 30 maart 1613. 
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Uceda op te volgen: “(…) want omwille van de vele zaken die illustere families als die van 

Uwe Excellentie nodig hebben, is het niet alleen voordelig om steeds een voet in het paleis te 

hebben [“tener siempre un pie en palacio”], maar ook om onze diensten verder te zetten in de 

omgeving van de infante onze vorstin (…)”.151 Spínola bleek een erg vooruitziend man. 

Volgens hem was het duidelijk dat ook Jeanne de Chassincourt niet lang meer te leven had, 

en bijgevolg was het niet onmogelijk dat Antonia-Wilhelmina op termijn tot camarera mayor 

zou worden benoemd, wat uiteraard nog voordeliger zou zijn.152 Meer argumenten had 

Spínola niet nodig om de prins-graaf te overtuigen van het belang van deze kwestie. Toen 

Chassincourt tien maanden later overleed, begon Karel voorzichtig zijn contacten aan het hof 

in te schakelen om de kandidatuur van Antonia-Wilhelmina als haar opvolgster kracht bij te 

zetten.153 Eén van die contacten was Antonio Suárez de Arguello, Albrechts privésecretaris, 

met wie Karel een uitvoerige correspondentie onderhield en die zichzelf in zijn brieven niet 

toevallig “su menor criado de Vuestra Excellencia” placht te noemen.154  

Hoewel Suárez ogenschijnlijk niets te maken had met de familie Arenberg, schijnt hij 

niettemin een goede vriend van de prins-graaf te zijn geweest. Beide heren waren fervente 

liefhebbers van tuinarchitectuur en hielden elkaar op de hoogte over hun wederzijdse 

projecten. Zo stuurde Karel Antonio geregeld jonge boompjes op voor de tuin die deze laatste 

even buiten Halle liet aanleggen.155 Antonio toonde zich ook steevast een trouwe bondgenoot 

van de Arenbergs: “Uwe Excellentie mag er heel zeker van zijn,” schreef hij in één van zijn 

brieven, “dat elke gunst die Zijne Hoogheid me heeft bezorgd en me in de toekomst nog zal 

bezorgen, steeds zal worden gebruikt om mezelf nog beter in te zetten in dienst van Uwe 

Excellentie, wiens zaken ik met veel ernst wens te behartigen”.156 Karel aarzelde niet om van 

dat aanbod gebruik te maken en Antonio te vragen de kandidatuur van Antonia-Wilhelmina 

                                                 
151 Ibid. 
152 Ibid. 
153 Zie het dossier in ACA, 36/17: Charles d’Arenberg: Son intervention dans la nomination de sa soeur 
Antoinette Guillemette d’Arenberg, Comtesse d’Isenburg, comme camarera mayor à la cour de l’infante Isabella, 
1614-1615. 
154 De correspondentie tussen Karel van Arenberg en Antonio Suárez de Arguello is terug te vinden in ACA, 
38/3, mappen 73 t/m 77 (1604-1612). 
155 Zie bv. ACA, 36/17, s.f.: Antonio Suárez de Arguello aan Karel van Arenberg, 25 augustus 1614. 
156 ACA, 38/3, map 76, nr. 1: Antonio aan Karel, 23 januari 1610. 
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aan te bevelen bij de aartshertogen.157 Kennelijk kweet de secretaris zich met veel verve van 

deze taak, want in oktober 1615 schreef Karels zoon Antoon – die zelf gentilhombre de la 

Cámara van Albrecht was – dat zijn vader gerust mocht zijn op de goede afloop: “Vostre 

Excellence se mette a repose de ceste afaire. Elle en sortirat heureusement et tout le monde 

voyrat comme Son Altesse vat chercher en des pays eslognés les parens de Vostre Execellence 

et ceulx de sa maison.”158 Antoon bleek gelijk te hebben. Nauwelijks een maand later werd 

Karels zuster inderdaad benoemd tot camarera mayor van de infante. In een brief aan Filips 

III schreef de markies van Guadaleste dat het er niet naar uitzag dat zij Isabella van dienst zou 

kunnen zijn, zowel omwille van haar hoge leeftijd als omwille van het feit dat ze weinig of 

geen kennis had van het ceremonieel dat aan het hof in voege was.159 Maar daarin zag de 

familie Arenberg wellicht geen graten. In termen van proximiteit was de functie van 

grootkamenier de meest aantrekkelijke positie die een adellijke dame zich kon wensen. Karel 

zou het zich niet beklagen. Uit de correspondentie van Antonia-Wilhelmina blijkt dat zij 

nooit aarzelde haar informele contacten met de infante aan te wenden om de belangen van 

haar familie actief te steunen.160 In die zin toonde ze zich een waardige opvolgster van 

Chassincourt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157 “Aviendo entendido que por muerte de la Camarera Mayor avia prepuesto a V[uestra] S[eñoría] Ill[ustrissima] 
el Conde de Bruay (…) a mi hermana la Condesa de Issemburg para este puesto, y aviendo me venido a ver, he 
querido saver della su voluntad y hallando en ella la misma que he tenido siempre que es que yo y los mios nos 
empliemos todos en el servicio de Sus Altezas. He querido suplicar a V.S. Ill. por esta que en mi nombre lo quiera 
pedir y supplicar a Sus Altezas, para que honrren a mi hermana con el puesto de la Camarera Mayor y mandar 
encaminar esto como espero lo hara V.S.Ill. haciendomela en avisarme si he de haver alguna otra diligencia que 
todo lo estimare como guiado de mano de V.S.Ill. que guarde nuestro Señor como desseo.” ACA, 36/17, s.f.: Karel 
van Arenberg aan Antonio Suárez de Arguello, s.d. 
158 ACA, 38/1, map nr. 31, n° 11: Antoon van Arenberg aan Karel van Arenberg, 21 oktober 1615. 
159 AGS, Estado 2299, s.f.: Guadaleste aan Filips III, 28 november 1615. 
160 Zie de correspondentie van Antonia-Wilhelmina met Karel van Arenberg (ACA, 38/2) en Anna van Croÿ 
(ACA, 38/11) voor talloze voorbeelden.  
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Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie 7777    

Karel, prinsKarel, prinsKarel, prinsKarel, prins----graaf van Arenbergraaf van Arenbergraaf van Arenbergraaf van Arenberg, nadien hertog van Aarschotg, nadien hertog van Aarschotg, nadien hertog van Aarschotg, nadien hertog van Aarschot (1550 (1550 (1550 (1550----1616)1616)1616)1616)....    

Anoniem. 

(Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Arenbergcollectie.) 
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Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie 8888    

AntoniaAntoniaAntoniaAntonia----Wilhelmina van Arenberg, gravin van IsenburgWilhelmina van Arenberg, gravin van IsenburgWilhelmina van Arenberg, gravin van IsenburgWilhelmina van Arenberg, gravin van Isenburg----GrenzauGrenzauGrenzauGrenzau (1557 (1557 (1557 (1557----1626)1626)1626)1626)....    

Anoniem. 

(Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Arenbergcollectie.) 
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ConclusieConclusieConclusieConclusie    

    

Op vraag van Albrecht en Isabella voltooide Jan I Breughel omstreeks 1613 het schilderij 

Boerenbruiloft in aanwezigheid van de aartshertogen, dat momenteel in het Museo del Prado 

te bezichtigen is (cf. Illustratie 9). Het schilderij toont de vorsten terwijl ze deelnemen aan 

een levendig huwelijksfeest op het platteland. Samen met het bruidspaar zitten Albrecht en 

Isabella aan de rijkgevulde dis, omringd door een hele schare genodigden en feestvierders. 

Het vredige tafereel baadt in een sfeer van gemoedelijkheid en verbondenheid. De 

aartshertogen profileren zich hier als goede en welwillende vorsten die zich graag tussen het 

volk begeven en die hun harmonieuze relatie met hun onderdanen koesteren.161 Een 

vergelijkbare politieke boodschap treffen we aan op een doek dat wordt toegeschreven aan 

Anthonis Sallaert. Het beeldt de zogenaamde Maagdenprocessie op de Brusselse Zavel uit – 

een evenement waaraan zowel de vorsten als de hovelingen en de inwoners van de stad in 

onderlinge harmonie plachten deel te nemen (cf. Illustratie 10). Temidden van dichte 

drommen toeschouwers wandelen de aartshertogen er door de straten van Brussel. Beide 

schilderijen ondersteunen het idee dat de kloof tussen court en country in de 

Aartshertogelijke Nederlanden allerminst onoverbrugbaar was. Ze suggereren een graad van 

openheid en toegankelijkheid die men zelden aantreft bij vroegmoderne vorsten. In 

werkelijkheid echter blijft het nog maar de vraag in hoeverre dit politieke ideaal zich 

daadwerkelijk manifesteerde in het dagelijks leven. Wie de Boerenbruiloft beter bekijkt, ziet 

hoe het feest nauwlettend wordt gadegeslagen door een compagnie hellebaardiers, die de 

leden van het hof afschermen van de feestvierders en klaar staan om in te grijpen bij de 

minste onregelmatigheid. Ook bij de Maagdenprocessie worden de aartshertogen letterlijk 

omringd door een levende muur van lijfwachten, die de toeschouwers op een veilige afstand 

houden.  

 Beide schilderijen mogen als exemplarisch worden beschouwd voor het onderwerp 

dat in dit hoofdstuk werd besproken. Hoewel de aartshertogen zich wensten te profileren als 

                                                 
161 Zie in dat verband VAN WYHE, C. “Court, City and Countryside: Jan Brueghel’s Peasant Weddings as Images 
of Social Unity under Archducal Sovereignty,” in: DUERLOO & THOMAS, Albert and Isabella (1598-1621): Essays, 
151-160 en DUERLOO, L. “Boerenbruiloft met Infante: Breughels genrestukken tussen belegering en 
propaganda,” in: BLONDÉ, B., DE MUNCK, B. & VERMEYLEN, F. eds. Doodgewoon. Mensen en hun dagelijks leven 
in de geschiedenis. Liber Amicorum Alfons K.L. Thijs (gepubliceerd in Bijdragen tot de Geschiedenis, 87 (2004): 
255-267). 
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toegankelijke en benaderbare vorsten, werden zij in werkelijkheid goed afgeschermd van de 

buitenwereld. Zelfs op verplaatsing bevonden zij zich in een streng bewaakte ‘virtuele’ 

Cámara. Toegang krijgen tot de vorsten was weliswaar niet onmogelijk, maar wel bijzonder 

moeilijk. Het verkrijgen van regelmatige en langdurige toegang was zo mogelijk nog minder 

vanzelfsprekend, en zelfs in dit geval moesten de meeste gegadigden vooraf toestemming 

vragen én krijgen. Terzelfdertijd echter waren er enkelen voor wie het recht op toegang per 

definitie ongelimiteerd, gegarandeerd en in zekere mate afdwingbaar was. Dit was eerst en 

vooral het privilege van de leden van de Cámara, die uit hoofde van hun ambt in staat waren 

de aartshertogen op eigen initiatief en op elk moment van de dag te benaderen en aan te 

spreken. Niet toevallig worden zij op het schilderij van Sallaert afgebeeld binnen de levende 

barrière die door de hellebaardiers wordt gevormd. Een dergelijke letterlijke nabijheid was 

een voorrecht waarop slechts weinigen aanspraak konden maken. Het bood hen de kans de 

gunst van de vorsten te winnen, een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen, persoonlijke 

kwesties te bespreken, voordelige aanbevelingen te doen, politieke standpunten te 

verdedigen en belangrijke beslissingen te beïnvloeden. Dat was meteen ook de reden voor 

hun prominente aanwezigheid in de diplomatieke correspondentie van die tijd. Het was niet 

de eigentijdse voorkeur voor hiërarchie en status die buitenlandse diplomaten ertoe aanzette 

commentaar te geven over de leden van de aartshertogelijke Cámara, maar wel het besef dat 

de ongelimiteerde toegang van deze laatsten hen tot politiek relevante figuren maakte. In de 

volgende hoofdstukken wordt de politieke rol van de hovelingen nader toegelicht. 

 

 

* * * 
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Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie 9999    

Boerenbruiloft in aanwezigheid van de aartshertogen, ca. 1612Boerenbruiloft in aanwezigheid van de aartshertogen, ca. 1612Boerenbruiloft in aanwezigheid van de aartshertogen, ca. 1612Boerenbruiloft in aanwezigheid van de aartshertogen, ca. 1612----1613.1613.1613.1613.    

JAN BREUGHEL DE OUDE. 

(Madrid, Museo del Prado.) 
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IllustratieIllustratieIllustratieIllustratie    10101010    

Albrecht en Isabella bij de Albrecht en Isabella bij de Albrecht en Isabella bij de Albrecht en Isabella bij de MaagdenprocessieMaagdenprocessieMaagdenprocessieMaagdenprocessie op de Brusselse Zavel in 1615 (detail) op de Brusselse Zavel in 1615 (detail) op de Brusselse Zavel in 1615 (detail) op de Brusselse Zavel in 1615 (detail)....    

Toegeschreven aan ANTHONIS SALLAERT. 

(Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.) 
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V 

 

Ogen & Oren 
 

 

“In de Hoven der Koningen en Prinsen weet men, dat veel Pluimstrykers worden gevonden, 

die hen, gelyk men zegt, na den mond praaten, de waarheid verduisteren, en de genen tegen welken zy 

eenen haat opgevat hebben, verachten; en daar is niets in deze Wereld te vinden, het welk niet aan 

eenig gevaar onderworpen is.”1 

Aubertus Miraeus 

De vita Alberti Pii  

 

 

n december 1617 bracht Lucio Morra, de pauselijke nuntius in Brussel, zijn superieuren 

in Rome op de hoogte van een merkwaardig voorval dat zijn aandacht had getrokken. 

In de nasleep van het overlijden van don Juan de Meneses, maestre de campo in het 

Ejército de Flandes, had aartshertog Albrecht niet minder dan drie legerofficieren met een 

nieuw commando bedacht. Don Diego Mexía volgde Meneses op als aanvoerder van een 

tercio bij de infanterie. De compagnie lansiers waarover Mexía reeds het bevel voerde, werd 

toegekend aan don Juan Niño de Tavora, wiens eigen compagnie van kurassiers op haar beurt 

werd doorgeschoven naar een zoon van de markies van Belveder.2 Op het eerste gezicht lijkt 

de inhoud van Morra’s brief ietwat eigenaardig. In de dagelijkse stroom van nieuwsberichten 

over kerkelijke en diplomatieke kwesties die vanuit de Brusselse nuntiatuur naar de Heilige 

Stoel vloeide, is een anekdote over een militaire aangelegenheid de vreemde eend in de bijt. 

                                                 
1 Naar MIRAEUS, Aubertus. De vita Alberti Pii, sapientis, prudentis Belgarum Principis commentarius. 
Antwerpen, 1622, p. 105. Vertaling overgenomen uit SANDERUS, Anthoni. Verheerlykt Vlaandre, behelzende 
eene algemeene en nauwkeurige Beschryvingh van dat Graafschap (…). 3 vols. Leiden-Rotterdam-’s 
Gravenhage, 1735 (anastatische herdruk: Antwerpen-Rotterdam, 2007). Aldaar volume I, p. 101.  
2 “È morto Don Giovanni di Meneses, ch’era Maestro di Campo d’un terzo d’Infanteria Spagnuola di questo 
essercito, il qual terzo è stato dato al Signore Don Diego di Messia, Cavaliere Spagnuolo, Primo Cavallerizo di Su 
Altezza, e la Compagnia di lance, ch’egli haveva, è stata data al Signore Giovanni Nigno, nepote del Conte 
d’Agnover, e quella, ch’esso haveva di corazze, Su Altezza ne ha fatto gratia al figliuolo del Signore Marchese di 
Belvedere.” ASV, Fondo Borghese III 113, f. 319: nuntius Lucio Morra aan kardinaal Borghese, 23 december 
1617. 

I 
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Waarom vond de nuntius het nodig om melding te maken van deze ogenschijnlijk weinig 

opzienbarende benoemingsronde? 

 Een nadere blik brengt opheldering. Uit Morra’s vlijtige notities blijkt dat Diego 

Mexía niet alleen een gentilhombre de la Cámara was van aartshertog Albrecht, maar ook 

diens primer caballerizo. Juan Niño de Tavora was eveneens een gentilhombre de la Cámara, 

en bovendien – zoals de nuntius fijntjes opmerkte – een neef van Albrechts mayordomo 

mayor en gunsteling, de graaf van Añover. De derde gegadigde was Jacinto de Velasco, een 

menino van de aartshertogen. Hij was de oudste zoon van Luis de Velasco, markies van 

Belveder, die in zijn hoedanigheid van generaal van de cavalerie vaak aan het hof vertoefde. 

Bijgevolg hadden alle nieuw benoemde officieren op één of andere manier nauwe banden 

met de hofhouding van Albrecht en Isabella. Meteen komt het motief achter Morra’s rapport 

bovendrijven. Door er subtiel op te wijzen dat de aartshertog de vrijgekomen postjes had 

verdeeld onder de leden van zijn persoonlijke entourage, wilde de nuntius duidelijk maken 

dat Albrecht zijn greep op de legerleiding had weten te versterken. Lucio Morra was 

bovendien niet de enige die de stoelendans bij het leger had opgemerkt. Enkele weken later 

ontving Filips III een brief van Juan de Mancicidor, secretaris van Staat en Oorlog in de 

Nederlanden, waarin verslag werd uitgebracht over de bewuste benoemingsronde. Het was 

duidelijk dat ook Mancicidor vraagtekens plaatste bij de flagrante manier waarop de 

aartshertog het officierenkorps naar zijn hand trachtte te zetten.3 

 Mexía, Niño de Tavora en Velasco waren allerminst uitzonderingen. Met name in de 

periode vóór de afkondiging van het Twaalfjarig Bestand – en de hieropvolgende inkrimping 

van de troepen – bekleedden opvallend veel hovelingen een militaire functie. Tot aan zijn val 

in 1602 was Francisco de Mendoza niet alleen Albrechts mayordomo mayor, maar ook 

generaal van de cavalerie en de facto opperbevelhebber van het leger.4 Sumiller de corps 

Rodrigo Niño y Lasso voerde het bevel over een compagnie lansiers en een compagnie 

haakbusschieters bij de ruiterij, en caballerizo mayor Filips van Croÿ was kapitein-generaal 

van de zogenaamde ‘ordonnantiebenden’ in het leger.5 Mayordomo Gerónimo Walter Zapata 

                                                 
3 ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 182, f. 3: Juan de Mancicidor aan Filips III, 12 januari 1618. 
4 RODRÍGUEZ VILLA, A. “Don Francisco de Mendoza, almirante de Aragón (1547-1623),” in: VALERA, J., ed. 
Homenaje a Menéndez y Pelayo en el año vigésimo de su profesorado. Estudios de erudición española. 2 vols. 
Madrid, 1899, volume II, pp. 486-610. 
5 Cf. Hoofdstuk VI en ROCO DE CAMPOFRÍO, J. España en Flandes. Trece años de gobierno del archiduque Alberto 
(1595-1608). Madrid, 1973, p. 161. 
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volgde zijn collega Diego de Ibarra op als veedor general of financieel controleur-generaal 

van het Ejército de Flandes.6 Robert van Ligne-Arenberg en Frederik van den Berg, 

respectievelijk kapiteins van de Hartschiere en de hellebaardiers, waren beiden commandant 

van een regiment bij de infanterie.7 Ook bij de gentilhombres vinden we een groot aantal 

personen terug die een militair ambt bekleedden. Prins-graaf Karel van Arenberg werd in 

1599 tot admiraal van de vloot benoemd.8 Charles de Longueval, graaf van Buquoy, werd in 

1603 generaal van de artillerie.9 Gaston Spínola, graaf van Bruay, was lange tijd maestre de 

campo van een tercio, en een significant aantal van zijn collega’s, waaronder Alexander van 

Bournonville en Karel-Alexander van Croÿ, graaf van Fontenoy, voerde een compagnie aan 

in het leger.10 In de Hofkapel was grootkapelaan Pedro de Toledo administrateur-generaal 

van het militaire hospitaal in Mechelen, en hofkapelaan Juan Roco de Campofrío en diens 

opvolger Cesar Clemens waren belast met de functie van vicaris-generaal van de 

troepenmacht.11 Zelfs het medische personeel van de Cámara, zoals de artsen Francisco de 

Paz en Andreas Trevisius en chirurgijn San Juan de Beraça, waren via hun activiteiten in het 

militaire hospitaal verbonden aan het leger.12  

 De tendens mag duidelijk zijn. De verbindingen tussen de aartshertogelijke 

hofhouding en het Ejército de Flandes waren bijzonder talrijk. Het was een situatie waarmee 

men in Spanje allesbehalve gelukkig was. Reeds in 1603 liet de Consejo de Estado weten dat 

Filips III van oordeel was dat de criados van Albrecht en Isabella hun functie in de 

hofhouding niet zouden mogen combineren met een functie in het leger.13 Een jaar later 

besliste de koning bovendien dat Albrecht niet langer het opperbevel over het leger mocht 

                                                 
6 Cf. Hoofdstuk III en CODOIN XLII, p. 300: Aartshertog Albrecht aan de hertog van Lerma, s.d. [1599]. 
7 AGS, Estado 2290, s.f.: Relación de la Infanteria y Cavalleria de todas naciones que ay en este exercito de Su 
Magestad y lo que monta una paga y mes de sueldo. 
8 Cf. POLLENTIER, F. De Admiraliteit en de oorlog ter zee onder de Aartshertogen (1596-1609). Brussel, 1972. 
9 RAHLENBEEK, C. “Longueval (Charles-Bonaventure de),” in: Biographie Nationale, vol. XII (1892-1893) pp. 359-
368. 
10 AGS, Estado 2291, nr. 201: Rodrigo Niño y Lasso aan Filips III, 24 december 1609. Zie ook VANDER LINDEN, H. 
“Spinola (Gaston de),” in: Biographie Nationale, vol. XXIII (1921-1924) pp. 426-428; GUILLAUME, G. “Croy 
(Charles-Alexandre de),” in: Biographie Nationale, vol. IV (1873) pp. 555-558 en RAHLENBEEK, C. “Bournonville 
(Alexandre de),” in: Biographie Nationale, vol. II (1868) pp. 860-862. 
11 ASV, Fondo Borghese II 106, f. 162: Nuntius Bentivoglio aan kardinaal Borghese, 14 maart 1615; ROCO DE 

CAMPOFRÍO, España en Flandes, 8 en BAV, Barberini Latini 6812, f. 167: Nuntius Giovanni-Francesco Guidi di 
Bagno aan kardinaal Ludovisi, 11 december 1621. 
12 AGS, Estado 2291, nr. 200: Copia de la orden para los criados de Su Alteza, 22 december 1609. 
13 AGS, Estado 2023, nr. 60: Consult van de Consejo de Estado, 18 januari 1603. 
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voeren.14 De maatregel had evenwel niet het gewenste effect. De Consejo de Estado besefte 

maar al te goed dat de aartshertog via zijn entourage invloed bleef uitoefenen op het militaire 

beleid, en deed er alles aan om de vervlechting van beide sferen te voorkomen. In Hoofdstuk 

III zagen we al hoe Gerónimo Walter Zapata om die reden aan de kant werd geschoven.  

De hier geschetste situatie mag als voorbeeld gelden voor de stelling die in dit 

hoofdstuk wordt verdedigd, namelijk dat de leden van hofhouding – en deze van de Cámara 

in het bijzonder – een belangrijke rol konden spelen als vertegenwoordigers van de 

aartshertogen op verschillende strategische domeinen, zoals het leger, de administratie en de 

diplomatie. Hun vrije toegang tot de vorsten maakte hen tot ideale spreekbuizen van het 

aartshertogelijke gezag, en in zekere zin fungeerden zij als de ‘ogen en oren’ van Albrecht en 

Isabella buiten de muren van het hof. Hoewel deze opvatting sinds enkele decennia als een 

vanzelfsprekendheid geldt in de internationale literatuur over vroegmoderne hoven en 

hofhoudingen, werd de entourage van Albrecht en Isabella nooit eerder vanuit een dergelijke 

invalshoek bestudeerd. Nochtans zou een grondige studie van haar activiteiten belangrijke 

nieuwe inzichten kunnen opleveren met betrekking tot de politieke verhoudingen aan het 

hof, die tot nog toe vooral vanuit de gekende dichotomie ‘Spaans versus autochtoon’ werden 

belicht.  

 In Hoofdstuk III zagen we al hoe het onderzoek naar het aartshertogelijke bewind 

lange tijd werd gedomineerd door een buitensporige aandacht voor de rivaliteit tussen de 

Spaanse en de Zuid-Nederlandse naties aan het hof. Deze wedijver bestond wel degelijk en 

was zeker niet onbelangrijk. Toch hebben historici haar al te vaak aangegrepen om de 

geschiedenis van de aartshertogelijke periode te reduceren tot een verhaal van simplistische 

tegenstellingen, waarbij een Spaanse factie ten allen tijde tegenover een ‘autochtone’ factie 

stond gepositioneerd, en waarbij de aartshertogelijke en de Spaanse regering elkaar continu in 

de haren zaten. Dat de situatie in werkelijkheid veel complexer was, mag inmiddels duidelijk 

zijn. Het aandeel van deze thematiek in de bestaande historiografie is bovendien 

disproportioneel groot, in die zin dat ze andere betekenisvolle thema’s steeds heeft weten te 

overschaduwen. Zo heeft de overmatige belangstelling voor de verstandhouding tussen de 

aartshertogelijke en de Spaanse regering geleid tot een schromelijk gebrek aan interesse voor 

de relatie tussen de Aartshertogelijke Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk, evenals voor 

                                                 
14 AGS, Estado 634, s.f.: Filips III aan Rodrigo Niño y Lasso, s.d. [3 mei 1604]. 
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de dynastieke politiek van Albrecht en Isabella. Het feit dat Albrechts rol in de fameuze 

Bruderzwist tussen de zonen van keizer Maximiliaan II tot nog toe nauwelijks aan bod kwam 

in de literatuur, is in dat verband een veelzeggend voorbeeld.15 Op dezelfde manier werd (en 

wordt) het aartshertogelijke hof doorgaans beschouwd als een ‘bipolaire’ entiteit waarin 

enkel Spanjaarden en Zuid-Nederlanders van tel waren, terwijl het belang ervan als één van 

de machtsbasissen van het grote Habsburgse imperium steevast werd onderschat. Niet 

toevallig speelden de leden van Albrechts Cámara net op dit gebied een cruciale rol. 

Vooraleer hier dieper op in te gaan, wordt in de volgende paragraaf een meer genuanceerd 

beeld opgehangen van de ‘factiestrijd’ aan het hof van Albrecht en Isabella. 

 

    

Factie Factie Factie Factie vs.vs.vs.vs. natie natie natie natie    

 

Zoals te verwachten valt, manifesteerden de politieke twisten aan het hof van de 

aartshertogen zich vooral tijdens crisismomenten. Met name tijdens de aanloop naar de 

afkondiging van het Twaalfjarig Bestand in 1609 laaiden de gemoederen hoog op. De 

onenigheid handelde over de vraag hoe het aartshertogelijk regime diende te reageren op de 

Nederlandse Opstand, die niet alleen een bedreiging vormde voor het bewind van Albrecht 

en Isabella, maar ook – in het worst case scenario – de stabiliteit van de hele Spaans-

Habsburgse monarchie in gevaar kon brengen. Verscheidene diplomaten meldden dat er 

sprake was van twee verschillende facties aan het Brusselse hof.16 De leden van de eerste 

groep werden doorgaans omschreven als ‘de Spanjaarden’. In de mening dat de Spaanse 

hegemonie in de Nederlanden ten allen prijze moest worden gevrijwaard, pleitten zij voor 

een krachtig militair optreden tegen de opstandelingen. De andere groep werd aangeduid als 

deze van ‘de Vlamingen’ (“flamencos” of “naturales del País”), die er een meer pacifistische 

overtuiging op nahielden en voorstanders waren van een onderhandelde vrede met de 

Republiek.17  

                                                 
15 Zie in dat verband STURMBERGER, H. “Die Anfange des Bruderzwistes in Habsburg.” Mitteilungen des 
Oberösterreichischen Landesarchivs, 5 (1957) 143-188. 
16 Zie bv. ASV, Nunziatura di Fiandra 11, f. 718: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani aan kardinaal Aldobrandini, 
23 oktober 1599. 
17 Zie o.m. ASV, Fondo Borghese III 110 BCDG, f. 236: Nuntius Frangipani aan Borghese, 24 november 1604. 
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In de traditionele geschiedschrijving van de late negentiende en de eerste helft van de 

twintigste eeuw heeft men de nationale etiketten maar al te graag overgenomen om de 

politieke strubbelingen in de aartshertogelijke periode uit te leggen. Dat men het hierbij niet 

al te nauw nam, mag blijken uit het feit dat Ambrogio Spínola en Antonio Suárez de Arguello 

– respectievelijk van Genuese en Portugese herkomst – zonder meer in het kamp van ‘de 

Spanjaarden’ werden ingedeeld, terwijl de Bourgondiër Jean Richardot, de voorzitter van de 

Geheime Raad, dan weer als een Zuid-Nederlander werd bestempeld.18 Men kan zich 

afvragen in hoeverre zij akkoord zouden zijn gegaan met een dergelijke classificatie. Maar 

zelfs los van deze nuance stelt zich de vraag in hoeverre de in de bronnen gehanteerde labels 

strookten met de politieke realiteit. Al te vaak wordt aangenomen dat de breuklijnen die het 

aartshertogelijke bewind doorkruisten, steeds parallel liepen met de kloof die de twee 

wedijverende naties van elkaar scheidde. Op die manier worden de Spanjaarden automatisch 

vereenzelvigd met de onverzettelijke ‘haviken’ aan het hof, en de Zuid-Nederlanders met de 

vredelievende ‘duiven’. Dat een dergelijke koppeling van politieke en ‘nationale’ belangen 

niet noodzakelijk een accuraat beeld weergeeft van de toenmalige tegenstellingen, is een zaak 

die reeds in Hoofdstuk III werd aangekaart. De tweedracht tussen de naties aan het hof was 

aanwezig, maar was zeker niet de enige factor in het verhaal. Ook andere, meer pragmatische 

overwegingen droegen bij tot de politieke strubbelingen. Dat wordt alleszins gesuggereerd in 

de diplomatieke briefwisseling die tijdens de onderhandelingen over het Twaalfjarig Bestand 

werd verstuurd. 

 In 1609 schreef de Franse ambassadeur dat de ratificatie van het Bestand door de 

Spaanse regering op zich liet wachten omdat de grandes in de Consejo de Estado gekant 

waren tegen een onderhandelde oplossing, “estans tous interessez à y faire entretenir la 

guerre pour y faire employer leurs parents, amys et confidents qui s’en retournent riches”.19 

Daarmee legde de ambassadeur een niet te onderschatten drijfveer in dit verhaal bloot. Voor 

een groot aantal leden van de Castiliaanse aristocratie vormde het Ejército de Flandes een 

belangrijke bron van inkomsten en carrièrekansen. Tussen 1607 en 1609 telde het leger 

ongeveer 6.500 soldaten van Spaanse origine, wier soldij werd betaald uit de koninklijke 

                                                 
18 LEFÈVRE, J. “Le ministère espagnol de l’Archiduc Albert, 1598-1621.” Bulletin de l’Académie Royale 
d’Archéologie de Bruxelles, 1 (1924) pp. 202-224. 
19 BNF, Manuscrits Français 16125, f. 177: Mathieu Brulart de Berny aan Villeroy, 2 januari 1609. 
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schatkist.20 Zo telden de drie Spaanse tercios van de infanterie in 1608 gezamenlijk 4.054 

militairen (waaronder 368 officieren) die in totaal niet minder dan 35.137 escudos (= ca. 

90.302 fl.) per maand ontvingen.21 Gemiddeld kwam dat neer op een salaris van ca. 8 escudos 

per persoon per maand, maar aangezien een gewone voetsoldaat in deze periode nooit meer 

dan 3 escudos verdiende, is duidelijk dat het overgrote deel van het geld terechtkwam bij de 

officieren, die in de regel van adel waren.22 Bovendien brachten de vijandelijkheden via roof 

en plundering ook de nodige oorlogsbuit voort. Geoffrey Parker stelde vast dat een infanterist 

die de gruwel van de oorlog wist te doorstaan en pienter genoeg was om te profiteren van de 

kansen die zich aandienden, ondanks zijn lage loon naar Spanje kon terugkeren als een 

relatief rijk man.23 Voor de officieren gold dat uiteraard nog meer.  

 Vanuit deze invalshoek bekeken, hoeft het niet te verbazen dat aartshertogin Isabella 

in mei 1607 onverholen kritiek uitte op Juan Fernández de Velasco, beter bekend als de 

Konstabel van Castilië, die zich als prominent lid van de Consejo de Estado heftig had verzet 

tegen de wapenstilstand die eerder dat jaar was afgekondigd. In een brief aan de hertog van 

Lerma schreef de infante dat de Konstabel zich in zijn oordeel had laten leiden door 

bedrieglijke informatie van zijn familieleden en vrienden in de Nederlanden, die er belang bij 

hadden dat de oorlog met de Republiek niet zou worden stopgezet “omdat zij ervan leven”.24 

Isabella noemde geen namen, maar het lijdt geen twijfel dat ze doelde op Luis de Velasco en 

Iñigo de Borja, die beiden nauw verwant waren aan de Konstabel en die niet toevallig allebei 

een prominente functie bekleedden in het Ejército de Flandes.25 Zoals hoger aangegeven, was 

Velasco de generaal van de ruiterij in het leger. Hij werd door het corps diplomatique in 

                                                 
20 PARKER, G. The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659. Cambridge U.P., 2004 [2de editie]. Aldaar 
p. 231. 
21 De drie Spaanse tercios werden aangevoerd door maestres de campo Iñigo de Borja, Juan de Meneses en Simon 
Antunez. AGS, Estado 2290, s.f.: Relación de la Infanteria y Cavalleria de todas naciones que ay en este exercito 
de Su Magestad y lo que monta una paga y mes de sueldo. 
22 PARKER, The Army of Flanders, 133. In de veronderstelling dat de 3.686 gewone soldaten van de tercios 
inderdaad elk 3 escudos per maand kregen, ontvingen de 368 officieren een gemiddeld loon van 65 escudos (= 
ca. 167 fl.) per persoon per maand.  
23 PARKER, The Army of Flanders, 156. 
24 “(…) de parientes y amigos que todos son interesados en la guerra, porque viven della, y asi están peor que con 
el demonio con todos cuantos tratan de la pax.” RODRÍGUEZ VILLA, A., ed. Correspondencia de la Infanta Doña 
Isabel Clara Eugenia con el Duque de Lerma y otros personajes. Madrid, 1906, brief 117: Isabella aan Lerma, 19 
mei 1607. 
25 Luis de Velasco behoorde tot een bastaardtak van de familie van de Konstabel van Castilië. Iñigo de Borja was 
dan weer een kleinzoon van de Konstabel. 
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Brussel omschreven als één van de vurigste voorstanders van een doorgedreven militair 

optreden tegen de opstandelingen.26 Iñigo de Borja was de commandant van de citadel van 

Antwerpen en was niet alleen een familielid, maar ook een goede vriend van Velasco. Ook hij 

behoorde tot de factie van edelen die gekant waren tegen een onderhandelde vrede.27 Naast 

Velasco en Borja werd deze groep onder meer vertegenwoordigd door Diego de Ibarra, de 

voormalige mayordomo van de aartshertogen die als vertegenwoordiger van de Spaanse 

regering deelnam aan de gesprekken, en door Rodrigo Niño y Lasso, Albrechts sumiller de 

corps.28 Hun visie stond haaks op deze van aartshertog Albrecht, die voorstander was van een 

onderhandelde oplossing en volgens de pauselijke nuntius gesteund werd door figuren als 

Ambrogio Spínola, Juan de Mancicidor en Jean Richardot.29  

 Dat Luis de Velasco en Ambrogio Spínola prominent figureerden in de eigentijdse 

berichtgeving over de factiestrijd, hoeft niet te verbazen. Toen Velasco in 1625 op 77-jarige 

leeftijd overleed, werd hij door de pauselijke gezant Chrisogono Flacchio omschreven als een 

fervente rivaal (“emule acerrimo”) van Spínola.30 Dat was zeker niet overdreven: de onmin 

tussen beide heren stamde al uit de beginjaren van de zeventiende eeuw, toen Spínola in ruil 

                                                 
26 ASV, Fondo Borghese II 100, f. 167: Bentivoglio aan Borghese, 18 augustus 1607. Zie ook NA, State Papers 
77/8, f. 118: Thomas Edmondes aan Cecil, 5 augustus 1607. 
27 AGS, Estado 2289, s.f.: Diego de Ibarra aan Filips III, 24 juni 1607 (in cijferschrift). 
28 “Los pocos del Pays que me han hablado hasta agora lloran como pudieramos nosotros la forma en que se ha 
entablado este negocio, mostrando que en él no se lleba otra mira que al beneficio de los Rebeldes sin mirar por 
los catholicos que allí ay (reparan es este el mayor dolor y de mayor nota), ni por el bien de los estados 
obedientes de V[uestra] M[ajestad] y quando no huviera tantas causas y tan importantes para no tener acertado 
proseguir debaxo de tan mal titulo y condicion, bastanta prueba desello es juzgallo assi los naturales yendoles 
tanto en conseguir reposo y paz, y otros criados que aqui tiene V.M. como don Luys de Velasco, don Ynigo de 
Borja, don Rodrigo Laso y el Governador de Cambray Juan de Ribas y otros muchos lo entienden de la misma 
manera y algunos dellos tienen por mas cierto que se aventuraran estos estados obedientes.” AGS, Estado 2289, 
s.f.: Diego de Ibarra aan Filips III, 24 juni 1607 (in cijferschrift). Zie ook NA, State Papers 77/8, f. 118: Thomas 
Edmondes aan Cecil, 5 augustus 1607 en ASV, Fondo Borghese II 111, f. 191: Bentivoglio aan Borghese, 13 
december 1608. 
29 “In questo stato sono hora le prattiche intanto qie nella divisione de gli animi si sono divise ancora le persona e 
si sono veduute nascere due fattioni. L’una è quella dell’arciduca e del marchese Spinola, co i quali va unito en el 
senso e nella trattatione del negotio il presidente Ricciardotto e Mancicidor, secretario di guerra per SM e per 
SA, ch’é ministro principalísimo. L’altra è quella di Don Diego d’Ibarra, che si tira dietro tuttli gli altri Spagnuoli 
e principalmente il Duca de Ossuna, e Don Luigi di Velasco, generale della cavalleria.” ASV, Fondo Borghese II 
100, f. 167: Nuntius Bentivoglio aan kardinaal Borghese, 18 augustus 1607. 
30 ASV, Nunziatura di Fiandra 14 C, ff. 417-418: Chrisogono Flacchio aan kardinaal Antonio Barberini, 20 
september 1625. 
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voor zijn financiële steun het commando over het beleg van Oostende kreeg aangeboden.31 

Bij de Spaanse legerofficieren kon de komst van de nieuwe veldheer op weinig enthousiasme 

rekenen. “Wat kan een Genuese koopman, die zijn familie in de steek heeft gelaten, weten 

van de oorlog, en wat kan hij bieden, behalve de manier om aan geld te geraken?” vroeg een 

verontwaardigde criticus zich af in een nota aan de hertog van Lerma.32 De opmerking 

typeerde de reacties van de aanvoerders in het Ejército de Flandes, die zich duidelijk 

gepasseerd voelden door Spínola’s benoeming en niet van plan waren de nieuwe bevelhebber 

veel krediet te geven. Vooral Velasco toonde zich op dat gebied allerminst inschikkelijk. Zo 

weigerde hij in mei 1604 tijdig gevolg te geven aan Spínola’s bevel om de plotse inval van 

stadhouder Maurits van Nassau in Zeeland een halt toe te roepen.33 Toen hij uiteindelijk toch 

in actie schoot, was het al te laat. Maurits’ troepen sloegen het beleg voor de stad Sluis, die 

enkele maanden later – en ondanks een ultieme poging van Spínola om haar te ontzetten – 

capituleerde.34 De aartshertog was woedend omwille van Velasco’s insubordinatie en liet hem 

prompt onder huisarrest plaatsen.35 Het incident kon Velasco er echter niet toe bewegen om 

zijn mening over Spínola aan te passen. De onderlinge relatie tussen beide mannen werd er 

niet beter op toen Spínola in 1605 tot maestre de campo general van het Ejército de Flandes 

werd benoemd, een positie die Velasco naar eigen zeggen ambieerde.36 

 De hier geschetste ontwikkelingen doen vermoeden dat de politieke breuklijnen aan 

het aartshertogelijke hof in deze periode niet zozeer gebaseerd waren op onmin tussen de 

verschillende naties, als wel op een complexe verwevenheid van politieke, persoonlijke en 

materiële belangen. Edelen die in financiële zin afhingen van een inkomen uit de militaire 

                                                 
31 Cf. ESTEBAN ESTRÍNGANA, A. Guerra y finanzas en los Países Bajos católicos. De Farnesio a Spínola (1592-1630). 
Madrid, 2002, p. 97. 
32 CCE, volume I, p. 100: Nota bestemd voor de hertog van Lerma, s.d. 
33 “Al dubio di perdere o non perdere detto forte s’aggiugne il male delle solite discordie nel nostro campo, ch’il 
Sr. Don Loisi di Velasco come Generale della Cavalleria, pretendendo comandar’ esso in assenza del Sr. 
Arciduca, s’oppose al Sr. Marchese Spinola, quale, et per la commission che tiene da S.A. su la impresa d’Ostenda 
(…), non douta cedere al detto Sr. Don Luisi, et cosa parmi, che sia stato giudicato de S.A. con l’haverlo fatto 
arrestar in Bruges nella sua casa assignatagli per carcere.” ASV, Fondo Borghese III 110 BCDG, ff. 129-132: 
Nuntius Frangipani aan kardinaal Aldobrandini, 3 mei 1604. Zie ook ASV, Fondo Borghese III 110 BCDG, f. 189: 
Frangipani aan Aldobrandini, 27 augustus 1604. 
34 THOMAS, W., ed. De val van het Nieuwe Troje. Het beleg van Oostende, 1601-1604. Tentoonstellingscatalogus. 
Leuven, 2004, p. 98. 
35 ASV, Fondo Borghese III 110 BCDG, ff. 129-132: Nuntius Frangipani aan kardinaal Aldobrandini, 3 mei 1604. 
36 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Guerra y finanzas, 151-152. Zie ook NA, State Papers 77/8: Thomas Edmondes aan 
Cecil, 10 december 1606 en AGS, Estado 2292, s.f.: Luis de Velasco aan Filips III, 10 augustus 1610. 



 296 

schatkist, zagen de opschorting van de vijandelijkheden met lede ogen aan. Zij die landerijen 

(en de bijbehorende heerlijke rentes) bezaten in de Nederlanden, hadden er daarentegen alle 

belang bij dat er snel een meer stabiele vrede zou komen. Bovendien was er ook sprake van 

onderlinge wedijver tussen de protagonisten in de aartshertogelijke entourage. Eén en ander 

wijst erop dat de ‘Spaanse factie’ niet zonder voorbehoud mag worden vereenzelvigd met de 

‘Spaanse natie’ aan het Brusselse hof. Niet alle Spanjaarden waren voorstander van een 

militaire oplossing voor het conflict. Een figuur als Juan de Mancicidor was het duidelijk 

oneens met de visie van Ibarra en Velasco, en dat gold bijvoorbeeld ook voor Iñigo de 

Brizuela, Albrechts biechtvader, die naar het Spaanse hof werd gestuurd om het standpunt 

van de aartshertogen te verdedigen.37 Omgekeerd waren zeker niet alle Zuid-Nederlandse 

edelen opgezet met de voorwaarden die aan de wapenstilstand waren gekoppeld. In juli 1607 

ontving Andrés de Prada, secretaris van de Consejo de Estado, een brief van Nicolas de 

Montmorency, baron van Vendegies en Haveskerke en voorzitter van de Raad van Financiën, 

waarin deze verklaarde dat “desià s’entendent des voix et lamentations de la pluspart de 

nostre peuple, qui ne peuvent souffrir ces conditions gouteuses de ce traicté, et l’attribuent 

partie à lascheté, partie à trahison ou ignorance de ceux qui l’ont conseillé aux Princes, de 

façon que par là ils en perderont beaucoup de respect du Prince, et se tiendront desormais 

plus fermes à la conservation punctuelle de leurs privileges, et moins volontaires d’assister le 

Prince en ses necessitez”.38 Het is wellicht geen toeval dat deze brief begeleid werd door een 

aanbevelingsbrief vanwege Diego de Ibarra, die Montmorency een ayuda de costa van 2000 of 

3000 escudos als rente voor het leven wilde laten toekennen.39  

 Dat de wapenstilstand bij een aantal Zuid-Nederlanders op verzet stuitte, had vooral 

te maken met het feit dat ook lokale edelen gevestigde belangen hadden in het Ejército de 

Flandes. Eén van hen was Maximilien de Hennin-Liétard, graaf van Boussu en latere 

mayordomo van de aartshertogen, die als kapitein van een regiment een fors loon ontving uit 

de militaire schatkist.40 Boussu’s affiliatie met de ‘haviken’ aan het hof was evenwel niet enkel 

gestoeld op materiële drijfveren, maar ook op familiale banden: zijn zus Anne was gehuwd 

                                                 
37 CODOIN 43, p. 144: Albrecht aan Lerma, 29 november 1608 en p. 146: Albrecht aan Lerma, 30 november 
1608. Zie ook ASV, Fondo Borghese II 114, f. 48: Bentivoglio aan Borghese, 14 februari 1609. 
38 AGS, Estado 2289, s.f.: Nicolas de Montmorency aan Andrés de Prada, 17 juli 1607. 
39 Ibid.: Diego de Ibarra aan Andrés de Prada, 17 juli 1607. 
40 Boussu trad op 20 mei 1613 in dienst als mayordomo van de aartshertogelijke hofhouding. ARA, Rekenkamer 
1837, f. 160v. 
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met Luis de Velasco. Deze verwantschap biedt meteen de verklaring voor het feit dat 

Ambrogio Spínola er in juli 1607 – op het hoogtepunt van de factiestrijd – voor zorgde dat 

Boussu’s regiment in het leger plots werd ontbonden.41 Het feit dat de protesten van de 

‘haviken’ tegen deze beslissing weinig uithaalden, was volgens de Engelse ambassadeur 

Thomas Edmondes een teken van machteloosheid van Diego de Ibarra en diens 

medestanders.42 Edmondes’ woorden bleken profetisch, want enkele maanden later werd 

Ibarra teruggeroepen naar Spanje.43 Zijn oneervolle aftocht toont aan hoe weinig invloed de 

‘Spaanse factie’ had kunnen uitoefenen op de vredesonderhandelingen. Het feit dat Ibarra’s 

zoon Francisco in Brussel mocht blijven als gentilhombre de la Cámara van de aartshertog, 

was in dat verband slechts een magere troost.44 

Met het vertrek van Ibarra zag de ‘Spaanse factie’ zich plots ontnomen van haar 

belangrijkste vertegenwoordiger. Kennelijk veroorzaakte dit de nodige frustratie bij de 

achterblijvers. In oktober 1607 vertrok een stroom van berichten vanuit Brussel naar alle 

grote hoven van Europa toen bleek dat Luis de Velasco en Iñigo de Borja elkaar waren 

aangevlogen in een gevecht. Volgens de Franse ambassadeur waren beide edelen weliswaar 

“cousins germains et trèsgrans amys logez en mesme logis”, maar dat belette Borja niet om 

misbruik te maken van Velasco’s gastvrijheid.45 Hij slaagde erin de sleutels van de kamer van 

Velasco’s schoonzus Hélène de Hennin-Liétard te kopiëren en – althans volgens de geruchten 

– de nacht bij haar door te brengen. Toen Velasco hiervan hoorde, beschuldigde hij Borja 

ervan de eer van zijn huis te hebben bezoedeld. Daarop volgde een gevecht, waarbij Velasco 

zijn degen trok en Borja aan het hoofd verwondde.46 Het incident veroorzaakte veel 

opschudding aan het Brusselse hof. Aartshertog Albrecht liet beide mannen onmiddellijk 

opsluiten in de castillos van Antwerpen en Gent.47 De Franse ambassadeur berichtte dat het 

nieuws van hun arrestatie op tevredenheid werd onthaald door Spínola: “On ne doubte point 

qu’il [Spinola] voudroit bien que celà peust estre cause de les tirer tous deulx dicy. Ce luy 

                                                 
41 BNF, Manuscrits Français 16125, f. 167: Mathieu Brulart de Berny aan Villeroy, 26 juni 1607; NA, State Papers 
77/8, f. 104: Thomas Edmondes aan Cecil, 8 juli 1607 en f. 114: Edmondes aan Cecil, 29 juli 1607. 
42 Ibid., f. 104. 
43 NA, State Papers 77/8, f. 127: Edmondes aan Cecil, 9 september 1607. 
44 Ibid. 
45 BNF, Manuscrits Français 16128, f. 178: Mathieu Brulart de Berny aan Puisieux, 21 oktober 1607. 
46 AGS, Estado 2289, s.f.: De markies van Guadaleste aan Filips III, 2 november 1607. Zie ook ASV, Fondo 
Borghese II 100, f. 248: Bentivoglio aan Borghese, 20 oktober 1607. 
47 AGS, Estado 2289, s.f.: Guadaleste aan Filips III, 8 november 1607. 
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seroit une merveilleuse espine hors du pied.”48 Velasco en Borja werden evenwel niet 

teruggeroepen naar Spanje. In plaats daarvan kreeg de Spaanse ambassadeur opdracht beide 

heren te verzoenen. Zijn interventie leidde tot een huwelijk tussen Borja en Hélène de 

Hennin-Liétard, waardoor de banden tussen de aanvoerders van de ‘Spaanse factie’ en de 

familie van de graaf van Boussu nog sterker werden aangehaald.49 

 De verzoening tussen Velasco en Borja kon echter niet verhinderen dat de 

onderhandelingen met de Republiek uitliepen op een compromis. Met de ondertekening van 

het Twaalfjarig Bestand in 1609 kwam een voorlopig einde aan de factiestrijd die het 

politieke leven aan het hof van de aartshertogen gedurende het eerste decennium van de 

zeventiende eeuw had gedomineerd. Albrecht had zijn slag thuisgehaald en de ‘Spaanse 

factie’ moest zich tevreden stellen met de uitkomst, die eveneens de politieke invloed van 

Spínola en zijn medestanders consolideerde. Na 1609 zouden Spínola, Mancicidor en Brizuela 

zich steeds meer profileren als de sterke mannen van het bewind. Naast hen schaarde zich 

Rodrigo Niño y Lasso, die – zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien – verstandig 

genoeg was om zijn kar te keren en aansluiting te zoeken bij de gematigde factie aan het hof. 

Maar ook Luis de Velasco bleef als generaal van de cavalerie een prominent figuur. Hoewel 

de plooien nooit volledig werden gladgestreken, verbeterde zijn relatie met Spínola in de loop 

der jaren enigszins.50 Dat neemt echter niet weg dat de gemoederen ook tijdens het 

Twaalfjarig Bestand geregeld opnieuw oplaaiden. Zo schreef de Franse ambassadeur in 1614 

dat het militaire conflict omtrent de opvolging in de nabijgelegen hertogdommen Gulik en 

Kleef – één van de meest penibele crisismomenten in de aanloop naar de Dertigjarige Oorlog 

(cf. infra) – de vrees deed onstaan voor een opflakkering van de oude factiestrijd aan het 

Brusselse hof.51 Deze keer bleek evenwel al snel dat de ‘Spaanse factie’ slechts weinig druk 

                                                 
48 BNF, Manuscrits Français 16128, f. 178: Mathieu Brulart de Berny aan Puisieux, 21 oktober 1607. 
49 ASV, Fondo Borghese II 100, f. 255: Bentivoglio aan Borghese, 27 oktober 1607. 
50 In augustus 1614 steunde Spínola zijn oude rivaal toen deze een aanvraag indiende om tot markies te worden 
verheven. Zie AGS, Estado 2028, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 8 augustus 1614. Zie evenwel ook ASV, 
Fondo Borghese II 112, f. 369: Nuntius Lucio Morra aan kardinaal Borghese, 28 juli 1618: “Co’l Sr. Conte di 
Bucquoi andera il Cesati Commissario generale della Cavalleria. Perilche s’intende sia passato qualche disgusto 
tra’l Sr. Marchese Spinola e’l Sr. Marchese di Belvedere, Generale della Cavalleria, perche il Marchese Spinola 
l’ha fatto senza darne parte a quel di Belvedere il quale, come Generale della Cavalleria non havrebbe voluto, 
che si partisse o havendosi da partire fosse stato con participatione sua; Ma è cosa di pochissima consideratione, 
già che stanno amici, et amorevoli, come prima.” 
51 BNF, Manuscrits Français 16130, f. 357: Charles de l’Aubespinne de Chasteauneuf, abbé de Préaux, aan 
Puisieux, 6 december 1614.  
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kon uitoefenen. Niet veel later deelde de Engelse ambassadeur mee dat “the Archduke’s 

peaceable inclination and his power in Spaine hath so overswayed the relations of the 

Spanishe ambassador here [= de markies van Guadaleste] – who is the captain and ringleader 

of the faction against these princes and the Marquis Spínola – as all things are referred to his 

definition notwithstanding the oppositions and remonstrance of Don Luis de Velasco and 

Don Yñigo de Borja to the contrary”.52 In 1616 beweerde de pauselijke nuntius dat het 

conflict over Gulik en Kleef alle hoop op een stabiele vrede met de Verenigde Provinciën 

verloren had doen gaan. Desondanks wilde de aartshertog het Bestand niet verbreken, en zo 

dachten ook Spínola en Mancicidor erover, “da quali dipende ogni risolutione in materia 

d’armi, e non da alteri”.53 Daarmee leek de rust weer te keren. Na het overlijden van 

Albrecht, dat min of meer samenviel met de afloop van het Twaalfjarig Bestand, bleken de 

oude geschillen echter opnieuw de kop op te steken. De pauselijke nuntius berichtte dat Luis 

de Velasco en Andrés de Soto, Isabella’s biechtvader, voorstanders waren van een nieuwe 

militaire operatie tegen de Republiek, terwijl Spínola en Brizuela eerder terughoudend waren 

en wilden afwachten of er genoeg middelen waren om het leger voor lange tijd te kunnen 

onderhouden.54 

 De hier beschreven evolutie toont aan dat de klassieke interpretatie van de factiestrijd 

aan het Brusselse hof teveel aandacht schenkt aan de onenigheid tussen de naties, en te 

weinig aan andere factoren die de politieke twisten mee vormgaven. Men dient zich 

bovendien te hoeden voor een al te moderne interpretatie van de term ‘factiestrijd’, waarin 

facties gezien worden als georganiseerde partijen met een louter op politiek-ideologische 

gronden gestoelde agenda en een grote mate van interne cohesie. Zonder twijfel bestonden er 

aan het hof ernstige meningsverschillen over de manier waarop het beleid van de 

aartshertogen moest worden gevoerd. Het zou echter verkeerd zijn deze onderlinge 

verdeeldheid als een statisch gegeven te beschouwen, als zou ze onafhankelijk van de 

veranderende politieke omstandigheden hebben gefunctioneerd en quasi ongevoelig zijn 

gebleven voor dynamiek. Ook een factiestrijd had een lifecycle.  

                                                 
52 NA, State Papers, 77/11/2, f. 245: William Trumbull aan Sir Ralph Winwood, 10 februari 1615.  
53 ASV, Fondo Borghese II 102, f. 86: Nuntius Ascanio Gesualdo aan Borghese, 12 maart 1603. 
54 BAV, Barberini Latini 6812, ff. 8-10: Nuntius Giovanni-Francesco Guidi di Bagno aan kardinaal Ludovisi, 31 
juli 1621. 
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Bovendien ziet de klassieke benadering een belangrijke nuance over het hoofd. In 

augustus 1607 berichtte de Franse ambassadeur Mathieu Brulart de Berny dat het 

vredesproces in de Nederlanden aan een zijden draadje hing.55 Volgens Brulart deed Diego de 

Ibarra er alles aan om Spínola en de zijnen tegen te werken. De ambassadeur schreef dat 

Ibarra een aanhanger was van de Konstabel van Castilië, die zich aan het Spaanse hof een 

fervent opposant toonde van de hertog van Lerma.56 Bovendien was de Konstabel eveneens 

een tegenstander van Spínola, die het dan weer uitstekend kon vinden met Lerma.57 In die 

zin lijken de strubbelingen in Brussel de interne machtsstrijd aan het hof van Filips III te 

hebben weerspiegeld, waar het beleid van Lerma steeds vaker met kritiek kreeg af te 

rekenen.58 Al te vaak werd en wordt er in de historiografie over het aartshertogelijk bewind 

van uit gegaan dat de Spaanse regering unaniem gekant was tegen een onderhandelde vrede 

met de Republiek. Nochtans beweren verscheidene diplomaten dat Lerma in feite eerder 

voorstander was van een pacifistische oplossing, en dat het vooral de door Castiliaanse 

aristocraten bevolkte Consejo de Estado was die voor een militair optreden opteerde.59 Zo 

schreef Mathieu Brulart in november 1607 dat het verdrag over de wapenstilstand slechts 

dankzij de almacht van Lerma kon worden goedgekeurd.60 Hier wordt duidelijk dat de 

zogeheten ‘Spaanse’ factie in Brussel niet zozeer de beleidslijnen van de hertog van Lerma 

onderschreef, als wel deze van de oppositie in de Consejo de Estado. Aan het Spaanse hof was 

men bijgevolg net zo verdeeld over de aanpak van de Nederlandse Opstand als aan het 

Brusselse hof.  

Dit hoofdstuk heeft niet de bedoeling om de verstandhouding tussen Brussel en 

Madrid tot op het bot te ontleden. Het wil simpelweg duidelijk maken dat een al te 

simplistische kijk op de relatie tussen het aartshertogelijke en het koninklijke hof geen recht 

                                                 
55 BNF, Manuscrits Français 16128, f. 157: Mathieu Brulart de Berny aan Puisieux, 22 augustus 1607. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Over de concurrentie tussen Lerma en de Konstabel van Castilië, zie WILLIAMS, P. The Great Favourite. The 
Duke of Lerma and the Court and Government of Philip III of Spain, 1598-1621. Manchester U.P., 2006, pp. 92-
93. Zie ook FEROS, A. Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III, 1598-1621. Cambridge U.P., 2000, pp. 
224-225. 
59 ASV, Fondo Borghese II 100, f. 173: Nuntius Bentivoglio aan kardinaal Borghese, 24 augustus 1607 en f. 197: 
Bentivoglio aan Borghese, 8 september 1607. Zie ook BNF, Manuscrits Français 16128, f. 178: Mathieu Brulart 
de Berny aan Puisieux, 21 oktober 1607 en BNF, Manuscrits Français 16125, f. 177: Mathieu Brulart de Berny 
aan Villeroy, 2 januari 1609. 
60 BNF, Manuscrits Français 16128, f. 194: Mathieu Brulart de Berny aan Puisieux, 23 november 1607. 



 301 

doet aan de complexiteit van de politieke verhoudingen in deze periode. De politieke 

strubbelingen in Brussel vloeiden voort uit een veelheid van drijfveren en factoren, en mogen 

bijgevolg niet uitsluitend worden verklaard vanuit het conflict tussen een behoudsgezinde 

Spaanse regering enerzijds en een naar autonomie strevend aartshertogelijk bewind 

anderzijds. Die benadering belicht slechts een deel van het verhaal, en heeft in elk geval nood 

aan nuance. De verstandhouding tussen beide hoven was gecompliceerd. Ze berustte niet 

zozeer op onenigheid over de aard van de politieke doelstellingen, als wel op 

meningsverschillen over de manier waarop die doelstellingen moesten worden verwezenlijkt. 

In het geval van het vredesproces was het voor beide hoven duidelijk dat de Nederlandse 

Opstand een bedreiging vormde. Dat de situatie om een dringende oplossing vroeg, stond als 

een paal boven water. Maar eensgezindheid over de beste oplossing was zowel in Brussel als 

in Madrid ver te zoeken. Het feit dat de financiële situatie allesbehalve rooskleurig was en dat 

de troepen keer op keer aan het muiten sloegen, droeg uiteraard bij tot de onderlinge 

tweedracht. Dat neemt echter niet weg dat zowel Filips III als Albrecht en Isabella in wezen 

vanuit hetzelfde standpunt vertrokken. Hun voornaamste doel was eerst en vooral het 

vrijwaren van de Habsburgse Hausmacht. Deze opdracht overheerste alle andere politieke 

doelstellingen en bepaalde in grote mate de beleidslijnen die binnen het hele Habsburgse 

imperium werden aangehouden. Het is één van de stellingen van dit proefschrift dat het 

bewind van de aartshertogen in de eerste plaats werd bepaald door dynastieke belangen, en 

ook op die manier moet worden bestudeerd. En zoals uit de volgende paragrafen zal blijken, 

zouden de leden van de hofhouding precies op dit gebied een cruciale rol spelen. 

    

    

De eedaflegging van 1616De eedaflegging van 1616De eedaflegging van 1616De eedaflegging van 1616    

 

In december 1613 werd aartshertog Albrecht ernstig ziek. Hij was inmiddels 54 jaar oud en 

zijn gezondheid liet hem steeds vaker in de steek. Tijdens de beginmaanden van 1614 was 

zijn toestand zo precair dat de artsen het raadzaam achtten hem een dieet van ezelinnenmelk 

voor te schrijven.61 Vanzelfsprekend was het fysieke welzijn van de aartshertog van groot 

                                                 
61 ASV, Fondo Borghese II 99, f. 90: Bentivoglio aan Borghese, 8 februari 1614 en f. 114: Bentivoglio aan 
Borghese, 15 februari 1614. 



 302 

belang voor de politieke stabiliteit in de Habsburgse Nederlanden. In Madrid rinkelden de 

alarmbellen bij het vernemen van het nieuws. De Consejo de Estado adviseerde dat men 

onmiddellijk actie moest ondernemen om de Zuid-Nederlandse gewesten trouw te laten 

zweren aan Filips III als rechtmatige erfgenaam en opvolger van de aartshertogen. Op die 

manier zou de koning in geval van Albrechts overlijden “con mucha más facilidad” bezit 

kunnen nemen van zijn gebieden aan de Noordzee.62 Ambrogio Spínola – Lerma’s 

medestander in Brussel – kreeg opdracht om in het geheim te polsen naar de mening van 

Albrecht en hem te overtuigen van het belang van deze kwestie.63 In februari 1614 meldde 

Spínola dat hij de hulp van biechtvader Iñigo de Brizuela had ingeroepen, die zijn invloed bij 

de aartshertog aanwendde om de noodzaak van een eedaflegging te bepleiten.64 Volgens de 

biechtvader vond Albrecht het “een goed idee en [leek] het hem tijd om dit te doen”.65 Toch 

leek de aartshertog – die inmiddels tegen alle verwachtingen in weer aan de beterhand was – 

niet meteen geneigd om zijn woorden in daden om te zetten. In maart berichtte Spínola dat 

Albrecht nog steeds geen beslissing had genomen over de zaak.66 Pas in april gaf de 

aartshertog zijn goedkeuring voor het plan, al stelde hij voor dat Filips III misschien beter één 

van zijn jongere zonen naar de Nederlanden zou sturen om de opvolging te claimen. Die 

suggestie werd in Madrid evenwel snel afgeketst, en volgens Spínola kwam de aartshertog er 

nadien niet meer op terug.67 In augustus lieten zowel Albrecht als Spínola en Brizuela weten 

dat ze er alles aan zouden doen om de eedaflegging te bespoedigen.68 Ook Juan de Mancicidor 

zegde volmondig zijn medewerking toe.69 De taak bleek echter allesbehalve eenvoudig. 

Zoals te verwachten viel, waren de Zuid-Nederlandse gewesten aanvankelijk niet 

bijster enthousiast over het plan. Om te voorkomen dat men de eedaflegging zou aangrijpen 

om bepaalde politieke eisen op tafel te leggen, suggereerde Spínola dat het wijselijk zou zijn 

om de Staten-Generaal te omzeilen en elke provincie apart te benaderen.70 Het kostte 

                                                 
62 AGS, Estado 2027, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 20 december 1613.   
63 Ibid. 
64 AGS, Estado 2028, s.f.: Spínola aan Filips III, 1 februari 1614. 
65 Ibid. 
66 AGS, Estado 2296, s.f.: Spínola aan Filips III, 9 maart 1614. 
67 CCE 1, p. 426: Filips III aan Spínola, 16 juni 1614 en p. 428: Spínola aan Filips III, 9 augustus 1614. 
68 AGS, Estado 2028, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 28 augustus 1614. Zie ook CCE 1, p. 430: Filips III 
aan Spínola, 18 september 1614. 
69 AGS, Estado 2296, s.f.: Juan de Mancicidor aan Filips III, 1 december 1614. 
70 AGS, Estado 2030, s.f. Consult van de Consejo de Estado, 21 mei 1616. 
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evenwel veel tijd en moeite om de provinciale Staten te overhalen om Filips III te erkennen 

als hun toekomstige soeverein.71 De verschillende standenvertegenwoordigingen kwamen 

met allerlei tegenwerpingen op de proppen.72 Met name in Brabant en Vlaanderen, waar de 

zeggingskracht van de steden erg groot was, hield men de boot af.73 Bovendien zorgden ook 

de verwikkelingen in Gulik en Kleef voor vertraging.74 Pas tijdens het voorjaar van 1616 

kwam er eindelijk schot in de zaak. In mei van dat jaar stuurden de verschillende gewesten 

elk een delegatie naar het kasteel van Mariemont, waar hun afgevaardigden de eed van trouw 

zouden afleggen in de handen van Albrecht, die als plaatsvervanger van Filips III optrad. 

Enkel de Staten van Brabant eisten dat de ceremonie binnen de grenzen van hun provincie 

zou doorgaan.75 Op 22 mei legden de gedeputeerden van Henegouwen, Valenciennes, Namen, 

Doornik en het Doornikse en Kamerijk de eed af.76 Enkele dagen later was het de beurt aan 

Limburg, Luxemburg, Gelderland, Artesië en Mechelen, “con mucho demostración de 

contento”.77 Vlaanderen en de kasselrijen Rijsel, Douai en Orchies volgden op 19 juni, 

Brabant op 18 juli.78  

Uit verscheidene bronnen blijkt dat de instemming van de verschillende gewesten er 

niet zonder de nodige externe druk was gekomen. Op 5 mei 1616 schreef de markies van 

Guadaleste een brief aan Filips III, waarin hij de koning opriep om verscheidene edelen in de 

Zuid-Nederlandse provincies een beloning te schenken.79 Het ging onder meer om de graaf 

van Hoogstraten, gouverneur van Doornik; om de prins van Ligne, gouverneur van Artesië; 

en om de graaf van Sint-Aldegonde, gouverneur van Limburg. In Vlaanderen en Brabant was 

er geen gouverneur, maar hier moest de koning genoegdoening schenken aan de graaf van 

Estaires en aan kanselier Peter Peckius. In Henegouwen, waar gouverneur Charles-

                                                 
71 Over de onderhandelingen, zie LONCHAY, H. “Le serment de fidélité prêté par les Belges à Philippe III en 
1616,” in: Mélanges Paul Frédericq. Hommage de la Société por le progrès des études philologiques et 
historiques. Brussel, 1904, pp. 311-317. 
72 NA, State Papers 77/12, f. 76: William Trumbull aan staatssecretaris, 27 april 1616 en f. 91: Trumbull aan 
staatssecretaris, 19 mei 1616. 
73 NA, State Papers 77/12, f. 112: Trumbull aan staatssecretaris, 22 mei 1616. 
74 AGS, Estado 2299, s.f.: Spínola aan Filips III, 15 januari 1616. 
75 AGS, Estado 2299, s.f.: Spínola aan Filips III, 5 juli 1616. 
76 AGS, Estado 2299, s.f.: Spínola aan Filips III, 28 mei 1616. 
77 AGS, Estado 2299, s.f.: De markies van Guadaleste aan Filips III, 29 mei 1616. 
78 AGS, Estado 2299, s.f.: Spínola aan Filips III, 5 juli 1616 en AGS, Estado 2300, s.f.: Verslag van de eedaflegging 
door de Staten van Brabant, 18 juli 1616. 
79 CCE 1, p. 469: De markies van Guadaleste aan Filips III, 1 mei 1616. 
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Bonaventure de Longueval afwezig was, verdiende de hertog van Aarschot dan weer een 

beloning. In Kamerijk, Namen en Gelre, tenslotte, moest men respectievelijk de graaf van 

Roeulx, de graaf van Marles en François de Berghes bedanken.80 Guadaleste schreef zijn brief 

uiteraard niet zonder reden. Het lijkt erop dat elk van deze heren goede diensten had verricht 

met het oog op de goedkeuring van de eedaflegging in de genoemde gewesten. De manier 

waarop zij dat deden, is minder duidelijk, maar in elk geval leverden hun acties wel het 

gewenste resultaat op. Tijdens diezelfde maand ontving de koning een brief van Ambrogio 

Spínola, die meldde dat Filips-Karel van Arenberg, hertog van Aarschot, het voorstel van de 

eed had voorgelegd aan de Staten van Henegouwen.81 Zijn tussenkomst had volgens Spínola 

de doorslag gegeven, want Henegouwen was de eerste provincie die akkoord ging om haar 

trouw te betuigen. Om die reden had Spínola Filips-Karel gevraagd om zijn invloed nu ook 

aan te wenden bij de dwarsliggende Staten van Brabant, waar de hertog veel gezag genoot.82 

Een zelfde vraag richtte Spínola tot Karel van Lalaing, de graaf van Hoogstraten. Hij was 

gouverneur van Doornik en het Doornikse, maar volgens Spínola zou zijn interventie ook in 

Brabant van groot belang zijn.83 Tenslotte berichtte de Genuese veldheer dat ook de prins van 

Ligne, gouverneur van Artesië, zijn best deed om de eed erdoor te krijgen.84  

Wie de brieven van Guadaleste en Spínola er nauwkeurig op naleest, doet al snel een 

opmerkelijke vaststelling. Op enkele uitzonderingen na, waren alle genoemde personen op 

één of andere manier verbonden aan de hofhouding van de aartshertogen. Aarschot, Ligne, 

Hoogstraten en Marles droegen de titel van gentilhombre de la Cámara, terwijl Roeulx en 

Sint-Aldegonde beiden mayordomo waren. Bovendien waren drie van hen ook nog eens 

provinciegouverneur. Hier stelt zich een interessante vraag. Was het toeval dat hovelingen 

als Ligne, Hoogstraten en Sint-Aldegonde door Albrecht tot gouverneur waren benoemd? In 

zekere zin hoeft hun aanstelling niet te verbazen: men zou kunnen argumenteren dat het niet 

                                                 
80 Ibid. 
81 AGS, Estado 2299, s.f.: Spínola aan Filips III, s.d. 
82 Ibid. Filips-Karel voerde de titel van hertog van Aarschot op autorisatie van zijn moeder Anna van Croÿ, die 
als zus van de in 1612 overleden Karel van Croÿ de rechtmatige erfgename van het hertogdom Aarschot was. 
83 Cf. LEBRECHT, F. Les Lalaing, une famille au service des archiducs. Lezing gehouden op het colloquium Les 
“Trente Glorieuses” (ca. 1600 – ca. 1630) dans les Pays-Bas méridionaux et la France septentrionale, 
georganiseerd door de Université Charles-de-Gaulle – Lille 3 (Rijsel, Maison des Sciences de l’Homme, 22-23 
maart 2007). Ik dank Fréderick Lebrecht voor zijn bereidwilligheid om de tekst van zijn lezing te mijner 
beschikking te stellen. 
84 AGS, Estado 2299, s.f.: Spínola aan Filips III, s.d.  
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abnormaal is dat net de voornaamste edelen van het land ook de functie van gouverneur 

kregen, ter erkenning van hun status. Maar dat argument is niet helemaal waterdicht. Er 

waren meer belangrijke edelen die zich kandidaat stelden voor een gouvernement dan er 

gewesten waren, dus in wezen had de aartshertog keuze te over. Toch werden in vrijwel alle 

provincies systematisch gouverneurs aangesteld die ook een functie in de hofhouding 

bekleedden.85 Zo is het opvallend dat wanneer nuntius Bentivoglio in 1612 rapporteerde over 

de toekenning van het gouvernement van Doornik aan de graaf van Bruay, hij expliciet 

vermeldde dat Bruay een “cavaliere italiano della Camera di S[u] A[ltezza]” was.86 Het is 

eveneens frappant dat hij de graaf van Sint-Aldegonde – die Bruay verving als gouverneur 

van Limburg – omschreef als “il primo de i maggiordomi delle Sue Altezze”.87 Op dezelfde 

manier meldde de nuntius in 1615 dat het gouvernement van Doornik na de dood van Bruay 

was toegekend aan de graaf van Hoogstraten, “della camera dell Archiduca”.88 

De commentaren van de nuntius dragen een diepere betekenis in zich. Door hun 

connectie met de aartshertogelijke Cámara te benadrukken, wees Bentivoglio erop dat de 

nieuwe gouverneurs deel uitmaakten van Albrechts kringetje van intimi. En dat hoeft niet te 

verbazen. De gouverneurs werden geacht de vertegenwoordigers van de aartshertog te zijn in 

de verschillende gewesten. Het moesten bijgevolg betrouwbare personen zijn, die perfect op 

de hoogte waren van Albrechts politieke standpunten en drijfveren en deze konden 

verdedigen naar de buitenwereld toe. Dankzij hun positie in de Cámara – en het 

bijbehorende recht op vrije toegang tot Albrecht – waren de gentilhombres ideaal geplaatst 

om als provinciegouverneur te fungeren. Zij dienden de belangen van hun meester en 

fungeerden op die manier als ‘verlengstukken’ van Albrechts gezag buiten het hof. In die zin 

                                                 
85 Enkele voorbeelden mogen volstaan. In Limburg werd het gouvernement achtereenvolgens toegekend aan de 
graaf van Bruay (1601-1614), de graaf van Sint-Aldegonde (1614-1620) en de markies van Marnay (1620-1625), 
allen leden van de hofhouding. In Doornik ging het om de graaf van Solre (1592?-1612), de graaf van Bruay 
(1612-1614) en de graaf van Hoogstraten (1614-1624). In Henegouwen ging het om de hertog van Aarschot 
(Karel van Croÿ) (-1612), de graaf van Buquoy (1613-1621) en de prins van Épinoy (1621-). In Artesië ging het 
om de graaf van Berlaymont, de prins van Ligne (1610-) en de graaf van Hoogstraten (1624-). In Namen ging het 
om de graaf van Egmont (1599-1620) en de graaf van Sint-Aldegonde (1620-). Een notoire uitzondering is 
Kamerijk, waar het gouvernement achtereenvolgens werd toegekend aan don Sancho de Leiva (1598-), don Juan 
de Rivas (-1616) en don Carlos Coloma (1617-). Cf. POULLET, E. “Les gouverneurs de province dans les anciens 
Pays-Bas Catholiques.” Bulletin de l’Académie Royale de Belgique, 2de reeks, 35 (1873) pp. 362-436 en 810-921. 
86 BAV, Barberini Latini 6806, f. 146: Bentivoglio aan Borghese, 31 maart 1612. 
87 Ibid. 
88 ASV, Fondo Borghese II 106, f. 60: Bentivoglio aan Borghese, 24 januari 1615. 
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is het allerminst een verrassing dat figuren als de prins van Ligne en de graaf van Hoogstraten 

hun beste beentje voorzetten om het proces van de eedaflegging te versnellen. Dat gold ook 

voor de gentilhombres de la Cámara die geen provinciegouverneurs waren, maar die wel een 

andere topfunctie in de gewesten bekleedden, zoals de graaf van Marles, die grootbaljuw was 

van Henegouwen.89 Maar – en dit is belangrijk – ook zonder officiële functie konden de 

hovelingen veel invloed aanwenden in de gewesten, zoals de hertog van Aarschot, die pas in 

1626 tot gouverneur van Namen zou worden benoemd maar als pair van Henegouwen en 

belangrijkste adellijke grootgrondbezitter in Brabant ook voordien al veel gezag genoot. In 

ruil voor hun hulp mochten de gentilhombres rekenen op de steun van de aartshertog bij het 

nastreven van hun persoonlijke belangen. Zo werd Filips-Karel van Arenberg in 1616 op 

voorspraak van Albrecht, Spínola én Brizuela tot ridder in de Orde van het Gulden Vlies 

benoemd, uit dank voor bewezen diensten bij de eedaflegging en vanwege “la calidad y 

fidelidad de su cassa”.90 De graaf van Hoogstraten werd eveneens aanbevolen, maar zou het 

Vlies pas in 1621 ontvangen.91 

De rol van de hovelingen in de gewesten bleef evenwel niet beperkt tot 

eenrichtingsverkeer. Er bestaan sterke indicaties dat de gentilhombres van Albrecht ook door 

de gewesten zelf als personen van politiek gewicht werden beschouwd, en precies omwille 

van hun goede contacten met het hof uitgekozen werden om de provinciale Staten te 

vertegenwoordigen bij de aartshertog.. Zo is het opvallend dat de meeste delegaties die op last 

van de Staten de eed van trouw gingen zweren, één of meer afgevaardigden telden die 

rechtstreeks verbonden waren aan de aartshertogelijke hofhouding. Voor Brabant was het 

onder meer de graaf van Hoogstraten zelf die de taak op zich nam.92 Voor Vlaanderen ging 

het onder meer om gentilhombre de la Cámara Filips-Lamoraal de Gand-Vilain, graaf van 

                                                 
89 DE VEGIANO, J.-C.-J. & DE HERCKENRODE, J.S.F.J.L. Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne. 4 vols. 
Gent, 1862-1868. Aldaar p. 1458. 
90 AGS, Estado 2299, s.f.: Spínola aan Filips III, s.d.; CCE 1, p. 478, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 19 juli 
1607; AGS, Estado 2030, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 30 november 1616 en AGS, Estado 2030, s.f.: 
Memorandum van Iñigo de Brizuela aan de Consejo de Estado, s.d. [1616]. Voor het citaat: ARA, Secretarie van 
Staat en Oorlog 180, f. 184: Filips III aan Albrecht, 24 oktober 1616. 
91 AGS, Estado 2299, s.f.: Albrecht aan Filips III, 8 maart 1616. 
92 De andere afgevaardigden voor de Brabantse adel waren de abt van Gembloers, de baron van Grimbergen, de 
baron van Wezemaal en de baron van Jauche. AGS, Estado 2300, s.f.: Verslag van de eedaflegging van de Staten 
van Brabant, 18 juli 1616. 
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Izegem, en om gentilhombre de la Casa Justiniaan Triest, heer van Ruddervoorde.93 Rijsel 

stuurde Jean van Montmorency, baron van Wastines, die gentilhombre de la Boca was en 

later tot mayordomo zou worden benoemd.94 Artesië werd vertegenwoordigd door Willem 

van Melun, prins van Epinoy en gentilhombre de la Cámara, en door Charles de 

Bernemicourt, heer van La Thieuloye en gentilhombre de la Boca.95 Luxemburg stuurde 

onder meer hofpredikant Bernard de Montgaillard naar de eedaflegging.96 Henegouwen, 

tenslotte, wilde de markies van Havré afvaardigen, maar die stuurde zijn kat omdat hij geen 

voorrang kreeg op de prins van Chimay, een broer van de hertog van Aarschot.97  

De prominente aanwezigheid van leden van de hofhouding in de verschillende 

delegaties laat uitschijnen dat de hovelingen ook in de gewesten zelf veel politiek gezag 

genoten. Hier blijkt dat zij als middelaars konden fungeren tussen het hof en de andere 

politieke niveaus van de samenleving. In dit geval vormden ze de verbinding tussen het hof 

en de standenvertegenwoordigingen. De eedaflegging van 1616 mag dan ook als voorbeeld 

gelden van een politiek proces waarin de hovelingen een centrale rol speelden. De 

aartshertog, Ambrogio Spínola en Iñigo de Brizuela hadden er de hand in, en Albrechts 

gentilhombres wendden hun invloed in de gewesten aan om het plan het ten uitvoer te 

brengen. Hier wordt duidelijk dat de besluitvorming in de Aartshertogelijke Nederlanden 

niet enkel via de gevestigde institutionele kanalen verliep, maar net zo goed gestuurd werd 

vanuit de aartshertogelijke Cámara. Tegenwoordig zou men spreken over een verwevenheid 

van de formele en de informele wegen van de macht, met dien verstande dat de discrepantie 

tussen beide sferen door tijdgenoten niet als zodanig werd gepercipieerd. Zoals in de 

Inleiding bij dit proefschrift wordt geargumenteerd, waren hofhouding en regering in de 

vroegmoderne periode nog onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdgenoten zagen de 

politieke acties van de leden van de Cámara dan ook niet als een ongeoorloofde omzeiling van 

de ‘geijkte’ kanalen, maar als een valabel en complementair onderdeel van het 

besluitvormingsproces. 

 

                                                 
93 De andere afgevaardigden voor de Vlaamse adel waren de graaf van Estaires, de baron van Wakken en Nicolas 
Triest. AGS, Estado 2299, s.f.: Verslag van de eedaflegging van 19 juni 1616.  
94 Ibid. 
95 AGS, Estado 2299, s.f.: Verslag van de eedaflegging van 26 mei 1616.  
96 Ibid. De andere vertegenwoordiger van Luxemburg was de heer van Frischbach. 
97 AGS, Estado 2299, s.f.: De markies van Guadaleste aan Filips III, 29 mei 1616. 
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DDDDynastieke perikelenynastieke perikelenynastieke perikelenynastieke perikelen 

 

Dat Albrecht zijn eigen hovelingen inschakelde om de eedaflegging te bespoedigen, hoeft niet 

te verbazen. Met het oog op de politieke stabiliteit in de Aartshertogelijke Nederlanden was 

de erkenning van Filips III als toekomstige soeverein van cruciaal belang. Albrecht en 

Isabella waren kinderloos en zouden de dynastieke lijn bijgevolg niet kunnen verderzetten. 

De aartshertog was bovendien een man op leeftijd en duidelijk niet in goede gezondheid. 

Niemand wist wat er zou gebeuren wanneer het Twaalfjarig Bestand in 1621 zou aflopen. Het 

was bijgevolg noodzakelijk om de opvolging van de aartshertogen zo snel mogelijk te regelen, 

nu het politieke klimaat nog gunstig was. Het feit dat Albrecht relatief snel akkoord ging om 

de Zuid-Nederlandse gewesten trouw te laten zweren aan de Spaanse vorst, toont wederom 

aan dat Brussel en Madrid niet altijd op verschillende golflengtes zaten. De aartshertog 

realiseerde zich maar al te goed hoe de zaken ervoor stonden, en legde zich neer bij het besef 

dat zijn persoonlijke belangen als soevereine vorst plaats moesten ruimen voor een hoger 

doel: het behoud van het Habsburgse bewind in de Nederlanden. 

 Zoals hoger aangegeven, werd het regime van Albrecht en Isabella in de historiografie 

zelden of nooit belicht vanuit het dynastieke oogpunt. Voortbouwend op een negentiende-

eeuwse, teleologische interpretatie van het vroegmoderne politieke stelsel, hadden historici 

tot nog toe vooral oog voor de manier waarop het Bourgondische landencomplex zich in de 

loop der eeuwen ontwikkelde tot een moderne natiestaat. Centralisering, professionalisering 

en bureaucratisering vormden daarbij de kernwoorden. Deze overmatige aandacht voor het 

staatsvormingsproces zorgde er evenwel voor dat de veronderstelde vroegmoderne raison 

d’état zelden in verband werd gebracht met dynastieke belangen. Toch ligt net hier de sleutel 

om de besluitvorming in deze periode beter te kunnen begrijpen. Dat het beheer van de staat 

tijdens het Ancien Régime grotendeels samenviel met het beheer van het dynastieke 

patrimonium, is een conclusie die in de geschiedschrijving over het aartshertogelijke bewind 

nog moet dagen. Het historiografische debat over de politieke autonomie van Albrecht en 

Isabella heeft ertoe geleid dat de aandacht in hoofdzaak is uitgegaan naar de Nederlandse 

Opstand en de gevolgen hiervan voor de verstandhouding tussen het Brusselse en het Spaanse 

hof. Zelden heeft men ingezien dat de aartshertogen steeds een half oog gericht hielden op de 

situatie in het Heilige Roomse Rijk, waar de interne politieke en religieuze conflicten elkaar 
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in snel tempo opvolgden en de mentale toestand van keizer Rudolf II almaar meer reden tot 

bezorgdheid gaf.98 Het feit dat Albrecht jarenlang een belangrijke kandidaat was om zijn 

broer op te volgen op de imperiale troon, lijkt nochtans reden genoeg om het bewind van de 

aartshertogen ook vanuit deze invalshoek te bestuderen. 

 In de vorige hoofdstukken zagen we al dat Albrecht en Isabella bij de aanvang van 

hun regering geenszins verstoken waren van dynastieke aspiraties. Ze richtten hun hof niet 

alleen bewust in naar koninklijk model, maar streefden ook actief naar de titel van koningen 

van Bourgondië.99 Tijdens de onderhandelingen over de Akte van Afstand had de aartshertog 

deze suggestie al eens op tafel gelegd, maar zonder resultaat. Kort na zijn huwelijk begon hij 

echter aan een nieuwe, internationale campagne om de koningstitel alsnog in de wacht te 

slepen. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, was Filips III dit voorstel geenszins 

ongenegen.100 De koning vroeg de hertog van Sessa, zijn ambassadeur in Rome, om de kwestie 

te bepleiten bij de paus, die zijn goedkeuring moest geven om het middeleeuwse koninkrijk 

Bourgondië in ere te herstellen. De onderhandelingen dienden echter in het grootste geheim 

te worden gevoerd, opdat ze andere mogelijke pretendenten van een koninklijke titel – zoals 

de hertog van Savoye – niet op ideeën zouden brengen.101 Om die reden moest Sessa de paus 

op het hart drukken dat het ging om de herinvoering van een in onbruik geraakte titel, niet 

om de creatie van een nieuwe titel.102 Filips droeg zijn ambassadeur op de adviezen van de 

aartshertog hieromtrent punctueel en goed uit te voeren, en indien Albrecht iemand zou 

                                                 
98 De aanloop naar de Dertigjarige Oorlog werd reeds uitgebreid beschreven in de historiografie. Een 
standaardwerk blijft PARKER, G., ed. The Thirty Years’ War. Londen, 1984. Over Rudolf II, zie de schitterende 
studie van Robert Evans: EVANS, R.J.W. Rudolf II and his World. A Study in Intellectual History, 1576-1612. 
Oxford, 1973. 
99 Zie in dat verband BONENFANT, P. “Les projets d'érection des Pays-Bas en royaume du XVe au XVIIIe siècle. 
Aperçu sur l'évolution de ce concept politique.” Revue de l'Université de Bruxelles, 41 (1935-1936) 151-169. 
100 BFZ, Fondo Altamira, carpeta 39, grupo documental 13, doc. 61: Filips III aan de hertog van Sesa, 5 juni 1599. 
101 Zie in dat verband ORESKO, R. “The House of Savoy in search for a royal crown in the seventeenth century,” 
in: ORESKO, R., GIBBS, G.C. & SCOTT, H.M., eds. Royal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe: 
essays in memory of Ragnhild Hatton. Cambridge U.P., 1997, pp. 272-350. 
102 “El secreto es summamente necessario y assi os lo encargo mucho y quede mi parte le pidays a S[u] S[antidad] 
(…) Tambien importa infinito que junto con negociar este titulo vays desviando las pretensiones de otros en 
materias semejantes y assegurando con S.S. que no admita tal cosa, pues demas de las otras causas que aqui 
singularmente concurren que son muchas, es unica qualidad tratar de titulo antiguo y no instituyr le de nuevo 
sino revivir el viejo, con que no se abre puerta a las nuevas pretensiones que despues podrian acudir.” BFZ, 
Fondo Altamira, carpeta 39, grupo documental 13, doc. 61: Filips III aan de hertog van Sesa, 5 juni 1599. 



 310 

sturen om de onderhandelingen in gang te zetten, moest hij deze persoon steunen, maar wel 

met inachtneming van strikte geheimhouding.103 

 Het idee om de titel van koningen van Bourgondië te claimen, kwam er uiteraard niet 

zonder reden.104 Wat reeds bij de ondertekening van de Akte van Afstand vrij duidelijk was, 

maar in de geschiedschrijving vaak over het hoofd wordt gezien, is de vaststelling dat 

Albrecht de heerschappij over de Nederlanden niet als zijn ultieme doel beschouwde. In 

werkelijkheid lagen zijn ambities elders. Sinds het overlijden van zijn oudere broer Ernst in 

1595 was Albrecht meer dan ooit in de running om Rudolf II op te volgen als keizer van het 

Heilige Roomse Rijk. Rudolf had geen legitieme kinderen en kreeg steeds vaker te kampen 

met wat in eigentijdse bronnen werd omschreven als buien van “melancholie”.105 Van al zijn 

nog levende broers was Albrecht degene die in principe het meest in aanmerking kwam om 

tot Rooms-Koning te worden verkozen. Hij was weliswaar jonger dan de aartshertogen 

Matthias en Maximiliaan, maar kon zich beroepen op het feit dat de keizerskeuze – althans in 

juridische zin – niet gebonden was aan de primogenituur. Bovendien beschikte hij over een 

eigen soeverein vorstendom, had hij de nodige politieke en militaire ervaring en was hij de 

enige van de broers die gehuwd was – en dan nog met een Spaanse infante, wat met het oog 

op de verderzetting van de dynastieke lijn van cruciaal belang kon zijn. Alsof dat nog niet 

genoeg was, genoot zijn kandidatuur de steun van Filips III.106 Het enige wat ontbrak om het 

plaatje compleet te maken, was een koninklijke titel. In die zin bood de eventuele 

heroprichting van het koninkrijk Bourgondië de ideale oplossing. De prestigieuze titel zou 

Albrecht naar de top van de Europese pikorde onder de koningen hebben gekatapulteerd, en 

zou zijn kansen op de keizerskroon sterk hebben doen toenemen. Het hoeft bijgevolg niet te 

verbazen dat de aartshertog er alles aan deed om de koningstitel in de wacht te slepen. 

Ondertussen begon hij in stilte te onderhandelen over de opvolging van Rudolf. En ook hier 

werden de leden van de Cámara ingeschakeld om hun duit in het zakje te doen. 

                                                 
103 Ibid. 
104 In de volgende alinea’s baseer ik me in het bijzonder op een essay van Luc Duerloo over de opvolging van 
Rudolf II, dat binnenkort wordt gepubliceerd: DUERLOO, L. “Der ehrgeizige Jüngste. Erzherzog Albrecht und die 
Nachfolge Rudolfs II.” Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, ter perse. Ik dank Luc 
Duerloo voor zijn bereidheid om de ongepubliceerde tekst van zijn artikel te mijner beschikking te stellen. 
105 MIDELFORT, H.C.E. “A Melancholy Emperor and His Mad Son,” in: MIDELFORT, H.C.E., ed. Mad Princes of 
Renaissance Germany. Virginia U.P., pp. 125-143. 
106 CCE 1, p. 229 en AGS, Estado 2298, s.f.: Spínola aan Filips III, 30 juni 1613. 
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 Reeds in 1596 had Albrecht zijn mayordomo mayor Francisco de Mendoza op missie 

gestuurd naar de hoven van Praag, Wenen, Graz en Linz. Officieel moest de Admiraal van 

Aragon de keizer en de Oostenrijkse aartshertogen op de hoogte stellen van Albrechts 

benoeming tot landvoogd van de Nederlanden. Achter de schermen werd echter druk 

vergaderd over Albrechts nakende huwelijk met de infante en over zijn kandidatuur als 

mogelijke troonopvolger van Rudolf. Vanzelfsprekend waren niet alle leden van de familie 

even enthousiast over deze evolutie. De aartshertogen Matthias en Maximiliaan wilden hun 

eigen claims op de troon niet zomaar opgeven, en Rudolf zelf beperkte zich tot enkele 

nietszeggende antwoorden. Twee jaar later, tijdens zijn reis naar Spanje, maakte de 

aartshertog dan ook van de gelegenheid gebruik om zijn zaak in eigen persoon te bepleiten bij 

de keizer en bij paus Clemens VIII. Zijn pleidooi liet aan duidelijkheid niets te wensen over. 

Albrecht vroeg hen de heroprichting van het oude koninkrijk Bourgondië in overweging te 

nemen, en wilde bovendien zo snel mogelijk tot Rooms-Koning worden verkozen. Maar 

zowel Rudolf als Clemens namen een eerder afwachtende houding aan, en voorlopig zag het 

er niet naar uit dat Albrechts verzoek snel zou worden ingewilligd.107 

 Binnen het opzet van dit hoofdstuk is het onmogelijk om alle politieke 

verwikkelingen uit te leggen die voorafingen aan de uiteindelijke verkiezing van de nieuwe 

Rooms-Koning. Een korte schets van de onderhandelingen – die meer dan tien jaar zouden 

aanslepen – mag volstaan om de lezer de nodige voorkennis te bieden. Tijdens de jaren na 

1600 zouden de contacten tussen Rudolf en zijn broers almaar stroever verlopen.108 Vooral 

aartshertog Matthias toonde zich onvermoeibaar in zijn ijver om de successie te claimen, en 

leek bereid om hiervoor tot het uiterste te gaan. Rudolf zelf leek dan weer in complete inertie 

te vervallen en trok zich steeds vaker terug in de beslotenheid van zijn Cámara, waar hij zich 

op een haast obsessionele manier verdiepte in astrologie en alchemie. Alle pogingen om hem 

tot een beslissing over de opvolging te bewegen, stootten op een muur van onwil en paranoïa. 

Als gevolg hiervan werd de Bruderzwist steeds grimmiger, in die mate zelfs dat Matthias in 

april 1608 een leger op de been bracht en zich voorbereidde om Rudolf goedschiks of 

kwaadschiks aan de kant te schuiven. Bovendien droegen ook de opflakkering van de strijd 

tegen de Ottomanen en de interne onlusten in Hongarije en de naburige vorstendommen 

                                                 
107 DUERLOO, “Der ehrgeizige Jüngste”, ter perse. 
108 Zie in dat verband VOCELKA, K. “Matthias contra Rudolf. Zur politischen Propaganda in der Zeit des 
Bruderzwistes.” Zeitschrift für Historische Forschung, 10 (1983) 341–351. 
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Moldavië, Transsylvanië en Walachije bij tot de politieke impasse. Het Heilige Roomse Rijk 

dreigde weg te zakken in een compleet uitzichtloze situatie.109 Gealarmeerd door de ernst van 

deze crisis stuurde aartshertog Albrecht Octavio Visconti, één van zijn meest vertrouwde 

gentilhombres de la Cámara, naar Praag om te bemiddelen, zij het volgens de Spaanse 

ambassadeur “met weinig of geen zekerheid dat deze missie iets zou opleveren”.110 Nuntius 

Bentivoglio had meer vertrouwen in de goede afloop: hij rapporteerde dat de Italiaanse 

edelman een “cavaliere de più principali e più estimati della sua Camera” was, en een man 

met “molta (…) prudenza”.111 Visconti diende al sinds het bewind van aartshertog Ernst in de 

Nederlanden, sprak vloeiend Spaans en Duits en kende het karakter van Rudolf en 

Matthias.112 Als zodanig was hij de ideale tussenpersoon om beide broers met elkaar te 

verzoenen en een oplossing uit te werken voor de onenigheid rond de opvolging. Bovendien 

was hij als Milanees een relatieve buitenstaander in het conflict: ook die ongebondenheid kon 

in zijn voordeel spreken.  

Albrecht droeg Visconti op om Rudolf en Matthias zijn diensten aan te bieden als 

bemiddelaar en hen te vertellen dat hun gedrag de dynastie en de keizerlijke waardigheid 

schade toebracht.113 Ondertussen moest hij samenwerken met andere prominente figuren als 

de Spaanse ambassadeur Guillén de San Clemente en kardinaal Franz von Dietrichstein, die – 

zoals we in een vorig hoofdstuk zagen – Albrecht gunstig gezind was. Visconti en zijn 

medestanders kweten zich kennelijk bijzonder goed van hun taak, want in juni 1608 liepen 

de onderhandelingen tussen Rudolf en Matthias uit op een voorlopig compromis. Rudolf 

behield de keizerskroon en Matthias werd uitgeroepen tot koning van Hongarije en 

erfgenaam van het koninkrijk Bohemen, wat zijn kansen op de opvolging sterk vergrootte.114 

Over de successie zelf werd evenwel niets concreets afgesproken. Zowel Matthias als 

Albrecht bleven in de running, en deze laatste was duidelijk niet van plan de handdoek in de 

ring te gooien. In maart 1609 zond hij de markies van Marnay naar Rome in een ultieme 

poging om de paus alsnog te overtuigen van de noodzaak om hem tot koning van Bourgondië 

                                                 
109 DUERLOO, “Der ehrgeizige Jüngste”, ter perse. 
110 AGS, Estado 2290, s.f.: De markies van Guadaleste aan Filips III, 14 mei 1608. Zie ook ACA, 38/3, map nr. 
100, f. 21: Gaston Spínola aan Karel van Arenberg, 20 mei 1608. 
111 ASV, Fondo Borghese II 115, f. 183: Bentivoglio aan Borghese, 10 mei 1608. 
112 Ibid. 
113 DUERLOO, “Der ehrgeizige Jüngste”, ter perse. 
114 Ibid. 
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te verheffen.115 In hoofdstuk IV zagen we al dat Marnay één van Albrechts meest geliefde 

hovelingen was. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat net deze edelman werd uitgekozen 

om een dergelijke belangrijke en ultrageheime missie uit te voeren. Zelfs Herman van 

Ortenberg, de aartshertogelijke gezant bij de Heilige Stoel, was niet op de hoogte van 

Marnay’s instructies. Hij rapporteerde dat de markies twee audiënties had gekregen bij de 

paus en drie bij de kardinaal-neef, maar scheen niet te weten wat er precies besproken 

werd.116 Pas in mei ontdekte hij de ware toedracht, toen de paus hem vertelde dat de 

internationale politieke situatie te delicaat was om Albrecht de koningstitel te kunnen 

schenken.117  

Het was de zoveelste tegenslag voor de aartshertog. Albrecht genoot weliswaar de 

steun van enkele keurvorsten, maar slaagde er maar niet in een koninkrijk te verwerven. 

Bovendien besefte hij dat het Heilige Roomse Rijk op de rand van een burgeroorlog stond. 

Het compromis tussen Rudolf en Matthias had de zaken alleen maar erger gemaakt. Ook de 

keizer had inmiddels troepen verzameld. Overal in het Heilige Roomse Rijk trok men partij 

voor deze of gene zijde – niet in het minst op basis van religieuze belangen. Meer dan zijn 

eigen nederlaag vreesde Albrecht dat de Habsburgse dynastie de keizerskroon zou verliezen. 

In 1610 stuurde hij Octavio Visconti naar een speciaal bijeengeroepen vorstenconvent, waar 

de keurvorsten en de aartshertogen Maximiliaan en Ferdinand aanwezig waren om de crisis 

te bespreken. In Visconti’s geheime instructies stond te lezen dat Albrecht de opvolging van 

Rudolf door Matthias zou steunen indien er geen eensgezindheid werd bereikt over een 

mogelijke oplossing. Voorlopig echter moest Visconti deze toegeving nog niet openbaar 

maken. Na maanden van onderhandelen eindigde het convent met een symbolische 

erkenning van Rudolfs autoriteit en diens belofte om zijn troepen terug te trekken. Het 

vraagstuk van de opvolging hing weliswaar nog steeds in de lucht, maar zou niet lang daarna 

uitgeklaard worden.118 

 In mei 1611 werd Matthias gekroond tot koning van Bohemen, en in december huwde 

hij met zijn nicht Anna, een dochter van Ferdinand van Tyrol. Het waren de laatste 

wapenfeiten die nodig waren om zijn positie als troonopvolger te verzekeren. In vrijwel alle 

                                                 
115 Ibid. 
116 ARA, Audiëntie 444, f. 72: Herman van Ortenberg aan Filips Prats, 15 mei 1609. 
117 ARA, Audiëntie 444, f. 96: Herman van Ortenberg aan Filips Prats, 30 mei 1609. 
118 DUERLOO, “Der ehrgeizige Jüngste”, ter perse. 
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opzichten had Matthias Albrecht bijgebeend en zelfs overtroffen. Eindelijk legde de 

aartshertog zich neer bij de situatie. Hij zond de graaf van Solre naar het huwelijksfeest om 

het bruidspaar geluk te wensen. Tijdens de politieke onderhandelingen die op de bruiloft 

volgden, deelde Solre mee dat Albrecht afzag van zijn claim op de keizerskroon.119 Voortaan 

zou de aartshertog de kandidatuur van Matthias steunen. Toen Rudolf op 20 januari 1612 

overleed, bleek het kiescollege evenwel verdeeld. Sommige keurvorsten opteerden voor 

Matthias, maar anderen bleven Albrecht als de betere keuze beschouwen. Bizar genoeg moest 

Albrecht al zijn overtuigingskracht gebruiken om de keurvorsten te overhalen om niét voor 

hem te stemmen.120 Dat gebeurde bij monde van graaf Wratislas von Fürstenberg, alweer een 

gentilhombre de la Cámara, die op bezoek ging bij de keurvorsten van Mainz, Trier, Saksen 

en de Palts.121 Zijn missie bestond erin de twijfelaars over de streep te trekken en hen aan te 

manen om voluit de kandidatuur van Matthias te steunen. Deze interventie schijnt de 

doorslag te hebben gegeven. Op 13 juni 1612 werd Matthias verkozen tot keizer van het 

Heilige Roomse Rijk.  

Het verhaal over de opvolging van Rudolf II kent vele nuances en verdient meer 

aandacht dan het binnen het opzet van dit hoofdstuk kan krijgen. Toch is deze korte schets 

noodzakelijk, al was het maar om aan te tonen dat Albrechts hovelingen een centrale rol 

speelden in dit proces. Het is beslist geen toeval dat de aartshertog zijn eigen gentilhombres 

inschakelde om hem te vertegenwoordigen bij de paus, de keizer, de Oostenrijkse 

aartshertogen en de keurvorsten. Meer dan met welke andere politieke doelstelling dan ook 

was Albrecht begaan met de instandhouding van de Habsburgse Hausmacht. Hij had 

weliswaar zijn persoonlijke ambities, maar als puntje bij paaltje kwam primeerden de 

dynastieke belangen. Precies om deze belangen te verdedigen, maakte hij gebruik van enkele 

van zijn meest betrouwbare hovelingen: Francisco de Mendoza, Octavio Visconti, de graaf 

van Fürstenberg, de graaf van Solre en de markies van Marnay. Hun diplomatieke en in de 

regel geheime missies mogen als voorbeeld gelden voor een boude stelling. De aartshertog 

beschikte weliswaar over een groot aantal diplomaten en juristen die hem konden 

vertegenwoordigen buiten de muren van het hof, maar de werkelijk cruciale missies – zoals 

deze waarbij zijn dynastieke positie of het behoud van het Doorluchtige Huis van Oostenrijk 

                                                 
119 Correspondentie over Solre’s missie is terug te vinden in ARA, Duitse Staatssecretarie 434. 
120 DUERLOO, “Der ehrgeizige Jüngste”, ter perse. 
121 AGS, Estado 2294, s.f.: De markies van Guadaleste aan Filips III, 5 april 1612. 
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op het spel stonden – werden vrijwel steeds uitgevoerd door de gentilhombres de la Cámara. 

Zij genoten Albrechts volste vertrouwen en werden geacht zijn belangen zo goed mogelijk te 

verdedigen. In de instructie die de aartshertog in 1610 liet opstellen naar aanleiding van het 

vorstenconvent, staat niet toevallig te lezen dat Octavio Visconti namens Albrecht moest 

spreken alsof deze laatste er in eigen persoon aanwezig was.122 De gentilhombres werden met 

andere woorden geacht te handelen als plaatsvervangers van Albrecht – ze fungeerden quasi 

letterlijk als zijn spreekbuis.  

 

 

HHHHovelingovelingovelingovelingen in de diplomatieen in de diplomatieen in de diplomatieen in de diplomatie    

    

Dat veel hovelingen van Albrecht en Isabella een belangrijke functie vervulden als 

diplomaten, is een feit dat slechts zelden aan bod komt in de historiografie. Nochtans kan hun 

bijdrage tot het bewind moeilijk worden onderschat. Een personage als Octavio Visconti 

werd bijvoorbeeld nooit eerder uitvoerig bestudeerd, terwijl hij nochtans als één van de 

belangrijkste topdiplomaten van de aartshertogen moet worden beschouwd. Vooral in het 

Heilige Roomse Rijk en in de onderhandelingen met de keurvorsten was hij erg actief. Zo 

trok hij in 1614 in naam van Albrecht naar Wesel, waar een conferentie werd belegd door de 

Verenigde Provinciën en de keurvorst van Keulen in de hoop de opvolgingscrisis in de 

hertogdommen Gulik en Kleef op te lossen.123 Wederom zou het ons te ver leiden om deze 

bijzonder complexe episode uit de geschiedenis tot in de details uit te doeken te doen. Moge 

het volstaan te zeggen dat de crisis, die draaide om het felbevochten bezit van de strategisch 

gelegen hertogdommen, een ernstige bedreiging vormde voor de politieke en religieuze 

stabiliteit in het Rijnland, en bij uitbreiding voor heel het Habsburgse imperium – inclusief 

de Nederlanden.124 Toen Visconti’s bemiddeling vruchteloos bleek en het er steeds meer naar 

uitzag dat de bekvechtende partijen naar de wapens zouden grijpen, werd hij in allerijl naar 

Madrid gestuurd om Filips III in te lichten over de toestand ter plaatse, “como persona de 

                                                 
122 ARA, Duitse Staatssecretarie 437, s.f.: Albrecht aan Octavio Visconti, 24 februari 1610. 
123 AGS, Estado 2296, s.f.: Ambrogio Spínola aan Filips III, 11 juli 1614; Ibid., s.f.: De markies van Guadaleste aan 
Filips III, 11 juli 1614. De correspondentie tussen Albrecht en Visconti is terug te vinden in ARA, Duitse 
Staatssecretarie 437. 
124 Voor een recent overzicht, zie ANDERSON, A.D. On the Verge of War: International Relations and the Jülich-
Kleve Succession Crises (1609–1614). Boston, 1999. 
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tanta experiencia y platica de las cosas de por acá”.125 Hij kreeg opdracht om de koning te 

overtuigen om 200.000 escudos te voorzien en maar liefst 13.300 infanteriesoldaten te sturen 

om de crisis te bezweren, en dit zo snel mogelijk.126  

  Visconti was weliswaar één van de belangrijkste, maar zeker niet de enige 

gentilhombre die zich uitstekend van zijn diplomatieke taken kweet. Enkele voorbeelden 

mogen volstaan. Hoger werd reeds gewezen op Filips van Croÿ, graaf van Solre, die zich 

bijzonder actief toonde op het gebied van de buitenlandse betrekkingen. Zo werd hij in 1604 

door Albrecht naar het Spaanse hof gezonden om de koning en Lerma uitleg te verschaffen 

over de penibele toestand waarin de Nederlanden zich bevonden, “dont vous [= Solre] estes si 

bien informé que, sans aultre instruction, vous pourriez de vous mesme en donner compte si 

particulier qu’il n’y auroit rien à y adjouster”.127 Solre liet zich inderdaad niet onbetuigd en 

legde de koning een uitgebreid document voor waarin een aantal punten werden opgesomd 

die volgens hem konden leiden tot een oplossing voor de politieke impasse in de Lage 

Landen.128 De graaf schrok er echter niet voor terug zijn eigen politieke standpunten te laten 

doorschemeren. Naast meer geld en een stipte uitbetaling van de soldijen, was er naar zijn 

mening vooral nood aan een meer evenwichtige benoemingspolitiek in het leger. Volgens 

Solre werden er teveel Spaanse kapiteins naar de Nederlanden gezonden, en maakten lokale 

edelen te weinig kans op promotie. Wilde de koning de steun van de Zuid-Nederlandse 

aristocratie behouden, dan diende hij ervoor te zorgen dat ook zij posities kregen bij de 

legertop.129 Hoewel de Consejo de Estado akkoord ging met de meeste van Solres 

opmerkingen, waren de raadsheren niet toevallig weinig opgezet met zijn commentaar over 

het teveel aan Spaanse kapiteins.130 Ook hier weer blijkt dat de belangen van de Castiliaanse 

aristocratie in het Ejército de Flandes volgens de leden van de Consejo koste wat het kost 

gevrijwaard moesten worden. 

 Een andere gentilhombre die een belangrijke diplomatieke missie uitvoerde, was 

niemand minder dan Karel, prins-graaf van Arenberg. Hij werd in 1603 naar Londen 
                                                 
125 AGS, Estado 2296, s.f.: Albrecht aan Filips III, 9 juli 1614. 
126 Ibid. 
127 Cf. BRANTS, V., ed. Une mission à Madrid de Philippe de Croy, comte de Solre, envoyé des archiducs en 1604. 
In: Bulletin de la Commission Royale d’Histoire, 77 (1908) 185-203. Aldaar p. 193. Zie ook CODOIN 42, p. 519: 
Albrecht aan Lerma, 11 oktober 1604. 
128 AGS, Estado 2024, s.f.: De graaf van Solre aan Filips III, s.d. [1605]. 
129 Ibid. 
130 AGS, Estado 2023, nr. 132: Consult van de Consejo de Estado, 5 maart 1605. 
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gezonden om de vredesonderhandelingen met Engeland in goede banen te leiden – eveneens 

een opdracht waarbij veel op het spel stond.131 Het overlijden van koningin Elizabeth I in 

1603 en haar opvolging door James I Stuart gaven aanleiding tot een langzame dooi in de 

relaties tussen het Brusselse en het Londense hof. Tijdens de voorbije decennia had Engeland 

vrijwel steeds partij getrokken voor de Verenigde Provinciën, maar met het aantreden van 

James leek de tijd rijp voor nieuwe gesprekken.132 Karel van Arenberg kreeg opdracht het 

Kanaal over te steken en de koning te feliciteren met zijn troonsbestijging. Aangezien Spanje 

lang talmde met het sturen van een officiële gezant, was de prins-graaf gedurende ettelijke 

maanden de enige vertegenwoordiger van de Spaans-Habsburgse dynastie in Londen.133 Dat 

betekende dat de onderhandelingen over een mogelijke vrede aan Habsburgse kant vrijwel 

uitsluitend gestuurd werden vanuit het aartshertogelijke hof, en niet vanuit Spanje. De 

aartshertogen konden weliswaar niet zoveel geld en steekpenningen op tafel leggen als de 

vertegenwoordigers van de Republiek, maar wisten dit gebrek ruimschoots te compenseren 

via een tactiek waaraan deze laatsten niet konden tippen: de uitwisseling van geschenken 

tussen soevereine vorsten. En net op dat gebied speelde Arenberg een centrale rol. Hij was 

immers grootvalkenier van de aartshertogen en schonk James uit naam van Albrecht en 

Isabella enkele schitterende jachtvogels – een geschenk dat James als verwoed jager ten 

zeerste kon appreciëren.134 Ook James’ echtgenote Anna van Denemarken werd niet 

vergeten: zij ontving twee portretten van Albrecht en Isabella.135 Al te vaak wordt het belang 

van dergelijke geschenken over het hoofd gezien in de politieke geschiedschrijving. Het 

waren evenwel net deze exquise blijken van welwillendheid die bijdroegen tot een langzame 

normalisering van de verstandhouding tussen de Stuarts en de Habsburgers. Gevraagd wat 

Anna als tegenprestatie zou kunnen doen, zei Arenberg dat hij hoopte dat de koningin zich 

zou inzetten om de vrede te bewerkstelligen en de financiële steun van Engeland aan de 

Verenigde Provinciën stop te zetten.136  

                                                 
131 CUVELIER, J. “Les préliminaires du traité de Londres (29 août 1604).” Belgisch Tijdschrift voor Filologie en 
Geschiedenis, 2 (1923) 279-304 en 485-508. 
132 CROFT, P. “Brussels and London: the Archdukes, Robert Cecil and James I,” in: DUERLOO, L. & THOMAS, W., 
eds. Albert & Isabella, 1598-1621: Essays. Tentoonstellingscatalogus. Turnhout, 1998, pp. 79-86. 
133 Ibid. 
134 HHStA, Belgien, PC 44: Karel van Arenberg aan Albrecht, 1 augustus 1603. 
135 HHStA, Belgien, PC 44: Karel van Arenberg aan Albrecht, 24 september 1603. 
136 Ibid. 
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 De lijst van hovelingen die diplomatieke missies uitvoerden is nog veel langer. In 1613 

stuurde de aartshertog graaf Frederik van den Berg, kapitein van de hellebaardiers, naar het 

Heilige Roomse Rijk om hem te vertegenwoordigen op de Rijksdag in Regensburg. Volgens 

de nuntius had de graaf deze opdracht vooral te danken aan “de kwaliteit van zijn familie”, 

die veel verwanten had in het Duitse rijk, en aan het feit dat hij de Duitse taal sprak – twee 

voorwaarden “che non sono di picciol momento per far credere ch’egli debba essar ben 

venduto, e che sia per haver miglioro mezzi alla introduttione di tutti le cose occorenti”.137 In 

1606 werd de graaf van Sint-Aldegonde, mayordomo van de aartshertogen, naar Londen 

gezonden om James I te feliciteren met zijn ontsnapping aan de zogenaamde Gun Powder 

Plot. Tegelijk moest Sint-Aldegonde ervoor pleiten dat James zijn woede niet zou uitwerken 

op de katholieken.138 In 1616 ging Francisco de Ibarra, gentilhombre de la Cámara en zoon 

van Diego de Ibarra, op missie naar de groothertog van Toscane, waar hij op last van Albrecht 

gesprekken zou aanknopen over de Katholieke Liga in het Duitse Rijk.139 Ook Gilles du Faing, 

een van Albrechts gentilhombres de la Boca, was een erg actieve diplomaat.140 Toen Filips III 

in 1612 iemand zocht om in Denemarken te gaan onderhandelen met koning Christiaan IV, 

stelde Albrecht voor om du Faing te zenden. De edelman van Luxemburgse afkomst 

beschikte volgens de aartshertog over “de eigenschappen die nodig zijn” voor een dergelijke 

opdracht.141 Bovendien was du Faing al eens in opdracht van Albrecht naar Denemarken 

gereisd, “empleado por mi en cosas de importancia”, en had hij zich toen erg goed van zijn 

taak gekweten.142 Het was bijgevolg niet du Faings eerste opdracht als diplomaat, en het zou 

ook niet de laatste zijn.143 Toen Ambrogio Spínola in 1616 een aanbeveling voor hem schreef, 

had du Faing naar eigen zeggen niet minder dan 23 diplomatieke missies achter de rug.144  

                                                 
137 BAV, Barberini Latini 6808, f. 164: Bentivoglio aan Borghese, 20 april 1613.  
138 ASV, Fondo Borghese II 108, f. 72: Frangipani aan Borghese, 15 april 1606. 
139 NA, State Papers 77/12, f. 24: William Trumbull aan staatssecretaris, 14 maart 1616. 
140 Gilles du Faing was ook de auteur van het verslag dat werd opgesteld naar aanleiding van Albrechts reis naar 
Spanje in 1598-1599. Dit verslag werd gepubliceerd in GACHARD, L.-P. & PIOT, C., eds. Voyage de l’archiduc 
Albert en Espagne. In: GACHARD, L.-P. & PIOT, C., eds. Collection des voyages des souverains des Pays-Bas. 4 
vols. Brussel, 1876-1882. Volume IV, pp. 457-562 en in DE REIFFENBERG, F.A.F., ed. Itinéraire de l’archiduc 
Albert, de la reine d’Espagne Marguérite d’Autriche et de l’infante Isabelle, en 1599 et 1600, tiré d’une relation 
contemporaine et manuscrite. In: Nouveaux Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de 
Bruxelles, 14 (1841) 3-33. 
141 AGS, Estado 2026, s.f.: Albrecht aan Filips III, 23 maart 1612. 
142 Ibid. 
143 AGS, Estado 2296, s.f.: Albrecht aan Filips III, 9 juli 1614. 
144 AGS, Estado 2300, s.f.: Spínola aan Filips III, 13 augustus 1616. 
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De tendens mag duidelijk zijn. De gentilhombres van Albrecht waren geen veredelde 

kamerdienaren, maar werden actief ingezet in de internationale diplomatie. Als 

vertegenwoordigers en gezanten speelden de hovelingen een doorslaggevende rol in het 

buitenlandse beleid van de aartshertog. In bepaalde gevallen zien we zelfs dat de hovelingen 

eerst optraden om het ijs te breken en de voornaamste punten te bespreken, waarna de 

juristen en technocraten op het toneel verschenen om de details uit te werken. Dat was 

bijvoorbeeld het geval tijdens de vredesbesprekingen met Engeland in 1603-1604, waar Karel 

van Arenberg het principeakkoord uitzette en Jean Richardot en audiëncier Louis 

Verreycken hem achteraf vervoegden om de concrete voorwaarden en de punten en komma’s 

te bespreken.145 Op dezelfde manier werden de onderhandelingen met de paus over de 

koningstitel niet overgelaten aan Herman van Ortenberg, de aartshertogelijke gezant bij de 

Heilige Stoel, maar aan de markies van Marnay, die er speciaal voor naar Rome reisde. Pas 

achteraf – toen bleek dat de paus niet zou toegeven – mocht Ortenberg weten waar de 

gesprekken precies over gingen. Vanzelfsprekend waren niet al de diplomatieke missies van 

de gentilhombres zo belangrijk als degene die hier worden opgesomd. De hovelingen werden 

er ook op uitgestuurd wanneer er rouwbetuigingen of gelukwensen moesten worden 

overgebracht aan bevriende hoven. Zo vertrok de prins van Ligne in 1616 naar Parijs om 

Lodewijk XIII te feliciteren met zijn huwelijk.146 En in 1612 ging de graaf van Megem naar 

Lotharingen om de hertogin te condoleren met het overlijden van haar vader, de hertog van 

Mantua.147 Het mag duidelijk zijn dat dergelijke plichtplegingen niet meteen de hoogste 

politieke prioriteit wegdroegen – al mag het belang ervan nu ook weer niet worden 

onderschat. Ze droegen bij tot de instandhouding van goede betrekkingen met de andere 

Europese vorsten, en behoorden in die zin tot de geplogenheden van de vroegmoderne 

diplomatie. Niettemin is duidelijk dat de meest gewichtige missies enkel werden overgelaten 

aan de meest betrouwbare personen. In dergelijke gevallen kon het belang van de boodschap 

meestal reeds ‘afgelezen’ worden aan de politieke status van de drager ervan. Zo wist 

niemand minder dan Pieter Paul Rubens in 1627 te melden dat Ambrogio Spínola op het punt 

stond om naar Spanje te vertrekken, en hoewel de kunstenaar niet wist wat Spínola’s missie 

                                                 
145 CROFT, P. “Brussels and London”, 81-82. 
146 ASV, Fondo Borghese II 102, f. 340: Nuntius Ascanio Gesualdo aan Borghese, 29 oktober 1616. 
147 BAV, Barberini Latini 6806, f. 195: Bentivoglio aan Borghese, 28 april 1612. 
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precies inhield, kon ze volgens hem niet anders dan uiterst belangrijk zijn, “secondo la qualità 

del messagiero”.148  

 

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

 

In 1617 stuurde de Engelse ambassadeur William Trumbull een lijst van belangrijke personen 

in de Aartshertogelijke Nederlanden naar Londen. Hij begon zijn overzicht met de militaire 

bevelhebbers in het Ejército de Flandes, vernoemde vervolgens de leden van de Collaterale 

Raden en de Raad van Brabant, somde nadien de voornaamste hovelingen op en eindigde met 

de provinciegouverneurs en de commandanten van de versterkte citadellen.149 De 

vanzelfsprekendheid waarmee Trumbull de verschillende groepen naast elkaar plaatste, mag 

als tekenend gelden voor het feit dat de hofhouding in deze periode niet als een afzonderlijke 

politieke sfeer werd beschouwd, maar als één van de gevestigde machtsstructuren waarover 

een vroegmodern vorstendom beschikte. Toch hebben historici van het aartshertogelijk 

bewind steeds de neiging vertoond om de hovelingen in een aparte categorie in te delen, als 

zou hun bijdrage tot de besluitvorming teveel hebben afgeweken van de ‘geijkte’ modus 

operandi van de vroegmoderne politiek. De activiteiten van de hofhouding strookten immers 

niet met een visie waarin de vroegmoderne staat werd behandeld als de voorbode van de 

moderne bureaucratische staat, en waarin politiek netjes bedreven werd in de daartoe 

voorziene instellingen en kanalen.  

 Dat een dergelijke anachronistische visie niet kan volstaan om de complexiteit van de 

besluitvorming in de Aartshertogelijke Nederlanden te ontrafelen, mag duidelijk zijn. Net als 

in andere Europese vorstendommen was de vervlechting van domus en res publica er nog 

                                                 
148 ROOSES, M. & RUELENS, C., eds. Codex Diplomaticus Rubenianus. Correspondance de Rubens et documents 
épistolaires concernant sa vie et ses œuvres. 6 vols. Antwerpen, 1887-1909. Aldaar volume IV, p. 332: Rubens 
aan Pierre Dupuy, 3 december 1627. 
149 Bij de belangrijkste courtiers vermeldde Trumbull achtereenvolgens de graaf van Añover, de hertog van 
Aarschot, de markies van Havré, de prins van Chimay, de prins van Épinoy, de hertog van Aumale, de graaf van 
Cantecroix, de prins van Ligne, de markies van Roubaix, de prins van Barbançon, Diego Mexía, de graaf van 
Sint-Aldegonde, Ferdinand d’Andelot, Adrien de Noyelles, de baron van Frenz, de graaf van Boussu en de graaf 
van Izegem. Verder vernoemde hij ook hofcontroleur Charles de Hertoghe, schatbewaarder Antonio de 
Rovelasca, secretarissen Antonio Suárez de Arguello en Theodore Piespord en de beide guardaropa y joyas van 
de aartshertogen. NA, State Papers 77/12, f. 447: William Trumbull aan staatssecretaris, s.d. [1617]. 
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veel groter dan doorgaans wordt aangenomen. Zoals de gewoonte was bij vroegmoderne 

vorsten, liet de aartshertog zich omringen door een entourage van intimi die hem 

adviseerden in zijn beleidskeuzes en hem konden vertegenwoordigen buiten de muren van 

het hof. Het ging daarbij niet alleen om Spínola, Brizuela en Mancicidor – figuren die reeds 

op de nodige aandacht mochten rekenen in de historiografie – maar ook om de gentilhombres 

de la Cámara – wier politieke rol gesymboliseerd werd door de gouden sleutel. Leden van de 

aartshertogelijke hofhouding participeerden voluit in het politieke bedrijf en werden bewust 

ingeschakeld op het militaire en het administratieve domein. Meer nog, zij behoorden tot de 

belangrijkste diplomaten die Albrecht kon uitsturen om zijn belangen en die van de 

Habsburgse dynastie te verdedigen. 

 De in dit hoofdstuk geschetste ontwikkelingen met betrekking tot de factiestrijd aan 

het hof tonen bovendien aan dat de politieke tegenstellingen tijdens het aartshertogelijk 

bewind al te vaak – en doorgaans impliciet – in verband worden gebracht met een 

veronderstelde ‘nationale ontvoogdingsstrijd’, terwijl ze daarentegen bepaald werden door 

een complex geheel van politieke, persoonlijke en financiële belangen. Op dezelfde manier 

wordt de eedaflegging van 1616 doorgaans bekeken als de ultieme nederlaag voor de 

aartshertogen ten opzichte van Filips III, terwijl het veeleer een samenwerking betrof om het 

voortbestaan van het Habsburgse bewind in de Nederlanden veilig te stellen. In die zin zou 

men er goed aan doen het beleid van Albrecht en Isabella te bestuderen vanuit dynastiek 

oogpunt, veeleer dan vanuit een streven naar politieke autonomie. De overmatige aandacht 

voor de verstandhouding tussen het aartshertogelijke en het Spaanse hof heeft er immers toe 

geleid dat andere belangrijke thema’s ondergesneeuwd zijn geraakt. Zo is duidelijk dat de 

politieke drijfveren van de aartshertogen zelden of nooit in verband worden gebracht met de 

gebeurtenissen in het Heilige Roomse Rijk. Op dezelfde manier worden de Tachtigjarige en 

de Dertigjarige Oorlog doorgaans als aparte conflicten bestudeerd, terwijl de connectie tussen 

beide fenomenen veel belangrijker was dan doorgaans wordt verondersteld. 

Uit de in dit hoofdstuk besproken case-studies mag bovendien blijken dat de origine 

van de gentilhombres nauwelijks een rol speelde wanneer het erom ging de aartshertog te 

vertegenwoordigen in de buitenwereld. In tegenstelling tot wat men misschien zou 

verwachten, waren de boodschappers die Albrecht naar het Spaanse hof zond nu eens 

Spanjaarden (zoals bv. Brizuela), dan weer Zuid-Nederlanders (Solre) of Italianen (Visconti). 
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In de onderhandelingen over de keizerskeuze maakte de aartshertog weliswaar gebruik van 

de diensten van de graaf van Fürstenberg – wiens familie uit het Heilige Roomse Rijk 

afkomstig was – maar net zo goed van deze van Mendoza, Solre, Visconti en Marnay. Het 

ging er met andere woorden om hovelingen te sturen die hun loyauteit ten opzichte van 

Albrecht en de Habsburgse dynastie al meermaals hadden bewezen en om die reden het 

volste vertrouwen genoten. In het zesde en laatste hoofdstuk bekijken we hoe deze 

uitzonderlijke vorm van vertrouwen in één welbepaald geval uitmondde in uitzonderlijke 

politieke macht en invloed. 

 

 

* * * 
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VI 

 

De ‘Gran Privado’ van de Aartshertog 
 

  

“Voor al droeg [Albrecht] zorg, dat zich niemand zoo veel Gezag aanmaatigde, dat hy slechts 

een gedeelte van het gemeene best, veel minder den geheelen Staat, na zyn eigen goeddunken zoude 

willen bestieren. Voormaals had Spanje eenen Alvarez Luna, en onlangs eenen Kalderon; Vrankryk, 

eenen Konan; Engeland, eenen Essex; en Duitschland, eenen Klesel; andere Gewesten hebben op 

andere tyden hunne Sejanussen als voorwerpen van Bespotting op het Werelds-toneel gebracht. Maar 

van diergelyke dingen zyn de geruchten wel tot in de Nederlanden verbeid geworden, doch nooit 

hebben zy voorbeelden daar van in hunnen eigen Boezem gezien. [Albrecht] alleen deed, alles dat een 

groot Prins betaamt.”1 

Aubertus Miraeus 

De vita Alberti Pii 

 

 

n februari 1619 maakte het Brusselse hof zich op voor de ontvangst van de Spaanse 

edelman don García de Pareja.2 Drie jaar eerder was Pareja – die de reputatie had een 

creatuur van de hertog van Lerma te zijn – al eens naar de Nederlanden gereisd om er 

als buitengewoon ambassadeur de eedaflegging van de provinciale Staten aan Filips III in 

goede banen te leiden.3 Bij die gelegenheid was hij door Albrecht en Isabella benoemd tot 

mayordomo van de aartshertogelijke hofhouding, een erefunctie die hij nu – wellicht niet 

toevallig kort na de val van Lerma – effectief wilde opnemen. Door Pareja’s eigen schuld was 

de ontvangst die hem aan het hof te beurt viel echter allesbehalve hartelijk. Kort na zijn 

                                                 
1 Naar MIRAEUS, A. De vita Alberti Pii, sapientis, prudentis Belgarum Principis commentarius. Antwerpen, 1622, 
p. 105. Nederlandse vertaling overgenomen uit SANDERUS, A. Verheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene 
en nauwkeurige Beschryvingh van dat Graafschap (…). 3 vols. Leiden-Rotterdam-’s Gravenhage, 1735 
(anastatische herdruk: Antwerpen-Rotterdam, 2007). Aldaar volume I, p. 101. 
2 ASV, Fondo Borghese II 105, f. 41: Nuntius Lucio Morra aan kardinaal-staatssecretaris Borghese, 9 februari 
1619. 
3 Over deze eedaflegging, zie LONCHAY, H. “Le serment de fidélité prêté par les Belges à Philippe III en 1616,” in: 
Mélanges Paul Frédericq. Hommage de la Société por le progrès des études philologiques et historiques. Brussel, 
1904, pp. 311-317. 
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aankomst in Brussel waren de plaatselijke hovelingen hem gaan verwelkomen.4 De delegatie 

werd geleid door Rodrigo Niño y Lasso (ca. 1560-1620), graaf van Añover, die als mayordomo 

mayor, sumiller de corps én caballerizo mayor de supervisie uitoefende over vrijwel alle 

leden van de aartshertogelijke hofhouding. Añovers bezoek was bedoeld als een blijk van 

hoffelijkheid jegens Pareja, maar kennelijk was deze laatste niet erg onder de indruk. In een 

daad van roekeloosheid waagde hij het de graaf aan te spreken met ‘Vuestra Merced’ in plaats 

van het meer eerbiedige ‘Vuestra Señoría Illustrissima’, wat in de ogen van tijdgenoten een 

zware inbreuk was op de etiquette, en bijgevolg een grove belediging.5 Hevig verontwaardigd 

ging Añover zijn beklag maken bij de aartshertog, die niet aarzelde zijn mayordomo mayor 

genoegdoening te schenken. Nog binnen het uur kreeg Pareja te horen dat zijn diensten aan 

het hof niet langer gewenst waren. Hij kreeg opdracht het land op staande voet verlaten. De 

arme man was verbijsterd. Zijn verzoek om de aartshertog te mogen spreken werd botweg 

afgewezen. Enkele dagen later bevond Pareja zich al op de terugweg naar Spanje. Zijn verblijf 

in Brussel had nog geen week geduurd.6 

 Het incident ging niet onopgemerkt voorbij aan het hof. De leden van het corps 

diplomatique hadden er een flinke kluif aan. De Franse ambassadeur Jean Péricard merkte op 

dat het hoogst ongewoon was voor de aartshertog om op zo’n korte termijn dergelijke 

zwaarwichtige beslissingen te nemen, “au bout d’une heure sans plus longue considération”.7 

Albrechts felle reactie mag inderdaad verrassend heten. Hoewel protocollaire conflicten 

zelden luchtig werden opgenomen in de vroegmoderne samenleving, kan men zich niet van 

de indruk ontdoen dat de aard van de straf in dit geval omgekeerd evenredig was met de aard 

van het misdrijf. Desalniettemin rapporteerde nuntius Lucio Morra dat het strenge verdict 

van de aartshertog op veel instemming kon rekenen bij de hovelingen, en dat was volgens 

hem niet meer dan logisch.8 Morra verklaarde dat Añover aan het hof een man van groot 

gewicht was, die men niet zonder repercussies kon krenken. De graaf was immers 

                                                 
4 ASV, Fondo Borghese II 105, f. 52: Morra aan Borghese, 15 februari 1619. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 BNF, Manuscrits Français 16132: Jean Péricard aan staatssecretaris Pierre Brulart, markies van Puisieux, 15 
februari 1619. 
8 ASV, Fondo Borghese II 105, f. 52: Morra aan Borghese, 15 februari 1619. 
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“amatissimo da tutta la Corte” en bovendien “amato e stimato grandemente” door zowel 

Albrecht als Isabella, bij wie hij zich “in grandissima privanza” bevond.9 

 Nuntius Morra was zeker niet de enige die overtuigd was van de bevoorrechte status 

die de graaf van Añover aan het hof genoot. Reeds in 1604 noteerde zijn voorganger 

Frangipani dat Rodrigo Niño y Lasso een “intimo del Señor Arciduca” was.10 In 1612 

omschreef Sir Charles Somerset hem in zijn reisdagboek als “the Counte of Añaver [sic], one 

of the Archdukes greatest favourites”.11 De Engelse ambassadeur Thomas Edmundes hield het 

in datzelfde jaar op “a man of great account among the Spaniards”.12 Twee jaar later noteerde 

nuntius Bentivoglio dat de graaf “di grandissima auttorità in questa Corte” was.13 In 1617 

omschreef Bentivoglio’s opvolger Morra hem dan weer als een “cavaliero di tanto merito et 

auttorità, che non può esser maggiore en esta corte”.14 Enkele maanden later verwees Morra 

naar de graaf als de aartshertogelijke “primo ministro, e’l più potente in questa Corte”, en als 

een man “di gran valore, e di gran credito”.15 In weer een andere brief stelde de nuntius dat 

Añover een “ministro di tanta auttorità” was, die zeker door de Heilige Stoel te vriend moest 

worden gehouden omdat “zijn autoriteit hier groter is dan deze van de hertog van Lerma in 

Spanje”.16 In 1619 stelde de Franse geograaf Pierre Bergeron vast dat “celuy qui est le favory 

de l’archiduc et qui gouverne et traicte toutes sortes d’affaires sous luy, c’est un comte 

d’Ognavel ou Agnovel, espagnol de grande maison”.17 In 1620, tenslotte, verwees de Engelse 

ambassadeur William Trumbull expliciet naar Añover als de “grand privado” van de 

aartshertog.18  

 Deze en gelijkaardige commentaren laten er weinig twijfel over bestaan dat Rodrigo 

Niño y Lasso door zijn tijdgenoten beschouwd werd als één van de meest geliefde en 

                                                 
9 Ibid. 
10 ASV, Fondo Borghese III 110 BCDG, f. 87: Ottavio Mirto Frangipani aan kardinaal Aldobrandini, 14 februari 
1604. 
11 BRENNAN, M.G., ed. The Travel Diary (1611-1612) of an English Catholic Sir Charles Somerset, edited from 
the manuscript in the Brotherton Collection University of Leeds. Leeds, 1993, p. 292. 
12 NA, State Papers 77/10, f. 193: Thomas Edmundes aan de graaf van Salisbury, 10 juli 1612. 
13 ASV, Fondo Borghese II 99, f. 324: Guido Bentivoglio aan kardinaal Borghese, 17 mei 1614. 
14 ASV, Fondo Borghese II 137, f. 43: Lucio Morra aan Borghese, 1 september 1617. 
15 ASV, Fondo Borghese II 112, f. 115: Morra aan Borghese, 24 februari 1618 and f. 133: Morra aan Borghese, 10 
maart 1618.  
16 ASV, Fondo Borghese II 112, f. 162: Morra aan Borghese, 17 maart 1618. 
17 MICHELANT, H., ed. Voyage de Pierre Bergeron ès Ardennes, Liège et Pays-Bas en 1619. Luik, 1875. Aldaar p. 
345. 
18 NA, State Papers 77/14, f. 224: William Trumbull aan Dudley Carleton, 15 oktober 1620. 
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machtigste hovelingen in Brussel, én als een bijzondere gunsteling van aartshertog Albrecht. 

De woordkeuze van de diplomaten laat weinig aan de verbeelding over. Niet toevallig 

verwees de Spaanse term privado (ook wel valido) in de late zestiende en de zeventiende 

eeuw naar personen die de uitzonderlijke gunst en/of affectie van de vorst genoten en om die 

reden in staat waren op te klimmen tot de hoogste sferen van de macht. In de moderne 

historiografie hanteert men doorgaans de overkoepelende maar vage term ‘vorstelijke 

favorieten’ (Fr. favoris, Eng. favourites) om dit fenomeen te omschrijven. De definitie ervan is 

noodzakelijkerwijs problematisch. Omwille van het grillige karakter van de vorstelijke gunst 

bestonden er verschillende types favorieten, die duidelijk niet allen over dezelfde kam mogen 

worden geschoren. “Though contemporaries used terminology promiscuously – referring to 

the ‘favourite’, valido, or privado, almost synonymously – the phenomenon occurred in a 

variety of distinct types: from ‘minister-favourites’ such as Richelieu or Olivares; sexual 

favourites who also exercised ministerial power, such as James I’s erstwhile lover, the Duke of 

Buckingham; even kinsman-favourites, such as the nipoti of Renaissance popes,” 

argumenteert John Adamson in dat verband.19 Niettemin heerst er in de literatuur terzake 

een consensus die stelt dat favorieten doorgaans een aantal specifieke eigenschappen 

vertoonden, zoals het vermogen om hoge posities in de vorstelijke hofhouding te usurperen 

en de toegang tot de vorst te controleren. Vaak ook hielden zij de vorstelijke patronage stevig 

in handen. Hierdoor waren zij in staat een uitgebreid netwerk op te bouwen van cliënten, die 

er op hun beurt belang bij hadden om hun patroons te steunen in hun machtspositie. Het 

resultaat was dat deze validos onmetelijke rijkdommen wisten te vergaren en er een quasi-

vorstelijke levensstijl op nahielden.20 

 Het wetenschappelijk onderzoek naar favoritisme in de vroegmoderne politiek maakt 

de jongste jaren furore. Na lange tijd klem te hebben gezeten in een paradigma waarin het 

verschijnen van de valido als symptomatisch werd beschouwd voor het zwakke beleid van de 

rois fainéants, wordt het fenomeen sinds de jaren ‘90 vanuit een meer structurele invalshoek 

                                                 
19 Zie de discussie in ADAMSON, J. “The Making of the Ancien-Régime Court, 1500-1700,” in: ADAMSON, J., ed. 
The Princely Courts of Europe. Ritual, Politics and Culture Under the Ancien Régime 1500-1750. Londen, 1999, 
pp. 7-41. Aldaar pp. 19-20. 
20 Zie KETTERING, S. Power and Reputation at the Court of Louis XIII. The Career of Charles d’Albert, Duc de 
Luynes (1578-1621). Manchester U.P., 2008. 
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benaderd.21 In 1999 publiceerden John Elliott en Laurence Brockliss de invloedrijke bundel 

The World of the Favourite, een verzameling essays over de ontwikkeling van het zogeheten 

valimiento (i.e. het ‘bewind’ van een valido) in de periode 1550-1650.22 Zich baserend op een 

oudere hypothese van Jean Bérenger, beoogden de auteurs aan te tonen dat a) de 

spectaculaire opkomst van prominente minister-favorieten als kardinaal Richelieu, de graaf-

hertog van Olivares en de hertog van Buckingham in de eerste helft van de zeventiende eeuw 

wijst op het bestaan van een tijdgebonden verschijnsel dat zich in meerdere Europese 

vorstendommen voordeed, en b) dat dit fenomeen kan worden beschouwd als een specifieke 

fase in het vroegmoderne staatsvormingsproces.23 Kort samengevat bestond hun theorie erin 

dat de opkomst van de valido een antwoord bood op de groeiende complexiteit van het 

staatsbestel. Het valimiento was volgens deze auteurs dan ook een onvermijdelijk en zelfs 

noodzakelijk stadium in de overgang van het middeleeuwse vorstendom naar de moderne 

staat. Hoewel deze theorie inmiddels veel navolging kent, is zij niet gespaard gebleven van 

kritiek.24 In 2004 verscheen de congresbundel Der Fall des Günstlings, waarin het standpunt 

werd ingenomen dat favorieten van alle tijden zijn en geenszins exclusief in een zestiende- of 

zeventiende-eeuwse context voorkwamen: “Jedes Regime, dass auf Gunst beruht, [wird] 

immer wieder Günstlinge aus sich hervortreiben, ob in der Antike, im Mittelalter oder in der 

Neuzeit,” argumenteerde Werner Paravicini in dat verband.25  

 De hier geschetste discussie – waarover later meer – is slechts één voorbeeld van de 

fundamentele problemen waarmee het onderzoek naar favoritisme in de vroegmoderne 

periode wordt geconfronteerd. Naast het debat over de veronderstelde uniciteit van het 

fenomeen in de zestiende en zeventiende eeuw, blijft ook de juiste definiëring ervan 

bijzonder problematisch (“en temps de stabilité politique, on parle de ‘ministres’, en temps 

                                                 
21 WIRTH MARVICK, E. “Favorites in Early Modern Europe: A Recurring Psychopolitical Role.” Journal of 
Psychohistory, 10 (1983) 463-489; ADAMS, S. “Favourites and Factions at the Elizabethan Court,” in: ASCH, R.G. 
& BIRKE, A.M.,  eds. Princes, Patronage, and the Nobility: the Court at the Beginning of the Modern Age, 
c.1450-1650. Oxford U.P., 1991, pp. 265-287; JOUANNA, A. “Faveur et favoris: l’exemple des mignons de Henri 
III,” in: SAUZET, R., ed. Henri III et son temps. Parijs, 1992, pp. 155-165; BENIGNO, F. La sombra del Rey. Validos 
y lucha politica en la España del siglo XVII. Madrid, 1994. 
22 ELLIOTT, J.H. & BROCKLISS, L.W.B., eds. The World of the Favourite. Londen-New Haven, 1999. 
23 BÉRENGER, J. “Pour une enquête européenne: le problème du ministériat au XVIIe siècle,” in: Annales. 
Economies, Sociétés, Civilisations, 29 (1974) 166-192. 
24 Zie bv. ESCUDERO LÓPEZ, J.A., ed. Los validos. Madrid, 2005. 
25 HIRSCHBIEGEL, J. & PARAVICINI, W., eds. Der Fall des Günstlings. Hofparteien in Europa vom 13. bis zum 17. 
Jahrhundert (Residenzenforschung 17). Ostfildern, 2004. Aldaar p. 16. 
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d’instabilité, on parle de ‘favoris’’”).26 Bovendien richt het onderzoek zich nog al te vaak op de 

bekendste en de machtigste figuren, die doorgaans weinig representatief zijn voor de 

thematiek als geheel.27 Tevens wordt het Spaanse valimiento gezien als kenschetsend voor het 

verschijnsel in al zijn vormen, terwijl helemaal niet geweten is hoe dit quasi-

geïnstitutionaliseerde favoritisme zich precies verhield tot de opkomst van gunstelingen in 

andere Europese landen – en in het bijzonder aan kleinere vorstenhoven.28 De weinige 

pogingen tot een comparatieve benadering slagen er dan ook zelden in de verwachtingen 

waar te maken.29 Dat is betreurenswaardig, want een grondig onderzoek naar de opkomst van 

het valimiento in minder voor de hand liggende vorstendommen zou niet alleen meer 

klaarheid brengen in de functionering en het belang van favoritisme an sich, maar ook in de 

huidige theorieën rond politiek en staatsvorming in de vroegmoderne periode. Om hieraan 

tegemoet te komen, duiken de jongste jaren steeds meer studies op die het wetenschappelijke 

debat een nieuwe wending trachten te geven – weze het met wisselend succes.30 Zij 

concentreren zich vooral op de minder bekende validos van de zestiende en de zeventiende 

eeuw en hanteren daarbij een zeer brede definitie van het begrip. Het voorliggende 

hoofdstuk zoekt bewust aansluiting bij deze nieuwe lichting in het onderzoek, die het 

vroegmoderne favoritisme wenst te bestuderen vanuit een meer holistische benadering. 

 Dat Rodrigo Niño y Lasso als de ‘minister-favoriet’ van Albrecht en Isabella kan 

worden beschouwd, is een overtuiging die door veel tijdgenoten werd gedeeld. Het is dan ook 

merkwaardig dat de graaf van Añover nooit veel aandacht heeft gekregen in de historiografie. 

                                                 
26 LEWIS, P.S. “Être au Conseil au XVe siècle,” in: PAVIOT, J. & VERGER, J., eds. Guerre, pouvoir et noblesse au 
Moyen Age. Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine. Parijs, 2000, pp. 461-469. 
27 Bv. ELLIOTT, J.H. The Count-Duke of Olivares. The Statesman in an Age of Decline. New Haven-Londen, 
1986;  FEROS, A. Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III 1598-1621. Cambridge U.P., 2000; WILLIAMS, 
P. The Great Favourite. The Duke of Lerma and the Court and Government of Philip III of Spain, 1598-1621. 
Manchester U.P., 2006. 
28 FEROS, A. “Lerma y Olivares. La práctica del valimiento en la primera mitad del seiscientos,” in: ELLIOTT, J.H. 
& GARCÍA SANZ, A., eds. La España del Conde-Duque de Olivares. Valladolid, 1990, pp. 195-224; FEROS, A. 
“Twin Souls: Monarchs and Favourites in Early Seventeenth-Century Spain,” in: KAGAN, R.L. & PARKER, G., eds. 
Spain, Europe and the Atlantic World. Cambridge U.P., 1995, pp. 27-47. 
29 WATANABE-O’KELLY, H. “Der Fall des Günstlings. Hofparteien in Europa vom 13. bis zum 17. Jahrhundert 
(book review).” The English Historical Review, 121 (2006) 1529-1530. 
30 Zie bv. KAISER, M. & PEČAR, A., eds. Der Zweite Mann im Staat. Oberste Amtsträger und Favoriten im 
Umkreis der Reichsfürsten in der Frühen Neuzeit (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 32). Berlijn, 
2003; ONNEKINK, D. The Anglo-Dutch Favourite: the Career of Hans Willem Bentinck, 1st Earl of Portland 
(1649-1709). Aldershot, 2007 en het reeds genoemde KETTERING, S. Power and Reputation at the Court of Louis 
XIII. The Career of Charles d’Albert, Duc de Luynes (1578-1621). Manchester U.P., 2008. 
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Het feit dat zijn autoriteit in de historische bronnen niet alleen vergeleken werd met, maar 

zelfs hóger werd ingeschat dan deze van de hertog van Lerma – de almachtige favoriet van 

Filips III – had op zijn minst enige interesse mogen opwekken.31 Zoals uit de volgende 

paragrafen zal blijken, bood Añovers prominente positie hem niet alleen de mogelijkheid een 

significante politieke invloed uit te oefenen, maar genereerde ze tevens enorme rijkdommen. 

Toch was zijn rol tot op heden nooit het onderwerp van een diepgaande wetenschappelijke 

analyse. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat er van zijn correspondentie slechts 

enkele – over verschillende Europese archieven en bibliotheken verspreide – fracties bewaard 

bleven, wat het onderzoek er allesbehalve eenvoudig op maakt.32 Anderzijds blijkt ook hier 

weer dat de geschiedschrijving met betrekking tot het bewind van Albrecht en Isabella zich 

heeft geconcentreerd op de traditionele en welomlijnde structuren van de macht (i.e. de 

overheidsinstellingen die een copieuze schriftelijke neerslag van hun bijeenkomsten hebben 

nagelaten), terwijl een eerder elusief machtscentrum als de vorstelijke hofhouding nooit als 

politiek relevant werd beschouwd.33 Als gevolg hiervan bleven personages als de graaf van 

Añover grotendeels – en onterecht – uit het blikveld.  

 Dit hoofdstuk stelt zich als doel Rodrigo Niño y Lasso uit de spreekwoordelijke 

vergeetput te halen en zijn lange carrière aan het Brusselse hof aan een grondige studie te 

onderwerpen.34 Het lijdt immers geen twijfel dat het verhaal van de graaf van Añover 

belangrijke consequenties kan hebben voor de huidige wetenschappelijke interpretatie van 

                                                 
31 Over de rol van de hertog van Lerma als gunsteling van Filips III, zie de genoemde werken van FEROS, 
Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III, en WILLIAMS, The Great Favourite. 
32 Het gaat hier dan met name om Añovers politieke en diplomatieke briefwisseling. Ondanks de nodige 
inspanningen heeft mijn zoektocht naar de privécorrespondentie van Rodrigo Niño y Lasso geen resultaat 
opgeleverd. Het Algemeen Rijksarchief in Brussel bezit geen documenten van zijn hand, en navraag bij 
verscheidene Spaanse archiefinstellingen en bij de huidige graaf van Añover leverde evenmin iets op. Het 
Instituto Valencia de Don Juan in Madrid bewaart evenwel enkele interessante handschriften, waaronder 
manuscrito 26-I-11, dat Rodrigo’s testament en een uitgebreide boedelinventaris bevat, en manuscrito 26-I-9, 
dat handelt over de oprichting van de Capilla de las Santas Reliquias in Cuerva door Rodrigo en zijn broer 
Pedro. 
33 Voor een overzicht van de historiografie terzake, zie THOMAS, W. “La Corte de los Archiduques Alberto de 
Austria y la Infanta Isabel Clara Eugenia en Bruselas (1598-1633). Una revisión historiográfica,” in: CRESPO 

SOLANA, A. & HERRERO SÁNCHEZ, M., eds. España y las 17 provincias de los Países Bajos. Una revisión 
historiográfica (XVI-XVIII). Córdoba, 2002, pp. 358-386. 
34 Zie in dat verband ook mijn inleidende studie RAEYMAEKERS, D. “The ‘Gran Privado’ of Archduke Albert: 
Rodrigo Niño y Lasso, Count of Añover (c. 1560-1620),” in: VERMEIR, R., FAGEL, R. & EBBEN, M., eds. Agentes e 
Identidades en Movimiento. España y los Países Bajos, siglos XV-XVIII (Handelingen van het VII Congreso de 
Historiadores Españoles, Belgas y Neerlandeses, Gent, 27-29 september 2007), ter perse. 
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het bewind van Albrecht en Isabella, waarbij tot nog toe weinig of geen aandacht werd 

geschonken aan de impact van favoritisme en de zogenaamde politics of intimacy op het 

beleid. Het hoofdstuk bestaat uit vier delen. De eerste paragraaf schetst de biografische 

achtergrond en de cursus honorum van de graaf. In de tweede paragraaf wordt dieper 

ingegaan op Añovers rol als politicus, waarbij de focus ligt op het belang van toegang en 

proximiteit en op de manier waarop de graaf zijn uitzonderlijke status gebruikte (of 

misbruikte) om zijn belangen en die van zijn bondgenoten te behartigen. De derde paragraaf 

zal aantonen dat Añover – net zoals de meeste andere gunstelingen – geen vreemde was voor 

de verlokkingen van de macht en het financiële profijt dat hieruit voortvloeide. Tenslotte 

bekijken we in de vierde paragraaf hoe de hier voorgestelde casus te rijmen valt met de 

huidige wetenschappelijke theorieën rond favoritisme in de vroegmoderne politiek. 

 

    

De lange weg naar de machtDe lange weg naar de machtDe lange weg naar de machtDe lange weg naar de macht    

 

Rodrigo Niño y Lasso werd omstreeks 1560 geboren en groeide op in Cuerva, een stadje in de 

omgeving van Toledo. Zijn beide ouders behoorden tot de Castiliaanse aristocratie en hadden 

carrière gemaakt in dienst van de Spaanse kroon.35 Rodrigo’s vader, don Garci Lasso de la 

Vega y Guzmán – een neef en naamgenoot van de beroemde Renaissancedichter Garcilaso de 

la Vega – bekleedde zowel onder Karel V als onder Filips II verscheidene ambten, en ontving 

uit dank de titel van ridder in de militaire orde van Alcántara. Hij stierf in 1567.36 Rodrigo’s 

moeder, doña Aldonza Niño, was een zus van kardinaal Fernando Niño de Guevara, de 

aartsbisschop van Sevilla, en werd omstreeks 1580 benoemd tot guardamayor de las damas in 

de hofhouding van koningin Anna. Zij schijnt een erg devote vrouw te zijn geweest, die in 

Cuerva het Convento de Nuestra Señora de la Encarnación stichtte ten behoeve van de orde 

van de Ongeschoeide Karmelietessen. Doña Ald eenonza overleed in 1604.37 Rodrigo’s oudere 

broer Pedro Lasso de la Vega (1559-1637), die na de dood van hun vader de familiale señoríos 

                                                 
35 De geschiedenis van de familie Lasso de la Vega wordt kort behandeld in MARTÍN-PEÑATO LÁZARO, M.J. “Los 
Laso de la Vega y su vinculación con la ceca de Toledo,” in: Numisma, 250 (2006) 525-535 en KAGAN, R.L. “The 
Count of Los Arcos as Collector and Patron of El Greco,” in: Anuario del Departamento de Historia y Teoría del 
Arte, IV (1992) 151-159. 
36 KAGAN, “The Count of Los Arcos”, 152. 
37 Ibid. 
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Cuerva, Arcos en Batres erfde, ontving zijn opleiding aan het hof van Filips II en werd 

vervolgens benoemd tot mayordomo in de hofhouding van koningin Margareta. Na de 

aanstelling van zijn oom Fernando tot Groot-Inquisiteur van Spanje in 1599 werd Pedro 

verheven tot graaf van Los Arcos. In 1606 bood de koning hem de positie aan van Spaans 

ambassadeur aan het keizerlijke hof, maar dit aanbod sloeg hij verrassend genoeg af. In plaats 

daarvan werd Pedro mayordomo in de hofhouding van kroonprins Filips – later Filips IV –, 

een ambt dat hij wellicht behield tot aan zijn dood in 1637.38  

 Over Rodrigo’s kinderjaren is weinig of niets bekend. Net als zijn oudere broer werd 

hij opgeleid aan het koninklijke hof in Madrid, waar hij menino was in de hofhouding van 

koningin Anna.39 Als tweede zoon in het gezin Lasso de la Vega was Rodrigo genoodzaakt 

zijn eigen weg zoeken. Hij was een erg devote jongeman en schijnt – wellicht op aanraden 

van zijn moeder – een tijdje met de gedachte te hebben gespeeld om in te treden bij de 

Ongeschoeide Karmelieten. Om onbekende redenen echter koos hij uiteindelijk voor een 

carrière in het leger. In 1588 monsterde hij samen met vele andere Spaanse edelen aan op de 

Gran Armada van Filips II.40 Volgens Bernardino de Mendoza, de Spaanse ambassadeur in 

Londen, ging Rodrigo aan boord van het Venetiaanse vrachtschip La Trinidad Valencera, één 

van de grootste schepen in de vloot.41 Het vervoerde onder meer een regiment Napolitaanse 

soldaten dat werd aangevoerd door kolonel Alonso de Luzón. Tijdens de overtocht naar 

Engeland geraakte het schip evenwel afgesneden van de rest van de Armada. Het leed 

uiteindelijk schipbreuk in Kinnagoe Bay, aan de noordkust van Ierland, waar het in 1972 

door nautische archeologen zou worden teruggevonden. Rodrigo en zijn mede-officieren 

slaagden erin het strand te bereiken, maar werden in een hinderlaag gelokt door Engelse 

troepen die hen beroofden van hun bezittingen. Een groot aantal Spaanse soldaten werd ter 

plekke vermoord. Na een voettocht van 100 mijl in erbarmerlijke omstandigheden werden de 

                                                 
38 KAGAN, “The Count of Los Arcos”, 151-153. Zie ook MARTÍNEZ MILLÁN, J. & FERNÁNDEZ CONTI, S., eds. La 
Monarquía de Felipe II: La Casa del Rey. 2 vols. Madrid, 2005. Aldaar volume II, p. 241. 
39 MARTÍNEZ MILLÁN & FERNÁNDEZ CONTI, La Monarquía de Felipe II, vol. II, p. 694.  
40 KAGAN, “The Count of Los Arcos”, 152. 
41 Mendoza’s brieven hierover werden gepubliceerd in HUME, M.A.S., ed. Calendar of State Papers, Spain 
(Simancas), vol. IV (1587-1603). Londen, 1899. Over de ontdekking van La Trinidad Valencera in 1972, zie 
MARTIN, C. “La Trinidad Valencera: an Armada Invasion Transport Lost off Donegal,” in: International Journal 
of Nautical Archeology, 8 (1979) 13-38. 
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overlevenden opgesloten in het Ierse stadje Drogheda.42 Enkele weken later werden Rodrigo 

en zijn kompanen overgebracht naar Londen, waar ze onder voogdij werden geplaatst van Sir 

Horatio Pallavicini. Die beloofde hen te laten gaan in ruil voor de vrijlating van Odet de la 

Noue, heer van Téligny, een zoon van de beroemde militair en auteur François de la Noue.43 

Aangezien Téligny op dat moment werd vastgehouden in de Nederlanden, kreeg Rodrigo 

verlof om het Kanaal over te steken en hierover onderhandelingen aan te knopen met de 

toenmalige landvoogd Alexander Farnese. De uitwisseling van de gijzelaars vond uiteindelijk 

plaats in december 1589.44 

 Na dit avontuur diende Rodrigo een tijdje in het Ejército de Flandes, het Spaanse leger 

in de Nederlanden.45 Hij maakte er deel uit van de compagnie van Antonio de Mosquera, die 

op haar beurt behoorde tot het regiment van maestro de campo Manuel de Vega.46 Naar 

verluidt was deze compagnie de enige die in deze periode niet aan het muiten sloeg vanwege 

de laattijdige uitbetaling van de soldijen: de Spaanse historicus Herardo García Rey 

benadrukte dat “siempre esta compañía estuvo firme y constante en el servicio del Rey”.47 Als 

kapitein cerca de la persona (“geattacheerd aan de persoon”) van Farnese schijnt Rodrigo 

deelgenomen te hebben aan een groot aantal militaire campagnes. We weten niet precies 

wanneer (of waarom) hij terugkeerde naar het Iberische schiereiland, maar wellicht gebeurde 

dat omstreeks de vroege jaren ’90. In 1595 werd hij immers aangesteld tot gentilhombre de la 

Cámara in de hofhouding van (toen nog) kardinaal-aartshertog Albrecht.48 De exacte 

omstandigheden van deze benoeming zijn onduidelijk, maar het zou kunnen dat Rodrigo de 

positie simpelweg overnam van zijn oom Gabriel Niño, die het ambt meer dan tien jaar lang 

had bekleed en zich wellicht te oud voelde om Albrecht nog te vergezellen naar diens nieuwe 

                                                 
42 Het verhaal van de overlevenden van La Trinidad Valencera wordt weergegeven in MARTIN, C. & PARKER, G. 
The Spanish Armada. Londen, 1988. 
43 UNGERER, G. A Spaniard in Elizabethan England: the Correspondence of Antonio Pérez’s exile. 2 vols. Londen, 
1975-1976. Aldaar volume I, p. 126, noot 14. 
44 HUME, Calendar of State Papers (december 1589). 
45 KAGAN, “The Count of Los Arcos”, 154. 
46 GARCÍA REY, H. “Alonso Vázquez, soldado e historiador.” Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo, 11 (1919) 1-25. 
47 Ibid., 25. 
48 Zie HORTAL, J.E. El manejo de los asuntos de Flandes, 1585-1598. Onuitgegeven doctoraatsproefschrift, 
Universidad Autónoma de Madrid, 2004, specifiek hoofdstuk 7: “La estancia del Archiduque Alberto en Flandes 
como gobernador (1596-1598)”, pp. 259-298 en de appendix “Casa del Archiduque Alberto a mediados de 1595”, 
pp. 388-398.  



 333 

standplaats in Brussel.49 Wat er ook van zij, het lijkt erop dat de kardinaal-aartshertog het van 

meet af aan goed kon vinden met zijn nieuwe gentilhombre. Toen Albrecht en zijn gevolg 

later in dat jaar naar de Lage Landen reisden, schonk hij Rodrigo het bevel over een 

compagnie bereden soldaten, met de titel van kapitein van de aartshertogelijke garde.50 

Nauwelijks enkele jaren later promoveerde Rodrigo al tot sumiller de corps, waardoor hij aan 

het hoofd van Albrechts Cámara kwam te staan. Deze positie bezorgde hem niet alleen een 

ongelimiteerde toegang tot de aartshertog, maar ook de mogelijkheid om de toegang van 

anderen te controleren.51 De benoeming wijst erop dat hij op dit moment één van Albrechts 

meest prominente – en wellicht meest vertrouwde – hovelingen was. Als sumiller de corps 

werd Rodrigo geacht zijn meester overal te volgen en te bedienen, zelfs gedurende diens 

meest private momenten.52 Hij beschikte over zijn eigen appartement in het paleis, maar sliep 

gewoonlijk op een apart bed in de aartshertogelijke slaapkamer.53 Het was zijn taak de 

aartshertog ’s ochtends en ’s avonds te helpen met het aan- en uitkleden, en hem bij te staan 

tijdens publieke en private audiënties. Het ambt veronderstelde bijgevolg een hoge mate van 

intimiteit, die enkel groter zou worden met de jaren. 

 Een mogelijke reden voor Rodrigo’s snelle opmars aan het hof zou erin kunnen 

bestaan dat hij zich steeds een vurig supporter toonde van de Habsburgse zaak in de 

Nederlandse Opstand. Zo vocht hij in 1600 zij aan zij met Albrecht in de beroemde Slag bij 

Nieuwpoort, die later bekendheid zou verwerven als één van de meest bloedige veldslagen 

van de Tachtigjarige Oorlog. Albrecht zelf kon slechts ternauwernood ontsnappen aan een 

wisse dood, en Rodrigo – die zich als kapitein van de lijfwacht wellicht dicht in de buurt van 

zijn meester bevond – geraakte zwaargewond aan de hals. Volgens één bron werd hij 

                                                 
49 Over Gabriel Niño, zie GARCÍA REY, “Alonso Vázquez”, pp. 22-23 en MARTÍNEZ MILLÁN, J. “El Archiduque 
Alberto en la corte de Felipe II (1570-1580)”, in: DUERLOO, L. & THOMAS, W., eds. Albert & Isabella, 1598-1621: 
Essays. Tentoonstellingscatalogus. Turnhout, 1998, pp. 27-35. Zie ook MARTÍNEZ MILLÁN & FERNÁNDEZ CONTI, 
La Monarquía de Felipe II, vol. II, pp. 325-236.  
50 ROCO DE CAMPOFRÍO, J. España en Flandes. Trece años de gobierno del archiduque Alberto (1598-1608). 
Madrid, 1973. Aldaar p. 74. 
51 De exacte datum van zijn benoeming is niet bekend. Wellicht nam Rodrigo de positie over van Maximilian 
von Dietrichstein toen deze laatste de aartshertogelijke hofhouding in 1598 verliet. Zie HORTAL, El manejo, 440. 
52 Over de taken van de sumiller de corps, zie MAYORAL LÓPEZ, R. La Casa Real de Felipe III (1598-1621). 
Ordenanzas y Etiquetas. Onuitgegeven doctoraatsproefschrift, Universidad Autónoma de Madrid, 2007, pp. 215-
223. Zie ook MARTÍNEZ MILLÁN & FERNÁNDEZ CONTI, La Monarquía de Felipe II, volume I, 569-571.  
53 Zie het reisdagboek van Johann Wilhelm Neumeir von Ramssla, uitgegeven als SCHAYES, A.G.B., ed. Voyage 
de Jean-Ernest duc de Saxe en France, en Angleterre et en Belgique. Trésor national, Receuil historique, 
littéraire, scientifique, artistique, commercial et industriel, 2de serie, III, 1843, pp. 168-254. 
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“gevonden tussen de doden, zo ernstig gewond dat men vermoedde dat alle leven uit hem 

was weggevloeid”.54 Drie dagen later dacht men nog steeds dat hij “nooit meer zou 

antwoorden op zijn brieven, want hij is zo fel verwond geraakt aan de keel door een schot 

van een haakbus dat er weinig hoop is op herstel”.55 Maar wonder boven wonder overleefde 

Rodrigo het incident, en het is best mogelijk dat het wapenfeit hem nog meer in de achting 

van de aartshertog deed stijgen. 

 In de loop van de volgende jaren bevestigde Albrecht zijn vertrouwen in Rodrigo door 

hem op belangrijke diplomatieke missies te zenden. Zo reisde hij verscheidene malen heen en 

weer tussen de Nederlanden en Spanje om te onderhandelen over betwiste politieke 

beslissingen en financiële beslommeringen. Dat was onder meer het geval in 1601, toen de 

Spaanse troepen aan het muiten sloegen vanwege het uitblijven van hun soldij.56 De 

aartshertog, die de hete adem van de rebellen in zijn nek voelde, stuurde Rodrigo op ijlreis 

naar Spanje om Filips III om bijkomende fondsen te vragen. Hoewel Rodrigo met veel 

eerbewijzen werd ontvangen en er oprecht naar zijn boodschap werd geluisterd, was zijn 

missie niet erg succesvol. Financiële middelen waren nu eenmaal schaars. Rodrigo werd 

teruggestuurd met het weinige geld dat op korte tijd kon worden bijeengeschraapt en de 

mededeling dat de koning er alles aan deed om het probleem op te lossen.57 Niettemin lijkt 

het erop dat zijn behoedzame diplomatische aanpak zowel in Brussel als in Madrid in de 

smaak viel, en nieuwe missies zouden niet lang op zich laten wachten. 

 In 1604 trok Rodrigo opnieuw naar Spanje om er de financiële implicaties van de 

aanslepende oorlog te bespreken.58 In tegenstelling tot de vorige maal verliepen de 

gesprekken allesbehalve vlot. Eens teruggekeerd in Brussel, zag hij zich genoodzaakt zijn 

meester te melden dat de Spaanse kroon geen extra fondsen zou voorzien, en – erger nog – 

dat Filips III wenste dat Albrecht zou aftreden als opperbevelhebber van het leger.59 Bij het 

                                                 
54 ROCO DE CAMPOFRÍO, España en Flandes, 271. 
55 ARA, Audiëntie 363, f. 186: Louis Verreycken aan de commissarissen van Boulogne, 5 juli 1600. 
56 AGS, Estado 2023, nr. 42: Consult van de Consejo de Estado, 18 augustus 1601. Zie ook CODOIN, volume 
XLII, pp. 402-403. Voor meer informatie over deze missie, zie ALLEN, P.C. Philip III and the Pax Hispanica, 
1598-1621: The Failure of Grand Strategy. Yale U.P., 2000. Aldaar pp. 63-64. 
57 ALLEN, Philip III and the Pax Hispanica, 71. 
58 ASV, Fondo Borghese III 110 BCDG, f. 87: Ottavio Mirto Frangipani aan kardinaal Aldobrandini, 14 februari 
1604. 
59 AGS, Estado 634, s.f.: Filips III aan Rodrigo Niño y Lasso, s.d. [3 mei 1604]. 
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horen van dit nieuws waren Albert en Isabella zwaar aangeslagen.60 Ze weigerden te geloven 

dat de koning hen met een dergelijke schande zou opzadelen, en zonden Rodrigo 

onmiddellijk terug naar Madrid om hun zaak te bepleiten.61 Geruime tijd zou het geschil de 

sfeer tussen beide regeringen verzieken, maar uiteindelijk werd een compromis gevonden. 

Hoewel Albrecht gedwongen werd het feitelijke opperbevel over te dragen aan veldheer 

Ambrogio Spínola,  bleef hij titulair kapitein-generaal van het leger in de Nederlanden. 

Daarmee werd zijn reputatie gezuiverd van de blaam van incompetentie.62 

 Ondanks de vaak moeilijke verstandhouding tussen Brussel en Madrid schijnt Rodrigo 

zijn diplomatieke taken met veel zorg en efficiëntie te hebben uitgevoerd. Dat was althans de 

mening van de aartshertogen, die niet nalieten hem uitvoerig te bedanken voor zijn inzet. In 

haar brieven aan de hertog van Lerma noemde de infante Rodrigo een man van grote 

verdienste, en prees ze hem telkens de gelegenheid zich voordeed. “Hij is een dermate goede 

dienaar [“criado”], dat ik niet anders kan dan hem bij U aan te bevelen”, beweerde Isabella.63 

Indien het aantal brieven die ze samen met haar echtgenoot schreef ter ondersteuning van 

Rodrigo’s affaires een aanwijzing mag zijn, lijkt het erop dat ze het meende. In de periode 

1599-1608 stuurden de aartshertogen Lerma niet minder dan 21 aanbevelingsbrieven ten 

behoeve van Rodrigo.64 Albrecht en Isabella loofden zijn vele deugden en gingen zelfs zo ver 

om voor hem de titel van raadsheer van de Spaanse Consejo de Guerra te vragen, die hem 

wellicht kort nadien inderdaad werd toegekend (cf. infra).65 Daarnaast vroegen ze ook dat 

                                                 
60 RODRÍGUEZ VILLA, A., ed. Correspondencia de la Infanta Doña Isabel Clara Eugenia con el Duque de Lerma y 
otros personajes. Madrid, 1906, nr. 77: Aartshertogin Isabella aan de hertog van Lerma, 20 juni 1604. Zie ook 
CODOIN, volume XLII, pp. 488-489. 
61 AGS, Estado 634, s.f.: Aartshertog Albrecht aan Rodrigo Niño y Lasso, 18 juni 1604. 
62 ALLEN, Philip III and the Pax Hispanica, 143-144. 
63 RODRÍGUEZ VILLA, Correspondencia de la Infanta, nr. 70: Isabella aan Lerma, 18 februari 1604. 
64 Voor de aanbevelingsbrieven van Isabella, zie RODRÍGUEZ VILLA, Correspondencia de la Infanta, nr. 11 (28 mei 
1600), nr. 31 (22 juni 1601), nr. 32 (11 augustus 1601), nr. 42 (23 april 1602), nr. 65 (10 december 1603), nr. 70 
(18 februari 1604), nr. 106 (10 november 1606) and nr. 147 (15 september 1608). Voor de brieven van Albrecht, 
zie CODOIN, volume XLII, p. 312 (28 september 1599), p. 319 (15 november 1599), p. 356 (17 augustus 1600), p. 
397 (11 mei 1601), p. 403 (9 augustus 1601), p. 413 (19 januari 1602), p. 417 (21 april 1602), p. 473 (17 februari 
1604) en CODOIN, volume XLIII, p. 7 (30 augustus 1606), p. 19 (10 november 1606), p. 46 (18 april 1607) en p. 
130 (23 september 1608). Deze laatste brief wordt begeleid door een vergelijkbare brief van Isabella: zie p. 131, 
Isabella aan Lerma, 25 september 1608. 
65 De exacte datum van de benoeming is niet bekend. RODRÍGUEZ VILLA, Correspondencia de la Infanta, nr. 42: 
Isabella aan Lerma, 23 april 1602 en CODOIN, volume XLII, p. 417: Albrecht aan Lerma, 21 april 1602. Voor 
meer informatie over de Consejo de Guerra, zie DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J.C. El Real y Supremo Consejo de Guerra 
(siglos XVI-XVIII). Colección Historia de la Sociedad Política. Madrid, 2001. 
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Rodrigo tot gentilhombre de la Cámara van de koning zou worden benoemd.66 Dit verzoek 

werd blijkbaar afgewezen, maar Rodrigo’s ster bleef niettemin rijzen. In de loop van de 

volgende jaren zou hij uitgroeien tot één van de meest vooraanstaande politieke adviseurs van 

de aartshertog. Hij adviseerde Albrecht in zowel buitenlandse als binnenlandse zaken, hield 

zich bezig met financiële en politieke kwesties, en wierp zich op als een belangrijke 

tussenpersoon tussen Brussel en Madrid. In een bepaald opzicht gedroeg hij zich als Albrechts 

eerste minister, wat in dit geval begrepen moet worden als een politiek manusje-van-alles die 

een vinger in de pap had bij zowat alle aspecten van de dagelijkse besluitvorming (cf. infra). 

Terzelfdertijd echter slaagde Rodrigo er ook in een goede verstandhouding op te bouwen met 

de koning van Spanje. Filips III zocht en verwelkomde zijn hulp bij bepaalde politieke 

affaires, en erkende Rodrigo’s belang door hem de commanderij van Montiel en La Osa te 

schenken in de militaire orde van Santiago.67 

 In 1609 erfde Rodrigo de titel van graaf van Añover van zijn oom Juan Niño de 

Guevara. Enigszins smalend noteerde de Engelse ambassadeur William Trumbull dat “[he] is 

made an Earl (…) to have some sauce to season his dignity”.68 Drie jaar later, in juli 1612, 

werd Rodrigo benoemd tot mayordomo mayor van de aartshertogelijke hofhouding.69 Sinds 

de schandelijke aftocht van Francisco de Mendoza was deze functie ongeveer tien jaar vacant, 

en zonder twijfel ging het om de belangrijkste positie die een hoveling zich kon wensen. 

Gecombineerd met het ambt van sumiller de corps (dat hij behield), bood ze Rodrigo de kans 

om de toegang tot de aartshertogen te monopoliseren. Maar nog steeds had zijn carrière het 

hoogtepunt niet bereikt. In februari 1615 verrasten Albrecht en Isabella vriend en vijand 

door de positie van caballerizo mayor, die al een tijdje vacant was, toe te wijzen aan Rodrigo, 

die hiermee nu ook de laatste van de drie topfuncties in de hofhouding in de wacht sleepte.70 

Het was een opvallend staaltje van machtsvertoon. Zelfs de hertog van Lerma was er nooit in 

                                                 
66 RODRÍGUEZ VILLA, Correspondencia de la Infanta, n° 32: Isabella aan Lerma, 11 augustus 1601 en CODOIN, 
volume XLII, p. 403: Albrecht aan Lerma, 9 augustus 1601. 
67 De akte is terug te vinden in ARA, Secretarie van Staat en Oorlog 315, s.f. 
68 PURNELL, E.K. & HINDS, A.B., eds. Report on the Manuscripts of the Marquess of Downshire preserved at 
Easthampstead Park, Berkshire. Volume II: Papers of William Trumbull the Elder, 1605-1610. Londen, 1936. 
Aldaar p. 106. 
69 MARTÍN-PEÑATO LÁZARO, “Los Laso de la Vega”, 531 en BAV, Barberini Latini 6807, f. 8: Bentivoglio aan 
Borghese, 7 juli 1612. 
70 ASV, Fondo Borghese II 106, f. 112: Bentivoglio to Borghese, 21 februari 1615. 
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geslaagd meer dan twee topfuncties te bemachtigen in de hofhouding van Filips III.71 Volgens 

de Spaanse ambassadeur stootte Rodrigo’s benoeming bij de Zuid-Nederlandse adel op heel 

wat kritiek: “Men zegt dat de heren van dit land, die zelf kandidaat waren voor de positie, 

deze beslissing betreuren, maar ze is rechtvaardig, want de graaf van Añover verdient het.”72 

De pauselijke nuntius stemde daarmee in, zeggende dat het officie aan Rodrigo geschonken 

was uit dank voor zijn vele diensten, “waarover de aartshertogen erg tevreden zijn”.73 Zijn 

benoeming tot caballerizo mayor markeerde het hoogtepunt van Rodrigo’s roem. Zoals eerder 

aangehaald, waren de buitenlandse diplomaten en agenten in Brussel zich maar al te goed 

bewust van de bijzondere status die hij aan het hof genoot. Ook de aartshertogelijke 

diplomaten in het buitenland vonden het belangrijk een aparte briefwisseling met hem te 

onderhouden om zich te vergewissen van zijn “gunst en vriendschap”.74 De anekdote over 

García de Pareja, waarmee dit hoofdstuk aanving, toont dat Rodrigo omstreeks 1619 vrijwel 

onaantastbaar was geworden aan het hof. Alles wijst er op dat hij erin geslaagd was zich op te 

werpen als de ongeëvenaarde gunsteling van de aartshertog, en inderdaad, als diens gran 

privado. 

 

 

De ministerDe ministerDe ministerDe minister----favorietfavorietfavorietfavoriet    

 

Het lijdt geen twijfel dat Rodrigo Niño y Lasso – in elk geval tijdens de tweede helft van het 

aartshertogelijk bewind – algemeen erkend werd als de ‘minister-favoriet’ van aartshertog 

Albrecht, en het is één van de betrachtingen van dit proefschrift aan te tonen dat hij 

inderdaad de meest invloedrijke politicus in de Nederlanden was. In tegenstelling tot veel 

andere eigentijdse protagonisten ontleende Rodrigo zijn macht echter niet aan een officiële 

positie in één van de regeringsraden of in de administratie. De graaf maakte nooit deel uit van 

de gevestigde instellingen die doorgaans met het aartshertogelijk bewind worden 

geassocieerd, zoals de Raad van State of de Raad van Financiën. Zijn gezag vloeide voort uit 

                                                 
71 Lerma was sumiller de corps en caballerizo mayor van de koninklijke hofhouding, maar werd nooit tot 
mayordomo mayor benoemd. 
72 AGS, Estado 2297, s.f.: De Markies van Guadaleste aan Filips III, 19 februari 1615. 
73 ASV, Fondo Borghese II 106, f. 112: Bentivoglio aan Borghese, 21 februari 1615. 
74 HHSTA, Belgien, PC 53, s.f.: Jan Baptist van Male aan Charles della Faille, 27 april 1617. Ik dank Luc Duerloo 
voor deze verwijzing. 
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zijn officieuze positie als rechterhand van de aartshertog. Net zoals de meeste validos 

opereerde hij niet via de traditionele kanalen van de macht, maar ernaast.75 Añover was 

weliswaar lid van de koninklijke Consejo de Guerra, maar het is niet meteen duidelijk hoe 

deze adviesraad precies functioneerde in de betrokken periode.76 De Raad van Oorlog kwam 

enkele keren per maand samen in Madrid om over militaire en politieke zaken te vergaderen, 

maar aangezien Añover niet in staat was om deze bijeenkomsten bij te wonen, moet zijn 

benoeming tot consejero – die hij trouwens slechts op voorspraak van Albrecht had gekregen 

– wellicht eerder worden beschouwd als een erkenning van zijn rol als aanspreekpunt voor 

de Spaanse regering in de Nederlanden. In die zin was de aanstelling in feite weinig meer dan 

de officiële bekrachtiging van een bestaande situatie. 

 Vertrekkend vanuit een negentiende-eeuwse interpretatie van het vroegmoderne 

staatsbestel, werd de geschiedschrijving over het aartshertogelijk bewind lang geplaagd door 

het idee dat politieke macht zich hoofdzakelijk manifesteerde in officiële politieke ambten – 

ministers, staatssecretarissen, diplomaten, enz. Vanuit dat standpunt bekeken, was de graaf 

van Añover een weinig interessant figuur. De enige officiële politieke functie die hij schijnt 

te hebben gehad, was deze van interim-ambassadeur van Filips III in Brussel, en dit slechts 

voor een periode van twee jaar. In 1609 keerde de markies van Guadaleste, Filips’ zetelende 

ambassadeur, tijdelijk terug naar Spanje om enkele persoonlijke zaken te regelen. Het lijkt 

erop dat Añover de markies gedurende zijn afwezigheid verving.77 Hoewel van deze 

benoeming geen officiële akte werd teruggevonden, wordt ze bevestigd door nuntius 

Bentivoglio, die rapporteerde dat Añover de functie van ambassadeur vervulde “per modo di 

provisione”78, en ook door de Franse ambassadeur, die schreef dat de graaf “faict la charge 

d’ambassadeur d’Espagne”.79 Maar ook in dit geval lijkt het erop dat Añover de functie slechts 

kreeg omdat hij sowieso reeds fungeerde als verbindingsman tussen Brussel en Madrid. 

Guadaleste keerde in 1611 terug om het ambassadeurschap weer op te nemen, wat wellicht 

                                                 
75 THOMPSON, I.A.A. “The Institutional Background to the Rise of the Minister-Favourite”, in: Elliott & 
Brockliss, The World of the Favourite, pp. 13-25. 
76 DOMÍNGUEZ NAFRÍA, El Real y Supremo Consejo de Guerra, 101-118. 
77 Zoals vermeld in ALLEN, Philip III and the Pax Hispanica, p. 265, noot 35. 
78 BAV, Barberini Latini 6804, f. 211: Bentivoglio aan Borghese, 25 juni 1611. 
79 BNF, Manuscrits Français 16125, f. 240: Charles de l’Aubespinne-Chasteaneuf, abt van Préaux, aan Villeroy, 
29 juni 1611. 
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één van de redenen was voor de koele verstandhouding die steeds tussen beide mannen zou 

bestaan (cf. Hoofdstuk IV).  

 Ondanks het feit dat hij voor het merendeel van de tijd geen officieel politiek ambt 

bekleedde, was Rodrigo Niño y Lasso actief betrokken bij de aartshertogelijke politiek. Dat 

zijn rol tot nog toe nooit uitvoerig werd bestudeerd, is simpelweg te wijten aan het feit dat 

het ambt van mayordomo mayor in de historiografie terzake nooit als politiek relevant werd 

beschouwd. In Hoofdstuk I werd evenwel reeds aangestipt dat deze functie veel meer inhield 

dan men doorgaans veronderstelt. De mayordomo mayor had niet alleen de leiding over het 

huishouden van de vorst, maar hield zich net zo goed bezig met het ‘management’ van diens 

vorstendom. Beide sferen waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. In die zin was de 

mayordomo mayor de absolute rechterhand van de monarch. In het geval van Añover 

betekende dit dat hij één van de belangrijkste politieke en militaire adviseurs was van 

Albrecht en Isabella, en het hoofd van wat bij gebrek aan een beter woord het ‘kernkabinet’ 

van de aartshertog zou kunnen worden genoemd. Net zoals de meeste vroegmoderne vorsten 

steunde Albrecht in zijn beleid op een vaste groep intimi die als zijn raadgevers fungeerden. 

Naast Añover behoorden ook illustere personages als Jean Richardot (de chef-president van 

de Geheime Raad), Peter Peckius (de kanselier van Brabant), Ambrogio Spínola (de maestro 

de campo general van het leger); biechtvader Iñigo de Brizuela en secretaris van Staat en 

Oorlog Juan de Mancicidor tot deze groep.80 Niet toevallig maakten twee van hen (Añover en 

Brizuela) sinds jaar en dag deel uit van de hofhouding – en Spínola zou na Añovers overlijden 

in 1620 benoemd worden tot mayordomo mayor. Het feit dat Albrecht leden van zijn 

persoonlijke entourage gebruikte om hem te adviseren en zijn diplomatieke relaties met de 

Spaanse regering te onderhouden, ondersteunt de these dat de diensten van de hovelingen 

geenszins beperkt bleven tot het huishoudelijke domein. Integendeel, leden van de 

hofhouding werden actief ingezet in de politiek en de diplomatie. Hier stoten we op de 

beperkingen van de moderne definitie van een politiek ambt, die enkel vanuit formele 

statuten redeneert en bijgevolg geen rekening houdt met de complexe verwevenheid van het 

vorstelijke huishouden en de vorstelijke administratie in de vroegmoderne periode. De casus 

van Rodrigo Niño y Lasso biedt daarvan een schoolvoorbeeld.  

                                                 
80 Voor een algemene introductie over deze personages, zie LEFÈVRE, J. ”Le ministère espagnol de l'archiduc 
Albert, 1598-1621.” Bulletin de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique, 1 (1924) 202-224. 
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 Als rechterhand van aartshertog Albrecht lijkt de graaf van Añover zich in de eerste 

plaats bezig te hebben gehouden met financiële kwesties. Niet toevallig schreef de markies 

van Guadaleste in 1610 dat het de taak was van de Spaanse ambassadeur in Brussel om 

toezicht te houden op de financiële administratie in de Nederlanden, wat zijns inziens slechts 

mogelijk was door het ambt van ambassadeur te combineren met dat van superintendente de 

la hacienda of – indien dat laatste niet vacant was – met de functie van mayordomo mayor 

van de aartshertog.81 Kennelijk veronderstelde dit officie dus een stevige vinger in de pap bij 

het beheer van de schatkist. In die zin hoeft het niet te verbazen dat de mayordomía mayor 

in 1612 aan een man als Añover werd toevertrouwd, die zich als vertrouweling van Albrecht 

al jaren bezighield met de financiële beslommeringen van de aartshertog. In de periode vóór 

1609 reisde hij niet alleen geregeld naar Madrid om de koning en Lerma te overtuigen van de 

nood aan middelen voor het leger (cf. supra), maar trachtte hij ook in de Nederlanden zelf 

aanvullende fondsen te werven om de aanslepende oorlog te bekostigen. Zo ging hij in 1606 

in opdracht van Albrecht op zoek naar geld om de militaire campagne in Friesland te 

financieren, en slaagde hij erin een lening ter waarde van 53.666 escudos (137.921 fl.) los te 

weken bij enkele Portugese hombres de negocios in Antwerpen.82 Añover ontpopte zich 

evenwel niet alleen tot een succesvolle financiële onderhandelaar. Ook als boekhouder bleek 

de graaf zijn gewicht in goud waard te zijn. Zo wierp hij zich in 1611 op de complete 

financiële doorlichting van het kroondomein van Albrecht en Isabella, wat de 

aartshertogelijke schatkist allicht ten goede kwam.83 Bij zijn dood in 1620 zou de Franse 

ambassadeur rapporteren dat de aartshertogen “ont perdu un serviteur très util et grand 

oeconome qui avoys restably leur maison ylustre (…).”84 De Engelse ambassadeur stemde 

                                                 
81 “Y quando no se le pueda dar la superintendencia se le podría dar la mayordomía mayor de S.A., juntamente 
con rubrica en la distribucion de la hazienda lo uno o lo otro para que tenga el embaxador mano y autoridad 
para yr ganando las voluntades que tanto importan y tener subordinados y a la deboción de V[uestra] M[ajestad] 
la gente de aquellos estados para el caso que puede tan facilmente suceder de bolverse a incorporar a la Corona 
Real de V[uestra] M[ajestad].”AGS, Estado 2026, s.f.: Memorie van de markies van Guadaleste aan Filips III, s.d. 
[1610]. 
82 AGS, Estado 2290, s.f.: Relacion de las partidas a que esta obligado don Rodrigo Laso, a los de la nacion 
Portuguesa y Ferrante Balbani, s.d. Over de rol van de Portugese naties in Antwerpen in de financiering van de 
oorlog, zie EBBEN, M. “Portuguese Merchant Bankers and the Court of the Archdukes, 1596-1633,” in: DUERLOO 
& THOMAS, Albrecht & Isabella, 1598-1621: Essays, 303-307. 
83 Documenten hierover zijn terug te vinden in AGS, Estado 2026, passim. 
84 BNF, Manuscrits Français 16133, f. 58: Péricard aan Puisieux, 8 oktober 1620. 
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daarmee in, zeggende dat Añovers “severity towards [the Archdukes’] servants was as much 

grudged at by somme, as his justice (in paying their wages duly) was commended by others”.85 

 Añovers taken beperkten zich evenwel geenszins tot het bijeenschrapen en het 

beheren van de budgetten. Een ander domein waarin de graaf een opvallende rol speelde, 

betreft de diplomatieke contacten met het hof in Madrid. Men hoeft slechts vluchtig door de 

correspondentie tussen het aartshertogelijke en het koninklijke hof te bladeren om vast te 

stellen dat Añover – naast de Spaanse abassadeur, Ambrogio Spínola en Albrecht zelf – één 

van de belangrijkste aanspreekpunten was voor de Spaanse Consejo de Estado.86 De graaf 

werd frequent geconsulteerd over de politieke situatie in de Nederlanden en adviseerde de 

Consejo niet alleen over militaire zaken en de toestand van de schatkist, maar ook over 

heikele kwesties als de vredesonderhandelingen met de Republiek en de opvolgingskwestie in 

Gulik en Kleef. Daarnaast gaf Añover uitvoerig commentaar op de politieke omstandigheden 

in Frankrijk, op de economische toestand in de Nederlanden, en zelfs op kerkelijke thema’s. 

In zijn rapporten aarzelde hij zelden zijn eigen opinies en meningen te ventileren. Zo spoorde 

hij de Consejo herhaaldelijk aan meer Spaanse troepen naar de Nederlanden te sturen om de 

opstandelingen het hoofd te bieden.87 De situatie van het Ejército de Flandes schijnt dan ook 

één van Añovers voornaamste aandachtspunten te zijn geweest. Het hoeft bijgevolg niet te 

verbazen dat hij na de ondertekening van het Twaalfjarig Bestand in 1609 door Madrid 

gevraagd werd een hervorming door te voeren in het leger, teneinde de financiële kost ervan 

in te perken.88 De graaf kreeg bevel om de verscheidene castillos in de Nederlanden te 

bezoeken en rapport uit te brengen over het aantal soldaten dat afgedankt zou kunnen 

worden. Tevens diende hij lijsten op te stellen van hovelingen die onterecht een 

                                                 
85 NA, State Papers 77/14, f. 220: William Trumbull aan staatssecretaris, 28 september 1620 (oude stijl). 
86 Deze boude stelling is gebaseerd op mijn analyse van de correspondentie die bewaard wordt in het Fondo 
Estado van het Archivo General de Simancas, in het bijzonder legajos 2288-2312 (Cartas de Flandes) en – in 
mindere mate – legajos 2023-2036 (Negociaciones de Flandes). Voor een introductie tot deze bronnen, zie VAN 

DURME, M. Les Archives générales de Simancas et l’histoire de la Belgique (IXe-XIXe siècles). Commission 
Royale d’Histoire: Collection de chroniques belges inédites et de documents inédits relatifs à l’histoire de la 
Belgique. 4 vols. Brussel, 1964-1990. 
87 AGS Estado 2026, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 3 maart 1611. 
88 ASV, Nunziatura di Fiandra 12 A, f. 92: Nuntius Bentivoglio aan kardinaal-staatssecretaris Borghese, 8 
augustus 1609. Documenten over deze hervorming zijn met name terug te vinden in AGS, Estado 2025, 2026, 
2291 en 2292.  
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entretenimiento kregen uitbetaald op kosten van de militaire schatkist.89 Aangezien deze 

hervorming erg gevoelig lag bij de soldaten en de aristocratie in de Nederlanden, ging het om 

een onderneming van het allerhoogste belang. Het was duidelijk geen opdracht die men aan 

een politiek lichtgewicht kon toevertrouwen. 

 Añovers interesse bleef evenwel niet beperkt tot de toestand in de Nederlanden. Uit 

verscheidene historische bronnen blijkt dat hij opmerkelijk goed op de hoogte was van de 

politieke omstandigheden in andere delen van Europa. Verscheidene diplomatieke bronnen 

laten uitschijnen dat de graaf hierover niet alleen veel informatie ontving, maar deze ook 

distribueerde naar derden toe. Meer dan waarschijnlijk was hij hiertoe in staat dankzij zijn 

positie als mayordomo mayor en sumiller de corps, die hem toeliet alle audiënties van 

buitenlandse diplomaten van nabij te volgen. Zo merkte de Franse ambassadeur op dat hij de 

voortgang van de onderhandelingen over het politiek gevoelige huwelijk van de dochter van 

de hertog van Aumale in het geheim had besproken met de aartshertogen en met Añover, 

“qui seul entre leurs ministres en méritoit la communication”.90 Verder is het opvallend dat 

de graaf steevast als één van de eersten op de hoogte bleek te zijn van nieuwtjes uit het 

buitenland. In 1611 schreef nuntius Bentivoglio dat Añover uit hoofde van zijn functie als 

interim-ambassadeur “[toegang heeft] tot de correspondentie van alle ambassadeurs van Zijne 

Majesteit” en hem een brief had laten lezen van de Spaanse ambassadeur in Londen.91 Meer 

nog, uit de rapporten van de Franse ambassadeur Jean Péricard blijkt dat Añover in veel 

gevallen diens voornaamste bron van informatie was. De graaf hield de ambassadeur niet 

alleen op de hoogte over de politieke toestand in de Nederlanden, maar deelde bijvoorbeeld 

ook zijn kennis over de voortgang van de onderhandelingen met betrekking tot de verkiezing 

van keizer Ferdinand II in het Heilige Roomse Rijk.92 Zelf ontving Añover deze nieuwtjes uit 

eerste hand via de graaf van Oñate, de Spaanse ambassadeur in Wenen.93 In dat verband lijkt 

                                                 
89 AGS, Estado 2291, nr. 216-217: Copia de la orden de S.A. para que se reformen todos sus criados, y Relacion de 
los a quien desea que S.M. haga merced de los sueldos que solian tener, moderadas segun la reformacion general 
(8 augustus 1609). 
90 BNF, Manuscrits Français 16133, f. 270: Jean Péricard aan Lodewijk XIII, 15 maart 1618. 
91 BAV, Barberini Latini 6804, f. 211: Bentivoglio aan Borghese, 25 juni 1611. 
92 BNF, Manuscrits Français 16132, f. 205: Péricard aan Puisieux, 31 augustus 1619 en f. 207: Rodrigo Niño y 
Lasso aan Péricard, 31 augustus 1619. 
93 Enkele voorbeelden in AGS, Estado 2307, s.f.: Rodrigo Niño y Lasso aan Juan de Ciriza, 22 juli 1619; AGS, 
Estado 2309, s.f.: Rodrigo Niño y Lasso aan Juan de Ciriza, 2 augustus 1620 en AGS, Estado 2309, s.f.: Rodrigo 
Niño y Lasso aan Juan de Ciriza, 16 augustus 1620. 
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het opportuun te wijzen op het feit dat Añover een verwant én een vriend was van Oñate. 

Toen de zoon van deze laatste ervan beschuldigd werd een moord te hebben gepleegd in 

Wenen, vluchtte hij naar de Nederlanden, waar Añover hem meteen een onderkomen 

verschafte, “come suo parente et amico”.94  

 Verscheidene voorbeelden tonen aan dat Añover een vooraanstaande actor was in 

zowat alle politieke kwesties die het aartshertogelijk regime aanbelangden, en dit zowel in 

binnen- als in buitenlandse zaken. Toen de ‘Negen Naties’ van Brussel in 1619 weigerden de 

vereiste taksen op speciën als bier, wijn, brood en vlees te betalen en de aartshertog zich 

verplicht zag de stad door zijn troepen te laten bezetten, bleken veel Brusselaars ervan 

overtuigd dat Añover één van de raadgevers was die Albrecht tot deze harde aanpak hadden 

aangespoord.95 En toen in 1610 de affaire Condé uitbarstte – waarbij de prins van Condé asiel 

zocht in Brussel toen bleek dat de Franse koning Hendrik IV verliefd was geworden op diens 

vrouw en zich letterlijk bereid toonde voor haar een oorlog te ontketenen – schreef de Franse 

ambassadeur dat niemand wist waar de prins zich precies ophield, behalve Albrecht, Añover 

en Spínola, die het geheim goed wisten te bewaren.96 De ambassadeur rapporteerde dat de 

provinciale staten hun onvrede lieten blijken over de oorlogsdreiging, maar dat Añover en 

Spínola de touwtjes strak in handen hielden – op instructie van Spanje.97 In een later stadium 

schreef hij dat de aartshertog uitsluitend met Añover, Spínola en Juan de Mancicidor 

overlegde over deze zaak.98  

 Waar Añovers betrokkenheid bij de aartshertogelijke politiek in een aantal opzichten 

nog vergeleken kan worden met deze van figuren als Spínola en Mancicidor, beschikte hij 

over twee cruciale troeven waarvan de combinatie hem een significant voordeel opleverde. 

In de eerste plaats genoot hij als hoofd van de hofhouding absolute en vrije toegang tot de 

                                                 
94 ASV, Fondo Borghese II 112, f. 183: Morra aan Borghese, 7 april 1618. 
95 NA, State Papers 77/14, f. 220: William Trumbull aan staatssecretaris, 28 september 1620 (oude stijl). Over 
deze affaire, zie VAN HONACKER, K. “Reorganisatie in Brussel of de strijd om de privileges. Het conflict tussen de 
ambachten en de aartshertogen van 1619.” Bijdragen tot de geschiedenis, 73 (1990) 299-312 en VAN HONACKER, 
K. Lokaal verzet en oproer in de 17de en 18de eeuw. Collectieve acties tegen het centraal gezag in Brussel, 
Antwerpen en Leuven. Standen en Landen, 98. Kortijk-Heule, 1994, in het bijzonder pp. 97-101. Zie ook 
GALESLOOT, L., ed. Troubles de Bruxelles de 1619. Justification apologétique pour l’advocat Rombaut van Uden. 
Brussel, 1868. 
96 BNF, Manuscrits Français 16129, f. 218: Mathieu Brulart de Berny aan Puisieux, 2 maart 1610. Over de affaire 
Condé, zie HENRARD, P. Henri IV et la princesse de Condé. Brussel, 1885. 
97 BNF, Manuscrits Français 16129, f. 247: Brulart de Berny aan Puisieux, 19 april 1610. 
98 BNF, Manuscrits Français 16129, f. 256: Brulart de Berny aan Puisieux, 2 mei 1610. 
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aartshertogen. Dat privilege bood hem de mogelijkheid bepaalde kwesties naar believen met 

de vorsten te bespreken, en dit op een zeer directe en informele manier. In een vorig 

hoofdstuk zagen we bovendien dat hij er niet voor terugdeinsde anderen de toegang tot de 

vorsten te ontzeggen en hen op die manier af te snijden van de macht (cf. Hoofdstuk IV). In 

de tweede plaats was Añover zowel door Albrecht als door Isabella bijzonder geliefd, 

waardoor zij geneigd waren zijn belangen en die van zijn verwanten en bondgenoten 

persoonlijk ter harte te nemen. Dit verklaart niet alleen de overvloed aan 

aanbevelingsbrieven die te zijner behoeve naar het Spaanse hof werden verzonden (cf. supra), 

maar wellicht ook het feit dat zijn neven Luis Lasso de La Vega en Juan Niño de Tavora 

beiden werden benoemd tot gentilhombre de la Cámara van aartshertog Albrecht.99 De 

competitie voor deze prestigieuze posities was erg zwaar, en men kan er gerust van uitgaan 

dat de voorspraak van Añover hier een doorslaggevende rol speelde. Meer nog, het lijkt er 

zelfs op dat Añover vond dat het zijn goed recht was de benoemingen in de hofhouding te 

sturen.  

 In hoofdstuk IV zagen we al dat Karel, prins-graaf van Arenberg, zijn contacten aan 

het hof inschakelde om zijn zus Antonia-Wilhelmina, gravin van Isenburg, tot camarera 

mayor van de infante te laten benoemen. Hij rekende hierbij vooral op de hulp van Albrechts 

privésecretaris Antonio Suárez de Arguello, die inderdaad het nodige deed om de 

kandidatuur van Antonia-Wilhelmina kracht bij te zetten. Toen de zaak bijna beklonken was, 

schreef Antonio evenwel een brief aan Karel, waarin hij deze laatste aanraadde ook de graaf 

van Añover bij de kwestie te betrekken en hem te vragen Antonia-Wilhelmina aan te 

bevelen bij de aartshertog.100 Volgens Antonio schreef hij deze brief in naam van Albrecht en 

Isabella, die wensten dat hun mayordomo mayor een goede verstandhouding zou hebben met 

de nieuwe camarera mayor en om die reden betrokken moest worden bij haar benoeming.101 

                                                 
99 Juan Niño de Tavora was een zoon van Rodrigo’s oom Gabriel Niño. Hij diende op zijn minst vanaf 1611 in de 
aartshertogelijke hofhouding, en dit zeker tot en met 1618 (zie de personeelslijsten in ARA, Raad van State 157 
en ARA, Rekenkamer 1837 en 1838). Later zou hij nog benoemd worden tot onderkoning in de Filippijnen. Luis 
Lasso de la Vega was een zoon van Rodrigo’s broer Pedro en zou Rodrigo in 1620 opvolgen als derde graaf van 
Añover. Zie over Lasso de la Vega ook de anekdote in hoofdstuk I van dit proefschrift.  
100 ACA, 36/17, s.f.: Antonio Suárez de Arguello aan Karel van Arenberg, 19 oktober 1615. 
101 Ibid.: “S[u] A[lteza] quedó muy satisfecho de la buena voluntad de mi Señora la Condesa [=Antonia-
Wilhelmina van Arenberg] y dela de V[uestra] E[xcellencia]. Atra me ha mandado S[u] A]lteza] escriva a V.E. 
esta y le diga que como Sus Altezas dessean que aya buena correspondencia entre mi señora la Condessa y el 
Conde de Añover que holgarian Sus Altezas que V.E. escriviesse de su parte al Conde de Añover pidiendole 
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Karels zoon Antoon van Arenberg vermoedde echter dat Antonio Suárez helemaal niet op 

bevel van de aartshertogen handelde, en raadde zijn vader aan voorzichtig te zijn.102 Volgens 

Antoon vreesde de secretaris de toorn van Añover wanneer deze laatste zou merken dat men 

achter zijn rug had onderhandeld over de aanstelling van Antonia-Wilhelmina, zonder zijn 

autoriteit hierin te erkennen: “(…) de façon que je crains qu’en estant adverti il ne le brouille 

cest affaire pour maintenir l’hautorité quil at asteur ou pour augmenter celle qu’on luy 

laisserat, de façon que je laisse a V[ostre] E[xcellence] de considérer sy la precipitation de 

ceste lettre seroit bonne ou non. V.E. sy elle le trouve bon pourrat bien trouver une excuse 

pour prolonger et voir par là sy S[on] A[ltesse] l’at commandé ou sy cela vient dudit Antonio 

Suares”.103  

 Verscheidene indicaties doen evenwel vermoeden dat Añovers invloed op de 

benoemingspolitiek van de aartshertogen niet beperkt bleef tot posities in de hofhouding. De 

correspondentie van Karel van Arenberg toont alleszins aan dat telkens wanneer de familie 

Arenberg bepaalde publieke ambten in de wacht wilde slepen (weze het voor haar eigen 

leden of voor één van haar vele cliënten), de steun van Añover als onontbeerlijk werd 

beschouwd. Dat was onder meer het geval toen Filips-Karel van Arenberg104 – de oudste zoon 

van Karel – een gooi deed naar de vacante positie van buitengewoon commissaris van het 

graafschap Vlaanderen, een functie die volgens hem “n’est point des plus mal aysées à exercer 

et que c’est un commencement pour estre enhemis par après à choses plus grandes.”105 Hij 

vroeg zijn vader om hiervoor de nodige aanbevelingsbrieven te sturen naar de aarthertog en 

de graaf van Añover, alsook naar Albrechts biechtvader Iñigo de Brizuela, die er door 

sommigen van beschuldigd werd een “Arembergiste” te zijn en die inderdaad toegaf “muy 

afficionado” te zijn aan het Huis Arenberg.106 Filips-Karel drukte zijn vader op het hart de 

brieven zo snel mogelijk te verzenden en ze liefst ook met één maand te antidateren, zonder 

                                                                                                                                                              

quiera hablar a Sus Altezas en nombre de V.E. pidiendoles el cargo de Camarera Mayor para mi Señora la 
Condesa de Isemburg y que esta carta la embie V.E. al Señor Conde de Senegem o a mi para darla al dicho Conde 
de Añover.”  
102 ACA, 38/1, map 31, nr. 10: Antoon van Arenberg aan Karel van Arenberg, 19 oktober 1615.  
103 Ibid. 
104 Filips-Karel van Arenberg (1587-1640), baron van Zevenbergen en vanaf 1616 prins-graaf van Arenberg en 
hertog van Aarschot.  
105 ACA, 38/3, map 72, nr. 158: Filips-Karel van Arenberg aan Karel van Arenberg, s.d. 
106 ACA, 38/2, map 70, nr. 13: Filips-Karel van Arenberg aan Karel van Arenberg, s.d. 
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evenwel de precieze dag te vermelden.107 Op die manier zouden Karels brieven als eerste op 

de bureaus van de bestemmelingen terechtkomen en bijgevolg gelezen worden vooraleer 

andere pretendenten de steun van Añover en de biechtvader zouden kunnen inroepen: “Tout 

le monde commence à fayre ses debvoirs au moys de Janvier, c’est pourquoy s’il plairoit à 

V[ostre] E[xcellence] il seroit bien necessaire que i’eusse les lettres de recomandation de V.E. 

pour le Comte d’Añover et pour le père confesseur avant mercredy que ie parte pour 

Beuuranges108 affin qu’en mon absence il ne soyent prevenu d’aultres pour S[on] A[ltesse] l’on 

pouldra encor bien attendre”.109 Het bleek een succesvolle strategie. Enige tijd later schreef 

een overgelukkige Filips-Karel dat Albrecht besloten had hem tot commissaris van 

Vlaanderen te benoemen, en dat hij zijn best zou doen om de functie naar behoren uit te 

oefenen.110  

 Of de aanbeveling van Añover in dit geval doorslaggevend was, is moeilijk te zeggen, 

maar feit is wel dat de Arenbergs steevast een beroep deden op zijn steun wanneer ze 

geïnteresseerd waren in bepaalde ambten. Dat was ook het geval in 1612, toen Filips-Karel 

hem op last van zijn vader vroeg een zekere Cuvelier voor te dragen voor de positie van 

raadsheer in de Grote Raad van Mechelen.111 Deze Cuvelier was een cliënt van de Arenbergs, 

en Añover – die zichzelf volgens één bron beschouwde als een “gran amigo y buen servidor” 

van de prins-graaf – aarzelde niet om op het verzoek in te gaan.112 “[Le comte] m’a faict 

donner par memoyre son nom et m’a promis de fayre tous debvoirs,” schreef Filips-Karel aan 

zijn vader.113 Om zeker te zijn van de goede afloop van de affaire, ging hij nadien ook praten 

met Antonio Suárez de Arguello, die eveneens beloofde de nodige “debvoirs” te doen bij 

Albrecht, en met een zekere Joachim (wellicht Joachim Denzenhear, de guardaropa y joyas 

van de aartshertog). Deze laatste bleek volgens Filips-Karel aanvankelijk een lichte voorkeur 

te hebben voor een andere pretendent, maar “(…) après luy en avoir parlé, il m’a promis de 

                                                 
107 ACA, 38/3, map 72, nr. 158: Filips-Karel van Arenberg aan Karel van Arenberg, s.d. 
108 De heerlijkheid Beuvrages behoorde tot de erfenis van Pierre-Hippolyte Anne de Melun, barones van 
Caumont, met wie Filips-Karel in 1610 in het huwelijk trad. Zij was een dochter van Pierre van Melun, prins 
van Épinoy, en van Hippolyte van Montmorency-Horn. 
109 ACA, 38/2, map 70, nr. 29: Filips-Karel van Arenberg aan Karel van Arenberg, s.d. 
110 ACA, 38/3, map 72, nr. 171: Filips-Karel van Arenberg aan Karel van Arenberg, s.d. 
111 ACA, 38/2, map 70, nr. 32: Filips-Karel van Arenberg aan Karel van Arenberg, s.d. [1612]. 
112 ACA, 38/4, map 125, nr. 3: Gaston Spínola aan Karel van Arenberg, 15 juni 1603. 
113 ACA, 38/2, map 70, nr. 32: Filips-Karel van Arenberg aan Karel van Arenberg, s.d. [1612]. 
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fayre pour Cuvelier”.114 Tenslotte werd ook de hulp van Gaston Spínola, graaf van Bruay, 

ingeroepen om de zaak vooruit te helpen (cf. Hoofdstuk IV).115 Wederom bleek het resultaat 

van deze inspanningen succesvol. Niet veel later meldde Filips-Karel triomfantelijk dat “(…) 

il a pleu à S.A. de donner l’estat de Conseiller de Malines à Cuvelier, ne doubtant que vous en 

recevez un extreme contentement pour estre luy vostre créature”.116  

 De commentaren van Filips-Karel doen vermoeden dat het zenden van 

aanbevelingsbrieven naar intimi van de aartshertog een gangbare – en wellicht zelfs 

noodzakelijke – praktijk was wanneer men bepaalde posities in de centrale administratie 

wilde bemachtigen. Toen in 1612 het gouverneurschap van Doornik vrijkwam, schreef Filips-

Karel dat indien de prins-graaf van Arenberg wenste dat zijn zoon hiervoor zou kandideren, 

hij zo snel mogelijk aanbevelingsbrieven moest sturen naar Albrecht, Añover, Mancicidor, 

Brizuela, Suárez de Arguello en ‘Joachim’, in die volgorde.117 Niet toevallig bleken al de 

genoemde personages te behoren tot de onmiddellijke entourage van aartshertog Albrecht. 

Kennelijk werden zij beschouwd als de meest invloedrijke figuren aan het hof. Añover was 

dus weliswaar één van de belangrijkste, maar zeker niet de enige persoon wiens steun actief 

werd gezocht. Desondanks was de reputatie van de graaf wijd en zijd bekend. Met betrekking 

tot kerkelijke kwesties lijkt Añovers lange arm zich zelfs te hebben uitgestrekt tot aan het 

pauselijke hof in Rome. In maart 1618 schreef nuntius Morra dat Añover hem had gevraagd 

er bij de paus op aan te dringen dat het hoofdaltaar in de parochiekerk van zijn geboortestad 

Cuerva het statuut van geprivilegieerd altaar zou krijgen, en dit ten behoeve van de familie 

Lasso de la Vega.118 Morra verklaarde dat Añover en zijn broer Pedro een bijzondere band 

hadden met deze kerk – die ze als hun toekomstige rustplaats beschouwden – en spoorde zijn 

superieuren in Rome aan het gevraagde indult toe te kennen. De nuntius argumenteerde dat 

hij veel te danken had aan Añover, die de Heilige Stoel reeds met vele zaken geholpen had, 

“esser egli qui ministro di tanta auttorità, et tanto bene affetto a [questa] Santa Sede”.119 Dat 

bleek een overtuigend argument: het indult werd toegekend in juni 1618.120 

                                                 
114 Ibid. 
115 ACA, 38/3, map 108, nr. 4: Gaston Spínola aan Karel van Arenberg, 11 januari 1612. 
116 ACA, 38/2, map 71, nr. 85: Filips-Karel van Arenberg aan Karel van Arenberg, s.d. [1612].  
117 ACA, 38/2, map 70, nr. 6: Filips-Karel van Arenberg aan Karel van Arenberg, s.d. [1612]. 
118 ASV, Fondo Borghese II 112, f. 162: Morra to Borghese, 17 Maart 1618. 
119 Ibid.  
120 ASV, Fondo Borghese II 112, f. 310: Morra aan Borghese, 30 juni 1618. 
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 Ook nuntius Bentivoglio beweerde dat Añover de Kerk erg genegen was. In 1614 liet 

hij zijn superieuren in Rome weten dat de graaf een zekere Alonso de Castillo voordroeg voor 

een positie als kanunnik in de collegiale Sint-Pieterskerk van Rijsel. Bentivoglio stelde dat 

men maar beter inging op deze vraag, want Añover was de “maggiordomo maggiore di queste 

Altezze, di grandissima auttorita in questa corte, e che sempre si è mostranto favorenole alle 

cose ecclesiastiche”.121 Een gelijkaardig voorval vond plaats in december 1617, toen nuntius 

Morra de paus op de hoogte bracht van een probleem dat gerezen was in verband met de 

benoeming van een nieuwe kanunnik in de collegiale kerk van Tongeren in het prinsbisdom 

Luik. Drie jaar eerder had keizer Matthias – die op basis van de zogenaamde Preces 

Imperiales het prerogatief had om bepaalde kerkelijke officies toe te kennen aan clerici van 

zijn keuze – dit beneficie toegekend aan een zekere Francisco Loget. De nuntius legde uit dat 

de keizer dat had gedaan op aandringen van de graaf van Añover, die de patroon was van 

Loget.122 Aangezien Loget op dat moment technisch gezien nog te jong was voor een dergelijk 

ambt, had Añover meteen de dispensatie aangevraagd bij de paus.123 Nu echter werd de 

benoeming van Loget betwist door de universiteit van Leuven, die stelde dat de keizer 

juridisch het recht niet had om zich te bemoeien met deze zaak. Morra maande zijn 

superieuren aan de kwestie zo snel mogelijk te beslechten, maar waarschuwde dat Loget een 

cliënt was van Añover, “della casa del quale e molto favorito è questo Loget” en die hem de 

zaak “molto caldo et affettuoso” had aanbevolen.124 Meer argumenten had de nuntius niet 

nodig om de Heilige Stoel te overtuigen. Twee maanden later bekrachtigde de paus de 

benoeming van Loget. Morra toonde zich buitengewoon opgelucht en stelde dat de zaak erg 

belangrijk was voor Añover, die volgens hem “il primo ministro e’l più potente in questa 

Corte” was.125  

 Añover kreeg evenwel niet altijd zijn zin. In 1617 kwam er een positie vrij in het 

kathedraalkapittel van Gent. Opnieuw trachtte de graaf ervoor te zorgen dat het beneficie 

zou worden geschonken aan één van zijn cliënten, een zekere Charles Boccabella, die volgens 

                                                 
121 ASV, Fondo Borghese II 99, f. 324: Bentivoglio aan Borghese, 17 mei 1614. 
122 Niet toevallig was Francisco Loget ook één van de begunstigden in het testament van Añover. Zie IVDJ, 
manuscrito 26-I-11: Antonio Vedell su cuenta de los effectos que el Sr. don Rodrigo dejo en Flandes desde el año 
1620 à 1625. 
123 ASV, Fondo Borghese II 116, f. 277: Bentivoglio aan Borghese, 3 oktober 1615  
124 ASV, Fondo Borghese III 113, f. 320: Morra aan Borghese, 23 december 1617. 
125 ASV, Fondo Borghese II 112, f. 115: Morra aan Borghese, 3 maart 1618. 
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nuntius Morra “una persona amorevole del […] Signor Conte” was.126 De nuntius was een 

fervent voorstander van de kandidatuur van Boccabella en herinnerde zijn superieuren in 

Rome eraan dat Añover een “cavaliero di tanto merito et auttorità” was, “che non puo esser 

maggiore in questa Corte”.127 Maar hoewel de paus de benoeming van Boccabella wilde 

bekrachtigen, werd ze betwist door de bisschop van Gent. Deze laatste argumenteerde dat dit 

specifieke kanunnikaat gekoppeld was aan het officie van deken en dus onderworpen was aan 

de jurisdictie van het kapittel, dat voor een andere kandidaat opteerde. De paus kon hier niets 

tegen inbrengen, maar compenseerde Añovers nederlaag nadien ruimschoots door Boccabella 

een aanstelling te geven als kanunnik in Rijsel.128 

 De hovelingen in Brussel beseften maar al te goed dat de graaf van Añover een man 

was die ze te vriend moesten houden. Zijn prominente positie viel dan ook moeilijk te 

negeren. Tal van bronnen wijzen erop dat hij in vrijwel alle opzichten incontournable was 

aan het hof. Toen de Engelse gezant John Bennet in 1617 op audiëntie ging bij de infante, 

nam Añover plaats naast het baldakijn waaronder Isabella gezeten was – Ambrogio Spínola 

en de pauselijke nuntius moesten zich enkele meters verder opstellen.129 Tijdens het huwelijk 

van de hertog van Nemours met een dochter van de hertog van Aumale – dat per procuratie 

werd ingezegend – speelde Añover de rol van Nemours en werd hij door Albrecht 

binnengeleid in de Aula Magna.130 Toen een Brusselse hoveling in 1613 tot ridder werd 

geslagen in de militaire orde van Santiago, reikte Añover hem in naam van de koning het 

ordekleed uit.131 Tijdens het huwelijksfeest van de markies van Guadaleste met een dochter 

van de prins van Ligne zat Añover samen met Albrecht in de eerste koets van de 

huwelijksstoet, en opende hij de dans.132 Deze en soortgelijke voorbeelden laten er geen 

twijfel over bestaan dat Rodrigo Niño y Lasso zichtbaar een centrale positie innam aan het 

hof. Niet toevallig lieten de andere hovelingen zich voorstaan op hun goede verstandhouding 

                                                 
126 ASV, Fondo Borghese II 137, f. 44: Morra aan Borghese, 1 september 1617. Deze brief wordt begeleid door 
een persoonlijke brief van Añover aan de Heilige Stoel. 
127 Ibid. 
128 VAN MEERBEECK, L., ed. Correspondance des Nonces Gesualdo, Morra, Sanseverino avec la Secrétairie d’Etat 
pontificale (1615-1621). Analecta Vaticano-Belgica, 2e série, section A: Nonciature de Flandre, IV. Rome-
Brussel, 1937. Aldaar p. 568: Morra aan Borghese, 11 november 1617. 
129 NA, State Papers 77/12, f. 333: Verslag van William Trumbull over de missie van Bennet, s.d. [1617]. 
130 BNF, Manuscrits Français 16131, f. 299: Péricard aan Puisieux, 25 april 1618. 
131 ACA, 38/1, map 30, nr. 13: Antoon van Arenberg aan Karel van Arenberg, 26 december 1613. 
132 ACA, 38/1, map 30, nrs. 8-9: Antoon van Arenberg aan Karel van Arenberg, 14 november 1613.  
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met de graaf. In zijn brieven aan Karel van Arenberg liet Gaston Spínola niet na te pochen 

over zijn vriendschap met Añover. In juni 1613 bezochten beide heren samen het kuuroord 

in Spa, en hoewel ze er de enige gasten waren, hadden ze het volgens Spínola uitstekend naar 

hun zin: “aunque no hay aun persona a Spa, no passamos soledad por ser estremada la 

camaradería que tenemos.”133 Hij liet weten dat het gezelschap van Añover het beste was dat 

men zich kon wensen, al haastte hij zich te vermelden dat de graaf ook een “grande amigo y 

servidor de Vuestra Excellencia” was, “y le estima como es razón”.134 Karels zoon Antoon van 

Arenberg, die als gentilhombre de la Cámara aan het hof verbleef, deed op zijn beurt erg zijn 

best “pour carresser le Conte de Añover”, en niet zonder succes: de graaf verklaarde “quil veut 

tenir ce jeun cavalier pour son filz et quil le servirat en tout ce que luy serat posible”.135 

Tenslotte was ook Karels dochter Albertine, die een hofdame was van de infante, er trots op 

haar vader te kunnen melden dat ze bij Añover op een goed blaadje stond: “Je ne puis laiser 

de vous dire, Monsieur, que je suis tant au bone grâce du conte d’Agnovere; il dict tant de 

bien de moi et que je lui contente fort. Hier à Anderlec [= Anderlecht] il vint auprès de moi 

et me fit une grande reverense et me dict « Votre serviteur trèshumble, mademoiselle ». N’ès-

se pas beaucoup d’honeur pour moi?”136 De prins-graaf van Arenberg zal wellicht erg 

opgetogen zijn geweest met het feit dat zijn oudste dochter de graaf van Añover had weten te 

behagen. Ongetwijfeld zou een verbintenis tussen de familie Arenberg en de meest 

invloedrijke man aan het hof erg voordelig zijn geweest. Helaas voor Karel ging de interesse 

van Añover voor Albertine evenwel niet verder dan een vriendelijk woord. De graaf zou 

nooit in het huwelijk treden, al werd omstreeks 1613 wel gefluisterd dat hij zich zou 

verloven met Dorothée van Croÿ – de jonge, schatrijke en bijgevolg erg begerenswaardige 

weduwe van de hertog van Aarschot.137  

 Omstreeks 1618 had Añover’s macht een absoluut hoogtepunt bereikt. Een zoveelste 

indicatie daarvan is het feit dat de graaf benoemd werd tot lid van de nieuw opgerichte 

Oorlogsraad in de Nederlanden. Na de dood van Juan de Mancicidor in maart 1618 opteerde 

Albrecht ervoor om  een  adviesraad op te richten die hem – nu het einde van het Twaalfjarig 

                                                 
133 ACA, 38/4, map 125, f. 1: Gaston Spínola aan Karel van Arenberg, 6 juni 1613. 
134 ACA, 38/4, map 125, f. 3: Gaston Spínola aan Karel van Arenberg, 15 juni 1613. 
135 ACA, 38/7, map 343, s.f.: Nicolas Scorsa, zaakgelastigde van de familie Arenberg, aan Karel van Arenberg, 19 
maart 1615 en ibidem, Scorsa aan Karel, 22 maart 1615. 
136 ACA, 38/1, map 24, f. 17: Albertine van Arenberg aan Karel van Arenberg, s.d. 
137 ACA, 38/1, map 30, nr. 16: Antoon van Arenberg aan Karel van Arenberg, 24 december 1613. 
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Bestand nakend was – zou adviseren over politieke en militaire kwesties.138 Naast Añover 

bestond de raad uit vier andere raadsheren, die niet toevallig allen over veel militaire 

ervaring beschikten. Het ging om Ambrogio Spínola; Luis de Velasco (markies van Belveder 

en generaal van de cavalerie); Charles-Bonaventure de Longueval (graaf van Buquoy en 

generaal van de artillerie) en Fernando Girón (voormalig maestro de campo en Spaans 

ambassadeur in Parijs). Zij zouden voortaan tweemaal per week bijeenkomen in Añovers 

appartement in het paleis – alweer een frappante bevestiging van de centrale positie die de 

graaf in de aartshertogelijke politiek innam.139 Men kan trouwens argumenteren dat Añovers 

privévertrek ook voordien reeds een locus van de macht was geweest. Uit de correspondentie 

van Gaston Spínola blijkt immers dat Añover vaak voorname politici en edelen uitnodigde 

voor een informeel etentje in zijn appartement. Zo schreef Spínola op 10 september 1614: 

“Vandaag zullen [secretaris Mancicidor] en ik dineren in de slaapkamer van de graaf van 

Añover. Morgen zullen we opnieuw samen dineren, vooraleer we naar de comedia gaan in 

het huis van de secretaris.”140 Op 14 september 1614: “De graaf van Añover en ik hebben 

vandaag gezamenlijk gegeten.”141 Op 24 november 1614: “Gisteren dineerde ik samen met de 

hertog van Aumale in de slaapkamer van de graaf van Añover. Vandaag zullen we dineren 

met de graaf van Estaires, de nuntius, de [Spaanse] ambassadeur, [de hertog van] Aumale, 

Añover, [de markies van] Marnay en ik weet niet wie nog meer.”142 Ook ambassadeurs en 

diplomaten werden met de regelmaat van de klok bij Añover uitgenodigd.143 Hoewel we in de 

regel zelden weten welke gespreksonderwerpen er tijdens deze informele bijeenkomsten 

werden aangesneden, mag men er gerust van uitgaan dat de dagdagelijkse politiek hoog op de 

agenda stond. Hier stoten we op de beperkingen van de geschreven bronnen, die ons zelden 

toelaten meer te weten te komen over wat er zich precies afspeelde in de vele vertrekken en 

achterkamertjes van het paleis op de Koudenberg.  

    

    
                                                 
138 ASV, Fondo Borghese II 112, f. 133: Morra aan Borghese, 10 maart 1618. 
139 AGS, Estado 2032, s.f.: Ambrogio Spínola aan Filips III, 3 april 1618. 
140 ACA, 38/4, map 140, f. 23: Gaston Spínola aan Karel van Arenberg, 10 september 1614.  
141 ACA, 38/4, file 140, f. 31: Gaston Spínola aan Karel van Arenberg, 14 september 1614. 
142 ACA, 38/4, map 142, f. 21: Gaston Spínola aan Karel van Arenberg, 24 november 1614. 
143 Zie bv. ASV, Fondo Borghese II 105, ff. 202-203: Morra aan Borghese, 8 juni 1619; BAV, Barberini Latini 
6804, f. 93: Bentivoglio aan Borghese, 2 april 1611 en NA, State Papers 77/13: William Trumbull aan 
staatssecretaris, 20 juni 1619. 
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Eén van de kenmerken die doorgaans geassocieerd worden met gunstelingen, is hun 

veronderstelde neiging tot hebzucht en zelfverrijking. Indien deze eigenschap inderdaad 

beschouwd mag worden als karakteristiek voor de vroegmoderne favoriet, dan kwam Rodrigo 

Niño y Lasso zeker in aanmerking. Aan het einde van zijn leven beschikte de graaf van 

Añover over een immens fortuin. Bij zijn overlijden in oktober 1620 werd een inventaris 

opgemaakt van al de roerende goederen die hij op dat moment bezat.144 Het document telt 

niet minder dan 80 bladzijden en vermeldt een fabelachtige hoeveelheid juwelen (ringen, 

diamanten, halskettingen, medaillons,…), goud- en zilverwerk (borden, schotels, bestek), 

meubelen (bedden, schrijftafels, kabinetten, kleerkasten, stoelen,…), kleding en stoffen 

(tunieken, uniformen, handschoenen, zijden kousen, schoenen, lakens,…), wandtapijten, 

schilderijen, portretten, boeken, relieken, aardewerk en nog veel meer, alles van uitstekende 

kwaliteit. Aangezien de graaf geen kinderen had, ging zijn volledige nalatenschap naar zijn 

familie in Spanje, met zijn broer Pedro en diens zoon Luis Lasso de la Vega (die hem zou 

opvolgen als derde graaf van Añover) als belangrijkste erfgenamen. Pedro en Luis besloten 

het merendeel van Rodrigo’s bezittingen van de hand te doen. Volgens de executeur van 

Añovers testament, contador Antonio Vedell, leverde de openbare verkoop een bedrag van 

65.222 fl. op.145 Daarnaast liet de graaf een som van 332.514 reales (of 83.128 fl.) in baar geld 

na, waarvan ongeveer de helft bewaard werd in enkele schatkisten in het klooster van de 

Ongeschoeide Karmelieten te Brussel.146 Na toevoeging van een aantal kleinere sommen wist 

Vedell mee te delen dat de totale nalatenschap van Añover een financiële waarde had van 

niet minder dan 117.958 fl.147 Het was een astronomisch bedrag voor die tijd. 

 De vraag werpt zich op hoe Rodrigo Niño y Lasso erin geslaagd was een dergelijk 

fortuin te vergaren. Bij gebrek aan informatie is dat probleem bijzonder moeilijk op te lossen. 

Zo is vrijwel niets geweten over de bronnen van inkomsten waarover Rodrigo in Spanje 

beschikte. Hoger werd reeds vermeld dat de señoríos Cuerva, Arcos en Batres na het 

                                                 
144 IVDJ, manuscrito 26-I-11, ff. 53-92: Inbentario de los bienes y hazienda que quedaron por fin y muerte del Sr. 
Conde de Añover en los Estados de Flandes. 
145 IVDJ, manuscrito 26-I-11, ff. 103-123: Relación de lo bendido y que resta por bender dela Almoneda que se 
hizo en Flandes de los bienes del Sr. Conde de Añover. 
146 IVDJ, manuscrito 26-I-11, f. 92 en f. 165v°. 
147 Ibid. 



 353 

overlijden van Garci Lasso de la Vega in 1567 geërfd werden door Rodrigo’s broer Pedro. 

Deze kleine heerlijkheden genereerden wellicht een eerder bescheiden opbrengst. Rodrigo 

zelf erfde geen landerijen van zijn vader, maar nam wel diens officie over van thesaurier van 

de Munt van Toledo. Dit ambt – dat Rodrigo tot aan zijn dood in 1620 zou bekleden en dat 

tijdens zijn jarenlange afwezigheid werd waargenomen door Pedro – was vermoedellijk erg 

lucratief, maar het is niet bekend hoeveel de functie hem precies opleverde.148 Na de dood 

van zijn oom Juan in 1609 erfde Rodrigo het graafschap Añover, dat eveneens bestierd werd 

door Pedro.149 Ook hier is wellicht sprake van een eerder bescheiden opbrengst, maar 

precieze cijfers daaromtrent konden niet worden geraadpleegd.150 Op zich hoeft dit dark 

number evenwel niet door te wegen in de analyse: zelfs indien we rekening houden met het 

meest lucratieve scenario, kunnen Rodrigo’s gezamenlijke inkomsten in Spanje wellicht niet 

volstaan als verklaring voor de onmetelijke rijkdom die hij aan het einde van zijn leven had 

weten te vergaren. Veeleer is het waarschijnlijk dat hij – als tweede zoon van een weliswaar 

hooggeboren, maar niet uitzonderlijk rijke familie – zijn fortuin te danken had aan de 

gunsten van zijn patroon en aan de verscheidene financiële voordelen die zijn status als 

favoriet met zich meebracht.  

 Aartshertog Albrecht liet inderdaad niet na zijn gunsteling rijkelijk te belonen voor 

geleverde diensten. Als sumiller de corps van de hofhouding verdiende Rodrigo 1000 dukaten 

(2.757 fl.) per jaar (cf. Hoofdstuk II). Daarbij dient opgemerkt dat hij zowel kost als inwoon 

genoot aan het hof, waardoor zijn uitgaven op dat gebied sowieso beperkt waren. Verder had 

hij uit hoofde van zijn ambt recht op een aantal emolumenten ter ondersteuning van zijn 

eigen huishouden (dat volgens één bron minstens 36 dienaren telde)151, waaronder een 

maandelijkse hoeveelheid brood, vlees, wijn, brandhout, bijenwas en andere producten, 

samen goed voor een financiële waarde van 200 dukaten (551 fl.) per jaar. Toen Rodrigo in 

1612 benoemd werd tot mayordomo mayor, werd zijn jaarsalaris bovendien verdubbeld tot 

                                                 
148 MARTÍN-PEÑATO LÁZARO, M.J. “Los Laso de la Vega y su vinculación con la ceca de Toledo”, 531-532. 
149 KAGAN, “The Count of Los Arcos”, 153. 
150 Volgens KAGAN, “The Count of Los Arcos”, worden de rekeningboeken van de familie Lasso de la Vega 
bewaard in het Archivo Histórico y Provincial de Toledo. Ik was helaas niet in de mogelijkheid deze 
documenten te consulteren. 
151 IVDJ, manuscrito 26-I-11, ff. 43-50: Relación de la enfermedad, muerte y entiero, honras y obsequias del 
Señor Conde de Añober que está en gloria. 
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2.000 dukaten (5.514 fl.) – het op één na hoogste loon in de hofhouding.152 Dit bedrag was het 

viervoudige van het loon van een gewone mayordomo, ongeveer het zesvoudige van dat van 

een gentilhombre de la Cámara, en het tienvoudige van dat van een gentilhombre de la Casa.   

 Naast zijn salaris aan het hof ontving Rodrigo ook meerdere lonen als officier in het 

Ejército de Flandes – voor postjes die hij voor het merendeel aan Albrecht te danken had. 

Daarbij dient men zich te realiseren dat deze soldij afkomstig was uit de koninklijke schatkist, 

wat wil zeggen dat de graaf voor een groot deel van zijn inkomen afhankelijk was van 

Madrid. Volgens zijn eigen berekening verdiende Rodrigo een jaarloon van 2.000 escudos (ca. 

5.000 fl.) als kapitein van een compagnie bij de aartshertogelijke garde, en nogmaals 1.200 

escudos (ca. 3.000 fl.) als kapitein van een compagnie lansiers, dus 8.000 fl. in totaal.153 Toen 

hij in 1609 opdracht kreeg om de hervorming van het leger in goede banen te leiden, besliste 

Rodrigo zijn compagnie bij de lijfwacht te ontbinden om aan te tonen dat de besparingen 

ernstig moesten worden genomen. Wat hij gemakshalve vergat te vermelden, is het feit dat 

hij de Spaanse regering wist te overhalen dit lucratieve commando om te zetten in een 

pensioen van niet minder dan 300 escudos (750 fl.) per maand (of ca. 9.000 fl. per jaar) als lid 

van de Spaanse Consejo de Guerra.154 Hierdoor steeg zijn inkomen uit de militaire schatkist 

tot een slordige 12.000 fl. per jaar. Goed beseffende dat dit wellicht wat overdreven was, 

stelde Rodrigo voor zijn loon als kapitein van de lansiers te laten vallen, zodat zijn jaarlijks 

inkomen weer zakte tot 9.000 fl.155 Toch was dit nog steeds 1.000 fl. méér dan zijn vroegere 

jaarloon, waardoor Rodrigo opvallend genoeg één van de weinige hovelingen was die profijt 

deden aan de hervorming van het leger. 

 Maar het bleef niet bij deze hoge verloning. Nu en dan zorgde de aartshertog ervoor 

dat zijn gunsteling royale ayudas de costa kreeg, variërend van 845 fl. – die Rodrigo kreeg 

“voor geheime uitgaven in mijn dienst”156 – over 7.000 dukaten (19.299 fl.)157 tot niet minder 

dan 12.000 dukaten (33.084 fl.).158 Bovendien zorgden Albrechts vele aanbevelingen ervoor 

dat ook Filips III zich niet onbetuigd liet wanneer het erop aankwam Rodrigo te belonen 

                                                 
152 ARA, Rekenkamer 1837, f. 104v°. 
153 ARA, Estado 2027, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 16 januari 1613. 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 ARA, Rekenkamer 1837, f. 331. 
157 AGS, Estado 2024, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 31 januari 1606. 
158 IVDJ, manuscrito 26-I-11, ff. 27-41. 
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voor bewezen diensten. In 1606 ontving hij op die manier een ayuda de costa van 10.000 

dukaten (27.570 fl.).159 De commanderij van Montiel en La Osa, die Filips III in 1614 aan 

Rodrigo schonk, bracht jaarlijks 7.500 fl. op.160 Daarnaast genoot hij volgens zijn testament 

een rente van 2.000 dukaten (5.514 fl.) op een landgoed in Sicilië – eveneens een geschenk 

van de Spaanse koning.161 In 1619, tenslotte, ontving Rodrigo een merced van Filips in de 

vorm van een rente ter waarde van 8.000 dukaten (22.065 fl.).162 

 Rodrigo’s status als favoriet legde hem duidelijk geen windeieren, en dat bleef niet 

onopgemerkt aan het hof. Reeds in 1602 werden er klachten geuit over zijn luxueuze 

levensstijl. De Florentijnse edelman Giovanni de’ Medici, die op dat moment in de 

Nederlanden resideerde, beschreef hoe enkele Spaanse edelen in Brussel het voor het leger 

bestemde geld door ramen en deuren leken te gooien: “Zij bezitten geen cent, en toch willen 

ze niet enkel op een schitterende manier leven, maar ze willen ook vooruitkomen [in het 

leven], en zowel het eerste als het laatste wordt voor hen gedaan. En dat zijn de ambassadeur 

van Spanje, die ondanks zijn armoede woont en leeft als een vorst en zichzelf verbetert alsof 

hij een bekwame handelaar is, en don Rodrigo, die hetzelfde doet, en elk van beiden ontvangt 

naast zijn loon nog een vergoeding, onder het mom van op campagne te moeten gaan”.163 Ook 

in Madrid was men goed op de hoogte van Rodrigo’s geldzucht. Toen hij in 1613 zijn beklag 

maakte over het uitblijven van een som van 2.000 dukaten aan achterstallig loon, aarzelde de 

Consejo de Estado hem die te geven omdat “iedereen weet dat hij reeds veel gunsten 

geniet”.164 En toen Rodrigo zich in 1619 ontevreden toonde met de eerder genoemde merced 

van 8.000 dukaten, protesteerde de Consejo dat “hij nu al de rijkste man is die er bestaat, 

                                                 
159 AGS, Estado 2024, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 31 januari 1606. 
160 GÓMEZ CENTURIÓN, J. “Jovellanos y las Ordenes Militares, VI,” in: Boletín de la Real Academia de la Historia, 
61 (1912) 370-431. 
161 Dit wordt vermeld in IVDJ, manuscrito 26-I-11, ff. 27-41: Copia authorizada que el señor Don Rodrigo Niño 
y Lasso Conde de Añover otorgó en los estados de Flandes. 
162 AGS, Estado 2033, f. 88: Consult van de Consejo de Estado, 20 april 1619.  
163 Archief van de Groothertogen van Toscane (Archivio di Stato, Firenze): Carteggi dei Principi, delle 
Granduchesse e delle Principesse / Giovanni di Cosimo I e di Eleonora degli Albizi / Lettere del principe ai 
granduchi e alla Segretaria, volume 5155, f. 237: Giovanni de’Medici aan Ferdinando I de’ Medici, 16 oktober 
1602. Terug te vinden op de webpagina van The Medici Archive Project, http://documents.medici.org, docID 
9069 (laatst geraadpleegd: 15 juli 2009). 
164 AGS, Estado 2027, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 26 juli 1613. 
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zowel hier [in Spanje] als daar [in de Nederlanden], en dàt terwijl hij geen enkele andere 

plicht heeft dan de aartshertog te dienen”.165 

 

 

Een Een Een Een valimientovalimientovalimientovalimiento in de Aartshertogelijke Nederlanden? in de Aartshertogelijke Nederlanden? in de Aartshertogelijke Nederlanden? in de Aartshertogelijke Nederlanden?    

    

Uit de voorgaande paragrafen mag blijken dat Rodrigo Niño y Lasso een groot aantal 

kenmerken in zich verenigde die toelaten hem te omschrijven als de gran privado van 

aartshertog Albrecht. Hij beschikte over een meer dan significante politieke macht, oefende 

invloed uit op de benoemingspolitiek in de hofhouding, in de centrale instellingen en in de 

Kerk, en slaagde erin zijn bevoorrechte status aan het hof om te zetten in een opmerkelijk 

fortuin. Toch stelt zich de vraag hoe de rol van de graaf van Añover zich verhield tot deze 

van andere validos van zijn tijd. Volgens nuntius Morra was Añovers autoriteit in de 

Nederlanden groter dan deze van de almachtige hertog van Lerma in Spanje. Indien dat 

inderdaad zo was, kunnen we ervan uitgaan dat de geschiedschrijving over de 

aartshertogelijke periode drastisch moet worden herschreven. Maar had de nuntius gelijk? 

Hoe machtig was de graaf van Añover in werkelijkheid, en hoe past zijn verhaal in het 

bredere kader van het valimiento? Deze vraag stelt ons voor een probleem, want het 

antwoord erop veronderstelt een duidelijke omchrijving van wat het valimiento precies 

inhield. In de inleiding bij dit hoofdstuk zagen we al dat de wetenschappelijke discussie 

hierover nog lang niet is beslecht. Sommige auteurs situeren de opkomst en de bloeiperiode 

van de valido respectievelijk in de zestiende en de zeventiende eeuw, en zien hierin een 

respons op de toenemende complexiteit van de vroegmoderne staat. Anderen wijzen erop dat 

gunstelingen eigen waren aan elk regime dat gebaseerd was op de verlenging en verwerving 

van de vorstelijke gunst, en bijgevolg al veel vroeger voorkwamen (cf. supra). 

 Het lijdt inderdaad geen twijfel dat ook sommige heersers in de klassieke oudheid en 

de middeleeuwen al over persoonlijke favorieten beschikten die een zekere mate van invloed 

uitoefenden op de besluitvorming. Men kan zich overigens de vraag stellen in hoeverre dat in 

de hedendaagse politieke samenleving nog het geval is. Toch ondersteunen de meeste 

historici de visie dat de zeventiende-eeuwse validos zich op één of andere manier 

                                                 
165 AGS, Estado 2033, f. 88: Consult van de Consejo de Estado, 20 april 1619. 
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onderscheidden van gunstelingen in andere periodes. “In the long and ongoing history of the 

favourite as a political phenomenon,” stelt Laurence Brockliss, “[the period 1550-1650] 

cannot but attract especial attention, for it witnessed the rise and then rapid decline of a 

particularly interesting species of the genus (…); the temporary blooming of an entirely new 

type of favourite (…). This was a new and singular variety that took root in virtually all the 

large courts of Europe and many of the small ones too”.166 Zijn collega I.A.A. Thompson gaat 

hiermee akkoord, maar stelt dat “part of the difficulty is definitional. The language of 

‘favouritism’ is both imprecise and protean, covering different relationships and roles”.167 

Toch herinnert Thompson eraan dat het geen toeval kan zijn dat in de late zestiende en 

vroege zeventiende eeuw een nieuwe terminologie tot stand kwam om het fenomeen 

‘favoritisme’ te duiden, wat er volgens de auteur op wijst dat tijdgenoten het gevoel hadden 

dat de zeventiende-eeuwse valido “was in some way different from the privados of the 

past”.168  

 Dit argument klinkt niet onlogisch. Hoewel de vroegmoderne opvattingen over 

favoritisme geplaagd worden door onduidelijkheid en dubbelzinnigheid, lijkt het erop dat de 

bewustwording over het fenomeen – en over de impact ervan op het politieke stelsel – vanaf 

het einde van de zestiende eeuw gevoelig toenam. In een brief aan zijn Franse vriend Pierre 

Dupuy merkte niemand minder dan Pieter Paul Rubens op dat de groeiende invloed van 

kardinaal Richelieu hem herinnerde aan een voorval dat plaatsvond tijdens zijn verblijf aan 

het Spaanse hof.169 Rubens vertelde dat Filips III op een dag bezoek kreeg van een Italiaanse 

edelman, die een niet nader omschreven kwestie kwam bepleiten. Op Filips’ vraag waarom 

de edelman deze zaak niet had voorgelegd aan de hertog van Lerma, antwoordde de Italiaan: 

“Als ik een onderhoud met de hertog had kunnen krijgen, zou ik niet naar Uwe Majesteit 

gekomen zijn”.170 Rubens schudde meewarig het hoofd over een dergelijke gang van zaken, 

zeggende dat “het moeilijk moet zijn zaken te regelen in een land waar er slechts één de 

                                                 
166 BROCKLISS, “Concluding Remarks: The Anatomy of the Minister-Favourite,” 280. 
167 THOMPSON, I.A.A. “The Institutional Background to the Rise of the Minister-Favourite,” in: ELLIOTT & 
BROCKLISS, The World of the Favourite, pp. 13-25. Aldaar p. 14. 
168 Ibid. 
169 ROOSES, M. & RUELENS, C., eds. Codex Diplomaticus Rubenianus. Correspondance de Rubens et documents 
épistolaires concernant sa vie et ses œuvres. 6 vols. Antwerpen, 1887-1909. Aldaar vol. III, p. 479: Pieter Paul 
Rubens aan Pierre Dupuy, 22 oktober 1626.  
170 Ibid. Nederlandse vertaling overgenomen uit HUET, L., ed. De brieven van Rubens. Antwerpen, 2006. Aldaar 
p. 159. 
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macht heeft en de koning er voor de schijn is (…). Die toestand kan niet lang op deze manier 

blijven duren.”171 Deze en soortgelijke anekdotes laten uitschijnen dat de notie van 

favoritisme – in de woorden van John Elliott – “impinged itself upon the collective 

consciousness” tijdens de eerste decennia van de zeventiende eeuw.172 “In dieser Epoche,” 

merkt Ronald Asch in dat verband op, “[hatte sich] zumindest die Perzeption der 

Favoritenrolle gewandelt. Die Rolle eines übermächtigen persönlichen Vertrauten fällt 

natürlich dort besonders ins Auge, wo es bereits ein Verwaltungssytem mit festen 

dauerhaften Kompetenzen gibt und die ad hoc-Übertragung von Aufgaben an Einzelpersonen 

nicht mehr die Regel ist und wo überdies der Hof zwar immer noch Zentrum von Politik und 

Patronage, aber nicht mehr in den Gleichen Weise wie in der Vergangenheit Zentrum der 

gesamten Zentralverwaltung ist”.173 Tijdgenoten werden zich dus meer en meer bewust van 

de aanwezigheid van gunstelingen in de politiek. Daarmee is echter niet gezegd dat de 

zeventiende-eeuwse valido ook daadwerkelijk op één of andere manier verschilde van zijn 

antecedenten. 

 Verscheidene auteurs hebben geprobeerd de criteria na te gaan die de zeventiende-

eeuwse gunsteling tot ‘enig in zijn soort’ zouden hebben gemaakt.174 Zo argumenteert I.A.A. 

Thompson dat de valido in deze periode wordt gekenmerkt door een viertal karakteristieke 

en intergerelateerde eigenschappen: “First, they were operating in the areas of both power 

and patronage (…) and they were predominant, if not monopolists, in both (...). Second, they 

operated outside (or alongside) established institutional channels, and indeed often without 

any formal ministerial status. (…) Third, they stood at the centre of a national network of 

clientage (…) which was the means of integrating court and country on a broad front. (…) 

Fourth, (…) they were using influence for a political rather than for just a private purpose, 

promoting a policy (…) designed to reinforce the authority and reputation of the state.”175 

Thompson geeft toe dat niet elke zeventiende-eeuwse valido voldeed aan elk van deze 

voorwaarden, en dat niet alle gunstelingen in het plaatje pasten. Dit nochtans terechte caveat 

                                                 
171 Ibid. 
172 ELLIOTT, J.H.  “Introduction,” in: ELLIOTT & BROCKLISS, The World of the Favourite, pp. 1-10. Aldaar p. 2. 
173 ASCH, R.G. “Schlussbetrachtung. Höfische Gunst und höfische Günstlinge zwischen Mittelalter und Neuzeit. 
18 Thesen,” in: HIRSCHBIEGEL & PARAVICINI, Der Fall des Günstlings, pp. 515-531. Aldaar p. 530. 
174 Zie bv. BROCKLISS, “Concluding Remarks: The Anatomy of the Minister-Favourite”, 280-285 en ASCH, 
“Höfische Gunst und höfische Günstlinge”, passim. 
175 THOMPSON, “The Institutional Background”, 14-15. 
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belet de auteur evenwel niet zijn verdere betoog te construeren op basis van de genoemde 

kenmerken, wat hem niet toevallig tot het besluit brengt dat beroemde favorieten als de 

hertog van Lerma, de graaf-hertog van Olivares en de kardinalen Richelieu en Mazarin zich 

wel degelijk onderscheidden van hun voorgangers. Deze conclusie, die lijkt te vertrekken 

vanuit een cirkelredenering, roept uiteraard de nodige vragen op. Zo is het nog maar de vraag 

in hoeverre de genoemde figuren representatief zijn voor ‘de zeventiende-eeuwse valido’, en 

in hoeverre minder machtige gunstelingen als hiervan ‘afwijkend’ mogen worden 

beschouwd. Thompson lijkt ervan uit te gaan dat het valimiento een inherente doelstelling in 

zich droeg, te weten de vestiging van een machtsmonopolie. Validos die een vrijwel absoluut 

gezag verwierven in hun vorstendom, zijn echter op de vingers van één hand te tellen. In dat 

opzicht waren figuren als Lerma en Olivares eerder uitzondering dan de regel. Hoe past 

Rodrigo Niño y Lasso in dit rijtje? 

 Aan de oppervlakte gaf de graaf van Añover er alle schijn van een almachtige valido te 

zijn: hij cumuleerde de drie hoogste posities in de hofhouding, oefende buiten de geijkte 

kanalen om druk uit op de benoemingspolitiek van de aartshertogen, en vergaarde 

ondertussen een enorm fortuin. Hovelingen trachtten bij hem in de gunst te komen, en 

buitenlandse diplomaten hielden terdege rekening met zijn invloedrijke positie. Dat de graaf 

één van de meest gezaghebbende protagonisten in de aartshertogelijke regering was, staat 

bovendien buiten kijf. Toch was Añover geen tweede Lerma. In tegenstelling tot de valido 

van Filips III slaagde hij er nooit in een machtsmonopolie te verwerven. Zijn controle over de 

vorstelijke patronage was significant, maar niet absoluut. Hij stond evenmin aan het hoofd 

van een netwerk van cliënten in de vorstelijke administratie en in de provincies. Bovendien 

was zijn gezag niet het enige dat zich liet gelden aan het aartshertogelijke hof: ook 

prominente figuren als Spínola, Mancicidor en Brizuela waren invloedrijk. Tenslotte was hij 

geenszins in staat het beleid van de vorst volledig over te nemen. In tegenstelling tot Filips III 

zou de aartshertog nooit toestaan dat zijn favoriete hoveling zich als een ‘surrogaat-soeverein’ 

zou gedragen.176 Maar Albrecht had dan ook weinig gemeen met Filips. Op sommige 

momenten blonk de aartshertog weliswaar uit in besluiteloosheid, maar hij was niettemin een 

schrander politicus. Hij spiegelde zich aan zijn oom Filips II, die er – conform de laatste 

                                                 
176 Ik ontleen deze term aan BROCKLISS, L.W.B. “Concluding Remarks: The Anatomy of the Minister-Favourite,” 
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wilsbeschikking van zijn vader Karel V – zorg voor droeg zich nooit volledig op één 

raadgever te verlaten en die de controle over zijn regering stevig in handen hield. Albrechts 

eigen positie was bovendien te weinig stabiel om het beleid zomaar uit handen te geven aan 

leden van zijn entourage. Het delegeren van macht is maar aangewezen als de werkelijke 

bezitter ervan door niemand in vraag wordt gesteld. In de Aartshertogelijke Nederlanden was 

dat allerminst het geval. Albrechts hofkapelaan en biograaf Aubertus Miraeus was er in elk 

geval van overtuigd dat de aartshertog er steeds zorg voor droeg “dat zich niemand zoo veel 

Gezag aanmaatigde, dat hy slechts een gedeelte van het gemeene best, veel minder den 

geheelen Staat, na zyn eigen goeddunken zoude willen bestieren. Voormaals had Spanje 

eenen Alvarez Luna, en onlangs eenen Kalderon; Vrankryk, eenen Konan; Engeland, eenen 

Essex; en Duitschland, eenen Klesel; andere Gewesten hebben op andere tyden hunne 

Sejanussen als voorwerpen van Bespotting op het Werrelds-toneel gebracht. Maar van 

diergelyke dingen zyn de geruchten wel tot in de Nederlanden verbeid geworden, doch nooit 

hebben zy voorbeelden daar van in hunnen eigen Boezem gezien. [Albrecht] alleen deed, 

alles dat een groot Prins betaamt.”177 Miraeus’ commentaar, hoe subjectief ook, geeft te 

denken over de rol die een gunsteling in de Aartshertogelijke Nederlanden kon spelen. Uit 

het voorgaande mag blijken dat de graaf van Añover in elk geval niet thuishoort in het rijtje 

van almachtige validos als Lerma, Olivares of Richelieu. Toch werd hij door tijdgenoten net 

zo goed als een “gran privado” omschreven. Hoe moet zijn rol als gunsteling dan 

geïnterpreteerd worden?  

 Een eerste aspect dat hierbij in beschouwing moet worden genomen, is de aard van de 

relatie tussen Añover en Albrecht. Al te vaak wordt het belang van emoties als vriendschap 

en affectie in de vroegmoderne politiek onderschat.178 Tijdgenoten beseften echter maar al te 

goed dat de emotionele verstandhouding tussen de vorst en de leden van zijn entourage een 

                                                 
177 Naar MIRAEUS, A. De vita Alberti Pii, sapientis, prudentis Belgarum Principis commentarius. Antwerpen, 
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cruciale invloed kon hebben op het besluitvormingsproces.179 Dat Rodrigo Niño y Lasso de 

bijzondere gunst van de aartshertog genoot, mag ondertussen duidelijk zijn. Moeilijker is het 

te achterhalen waaróm dat zo was. Peilen naar emotionele connecties tussen vorsten en hun 

favorieten is sowieso problematisch: vaak dreigen dergelijke studies zich te verliezen in de 

controversiële aanpak van de psychoanalytische geschiedschrijving, waarbij vage assumpties 

niet zelden worden voorgesteld als vaststaande feiten. Zo onderscheidde Elizabeth Wirth 

Marvick in 1983 twee ‘prototypes’ van favoritisme: een ‘paternal affective link’, waarbij de 

verstandhouding tussen de gunsteling en de vorst wordt vergeleken met de affectieve relatie 

tussen vader en zoon (de auteur verwees hier onder meer naar Richelieu en Lodewijk XIII en 

en naar Olivares en Filips IV), en een ‘sibling affective link’, waarbij het eerder zou gaan om 

een relatie die vergelijkbaar is met deze tussen tussen broers en/of zussen (bv. Lodewijk XIII 

en de hertog van Luynes).180 Dat deze interpretatie voor veel discussie vatbaar is, hoeft geen 

betoog. Toch hoeft men het kind niet met het badwater weg te gooien: zolang de valkuilen 

van het Freudiaanse denken worden vermeden, kan het onderzoek naar emotionele banden 

tussen de vorst en zijn favoriet veel relevante informatie opleveren – denken we maar aan de 

hertog van Buckingham, wiens rijzende ster aan het Engelse hof gepaard ging met een 

seksuele liaison met James I. In het geval van Albrecht en Añover is het evenwel erg moeilijk 

om te onderzoeken hoe en waarom de graaf erin slaagde de gunsteling van de aartshertog te 

worden én te blijven. Bij gebrek aan bronnen valt er in principe weinig te zeggen over de 

aard en de evolutie van hun onderlinge verstandhouding. Toch lijkt het opportuun hierover 

enkele suggesties te formuleren. 

 Hoger zagen we al dat Rodrigo Niño y Lasso omstreeks 1595 bij Albrecht in dienst 

kwam. Het is echter best mogelijk dat ze elkaar al veel langer kenden. Beide mannen waren 

ongeveer even oud (Albrecht werd geboren in 1559; Rodrigo omstreeks 1560) en het is niet 

ondenkbaar dat ze elkaar als kind hadden ontmoet aan het hof van Filips II. Misschien waren 

ze zelfs speelkameraden, of gingen ze tijdens hun jeugd samen op jacht. In elk geval doet de 

aanwezigheid van Rodrigo’s oom Gabriel Niño in de hofhouding van de kardinaal-aartshertog 

                                                 
179 Zie in dat verband WIRTH MARVICK, E. “Favorites in Early Modern Europe: A Recurring Psychopolitical 
Role.” The Journal of Psychohistory, 10 (1983) 463-489 en WIRTH MARVICK, E. “Psychobiography and the Early 
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180 WIRTH MARVICK, E. “Favorites in Early Modern Europe”, 466-467 e.v. 
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vermoeden dat Albrecht goede betrekkingen onderhield met de familie Niño y Lasso – zij het 

niet noodzakelijk met Rodrigo zelf. Wat er ook van zij, in 1595 volgde Rodrigo zijn oom op 

als gentilhombre de la Cámara en het lijdt geen twijfel dat hij al snel het vertrouwen van de 

aartshertog wist te winnen. Nauwelijks enkele maanden later schonk Albrecht hem het bevel 

van zijn bereden garde, en drie jaar later werd hij benoemd tot sumiller de corps. Beide 

posities veronderstelden een oprecht geloof in Rodrigo’s capaciteiten en loyauteit, en dat 

hoeft niet te verbazen. Rodrigo had zich steeds een trouwe aanhanger van de Habsburgse 

dynastie getoond en had nooit geaarzeld zijn leven hiervoor op het spel te zetten.  

 Als hoofd van de Cámara was het Rodrigo’s taak om quasi 24 uur op 24 in Albrechts 

buurt te zijn. Men kan zich moeilijk voorstellen dat dergelijke intense fysieke nabijheid geen 

emotionele proximiteit met zich meebracht, al mag men de strenge opvoeding van een 

vroegmoderne prins in dat verband zeker niet onderschatten. Het ambt van sumiller de corps 

veronderstelde weliswaar een hoge mate van intimiteit en vertrouwen, maar het zou een 

brug te ver zijn om te stellen dat Albrecht en Rodrigo hechte vrienden waren, althans niet in 

de 21ste-eeuwse zin van het woord. Daarvoor was het hiërarchische onderscheid tussen 

beiden simpelweg te groot. Het is echter niet ondenkbaar dat er mettertijd een zekere mate 

van affectie tussen beide mannen ontstond. Als ongehuwde edelman had Rodrigo bovendien 

weinig familiale verplichtingen en bijgevolg veel tijd om zich quasi exclusief aan de dienst 

van zijn meester te wijden. Verder is het goed mogelijk dat Albrecht en Rodrigo bepaalde 

interesses deelden die hen dichter bij elkaar brachten. Ze waren beiden verwoede 

verzamelaars van kunst, en – afgaande op de sommen die ze beiden aan hun voorkomen 

spendeerden – ook liefhebbers van dure kledij. Hun grootste gedeelde passie was evenwel 

hun geloofsijver. Aartshertog Albrecht stond niet voor niets bekend als Albertus de Vrome, 

en het lijkt erop dat Rodrigo niet minder godvruchtig was. Als jongeman overwoog hij in te 

treden bij de Ongeschoeide Karmelieten, en hoewel hij alsnog voor een wereldlijk leven 

opteerde, zou hij zich niettemin ontpoppen tot een fervente beschermheer van deze 

religieuze orde, die ook door de aartshertogen werd gefavoriseerd.181 Rodrigo’s devotie lijkt 

                                                 
181 Zie bv. het boek Vitae Beatae Virginis Teresiae a Iesu, een geïllustreerd biografisch portret van Teresa van 
Jezus dat in 1613 werd uitgegeven in opdracht van de graaf van Añover en opgedragen werd aan aartshertog 
Albrecht. DUERLOO, L. & THOMAS, W., eds. Albrecht & Isabella, 1598-1621: Catalogus. Turnhout, 1998, pp. 267–
268. 
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bovendien oprecht te zijn geweest. Volgens de Franse ambassadeur droeg hij rond zijn hals 

een relikwie van de Heilige Teresa van Jezus, voor wie hij een bijzondere verering koesterde. 

Naar verluidt zou Rodrigo zelfs een miraculeuze daad hebben gesteld door te voorspellen dat 

hij op de feestdag van Sint-Teresa zou sterven – wat inderdaad het geval zou zijn.182 Wellicht 

maakte een dergelijke diepgaande religiositeit veel indruk op Albrecht. 

 Al deze hypotheses zijn uiteraard hoogst speculatief. Er bestaat geen enkel bewijs voor 

de stelling dat Albrecht en Añover met elkaar spraken over religie, laat staan over mode of 

kunst. Van hun onderlinge correspondentie bleven slechts enkele brieven bewaard, en deze 

handelen louter over politieke en militaire zaken. Bijgevolg zullen we nooit weten waarom 

uitgerekend Rodrigo Niño y Lasso de gran privado van Albrecht werd. Misschien valt zijn 

bevoorrechte status nog het best te verklaren vanuit de simpele vaststelling dat Añover zich 

steeds een betrouwbare adviseur, een competente politicus én een loyale voorvechter van de 

Habsburgse dynastie toonde. De toenmalige politieke omstandigheden in de Lage Landen in 

acht genomen, was een combinatie van dergelijke kwaliteiten sowieso zeldzaam. Bovendien 

profileerde Añover zich vrijwel steeds als één van Albrechts meest trouwe supporters, en dit 

met name in kwesties die de aartshertog na aan het hart lagen. Een tekenend voorbeeld 

daarvan treffen we aan in de correspondentie van de Franse ambassadeur Mathieu Brulart de 

Berny. Toen de aartshertog zich in 1610 boos maakte over de aanspreking waarmee hij in de 

brieven van de Franse koning werd bedacht en daarmee een lang aanslepende diplomatieke 

rel ontketende, was Añover volgens Brulart de enige die zijn meester over heel de lijn bleef 

steunen.183 In de ogen van Albrecht moet Añover een dankbare steunpilaar zijn geweest. 

 Bij dit alles mag men evenwel niet uit het oog verliezen dat de graaf van Añover niet 

alleen in de Nederlanden, maar ook in Spanje veel vertrouwen genoot. Tijdens het eerste 

decennium van de zeventiende eeuw was hij degene die keer op keer de plooien gladstreek 

tussen Brussel en Madrid. Kennelijk slaagde hij erin dit te doen zonder al te opzichtig partij te 

trekken voor deze of gene zijde, want aan beide kanten werden zijn diplomatieke diensten 

bijzonder op prijs gesteld. Net als Albrecht beschouwde Filips III de graaf als een politieke 

bondgenoot, en deze laatste droeg er zorg voor zich ook als zodanig te profileren. Dat bleek 

                                                 
182 “Ledit conte portoyt sur luy par dévotion une petite piece du vray cœur de la mère Thérèse, et avoyt souvent 
ez la bouche, qu’il mourroyt le jour de sa feste comme il arriva audit jour à neuf heures du soyr.” BNF, 
Manuscrits Français 16133, f. 58: Péricard aan Puisieux, 8 oktober 1620.  
183 BNF, Manuscrits Français 16129, f. 293: Mathieu Brulart de Berny aan Puisieux, 6 augustus 1610. 
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onder meer in 1610, toen Filips de markies van Guadaleste bevel gaf om de verspreiding van 

het boek Tractatus Septem – waarin de Jezuïet Juan de Mariana onder meer de monetaire 

politiek van Spanje op de korrel nam – in de Nederlanden te verhinderen.184 Aangezien 

Guadaleste op dat moment niet meer in Brussel was, schreef Añover dat hij diens opdracht 

graag zou overnemen en er in stilte voor zou zorgen dat het boek uit de handel zou worden 

genomen.185 Ook tijdens de affaire Condé hield Añover de koning stelselmatig op de hoogte 

van de ontwikkelingen.186 Filips had bijgevolg geen redenen om aan de loyauteit van de graaf 

te twijfelen, en deze laatste was verstandig genoeg om dat ook zo te houden. Zoals hoger 

werd aangestipt, had Añover een significant deel van zijn rijkdom te danken aan de Spaanse 

vorst. Hij was duidelijk niet van plan de hand te bijten die hem voedde.  

 De graaf van Añover diende in wezen niet één, maar twee verschillende vorsten. Het 

pleit voor zijn politieke schranderheid dat hij er als geen ander in slaagde zich staande te 

houden in een dergelijke complexe situatie. In de woelige diplomatieke verstandhouding 

tussen Brussel en Madrid bewoog de graaf zich als één van de weinige hovelingen als een vis 

in het water. Dat betekent echter geenszins dat hij nooit in een gevaarlijke stroming 

terechtkwam. Met name tijdens het eerste decennium van de zeventiende eeuw stak Añover 

zijn politieke overtuiging niet onder stoelen of banken, en dat werd hem niet altijd in dank 

afgenomen. In het vorige hoofdstuk zagen we al dat de graaf door sommige waarnemers 

gerangschikt werd bij de zogenaamde ‘Spaanse factie’ aan het hof. 

 Dat deze waarnemers het bij het rechte eind hadden, blijkt onder meer uit het feit dat 

Añover enkele jaren later betrokken zou geraken bij een obscuur en eenzijdig initiatief om 

het Twaalfjarig Bestand te breken. In 1611 ontdekte aartshertog Albrecht dat Luis de Velasco 

zonder zijn medeweten een plan had opgezet om de stad Sluis binnen te vallen, en dit op 

aanraden van de Spaanse spion Diego López Sueyro.187 Deze laatste onderhield geheime 

contacten met enkele opstandelingen in het noorden en handelde naar eigen zeggen in 

opdracht van de koning – iets wat Filips III later staalhard zou ontkennen, maar dat 

niettemin de waarheid bleek.188 Reeds in juli 1610 had Filips de graaf van Añover opdracht 

                                                 
184 Over Mariana, zie BRAUN, H.E. Juan de Mariana and Early Modern Spanish Political Thought. Aldershot, 
2007. 
185 AGS, Estado 2292, s.f.: De graaf van Añover aan Filips III, 18 februari 1610. 
186 Zie bv. AGS, Estado 2292, s.f.: Añover aan Filips III, 20 februari 1602. 
187 AGS, Estado 2026, s.f.: Consult van de Consejo de Estado, 3 maart 1611. 
188 AGS, Estado 2293, s.f.: Albrecht aan Filips III, 7 april 1611. 
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gegeven om uit te zoeken wat de aanbiedingen van López Sueyro precies waard waren.189 

Añover ging hierop in en zorgde er onder meer voor dat de spion 600 fl. ter beschikking 

kreeg om zijn kosten te dekken en zijn geheime onderhandelingen voort te zetten.190 Via een 

Hollandse informant kreeg de aartshertog echter lucht van de zaak. Albrecht was verbijsterd 

over de ontwikkelingen die zich achter zijn rug hadden afgespeeld. Hij weigerde te geloven 

dat de koning de met veel moeite behaalde wapenstilstand op het spel zou willen zetten, en 

liet López Sueyro prompt arresteren.191 Om zijn onschuld te bepleiten, stuurde de spion één 

van zijn zonen naar Añover. Deze laatste bleek evenwel niet op de hoogte van de arrestatie. 

Toen hij de aartshertog om uitleg ging vragen, beet Albrecht hem tot zijn grote verbazing 

“met veel bitsigheid [toe] dat dit een zaak was die hem niet aanging”.192 Enigszins misnoegd 

schreef Añover aan Filips III dat hij niet begreep waarom de aartshertog hem ondanks hun 

goede verstandhouding niet had ingelicht over deze kwestie.193 

 De casus López Sueyro is één van de weinige gevallen waaruit blijkt dat het 

vertrouwen dat Albrecht in de graaf van Añover stelde weliswaar groot, maar niet 

onvoorwaardelijk was. Toch lijkt de affaire zijn geloof in de competentie van Añover niet te 

hebben beïnvloed: een jaar later werd de graaf benoemd tot mayordomo mayor van de 

hofhouding. Wel zijn er vage indicaties dat Añover zich na deze affaire voorzichtiger zou 

opstellen. Hij bleef goed bevriend met Luis de Velasco, maar zocht en vond ook aansluiting 

bij Spínola en Mancicidor, die steeds vaker op het voorplan traden aan het Brusselse hof. 

Gezamenlijk zouden ze zich tijdens het Twaalfjarig Bestand profileren als de sterke mannen 

van het regime. Niettemin geeft het verhaal te denken over de specifieke omstandigheden 

waarmee een minister-favoriet aan het aartshertogelijke hof werd geconfronteerd. Het lijkt 

erop dat Aubertus Miraeus het bij het rechte eind had: Albrecht was er de man niet naar zich 

volledig te verlaten op een lid van zijn entourage. De aartshertog hield er weliswaar een gran 

privado op na, maar was geenszins bereid Añover de macht te laten uitoefenen in zijn plaats. 

Misschien dient Añovers bevoorrechte positie dan ook niet zozeer op de inhoud te worden 
                                                 
189 AGS, Estado 2227, s.f.: Filips III aan Añover, 3 juli 1610. 
190 AGS, Estado 627, s.f.: Diego López Sueyro aan Añover, 20 september 1610. 
191 AGS, Estado 626, s.f.: Albrecht aan Filips III, 2 februari 1611. 
192 “El Conde [de Añover] añada que aviendo mostrado sentimiento al Señor Archidque de que no se le hubiese 
dado parte deste negocio saviendo S.A. que tratava el con Diego Lopez de algunos avisos de Olanda, le respondió 
con mucha sequedad que no eran cosas que tocavan al Conde el saverlas (…).”AGS, Estado 2026, s.f.: Consult 
van de Consejo de Estado, 3 maart 1611. Zie ook AGS, Estado 626, s.f.: Añover aan Filips III, 3 februari 1611.  
193 AGS, Estado 626, s.f.: Añover aan Filips III, 3 februari 1611. 
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beoordeeld, als wel op de vorm.194 In een tijd waarin vrijwel alle grote vorsten er een 

gunsteling op nahielden, kon Albrecht als zichzelf respecterende soeverein uiteraard niet 

achterblijven. Vanuit dat standpunt bekeken, is de opmerkelijke proliferatie van gunstelingen 

in de zeventiende eeuw misschien veeleer een kwestie van imitatie en emulatie. Het 

huisvesten van een favoriet was dan de rigueur voor elk schitterend hof dat zichzelf die naam 

waardig achtte. In dat opzicht zou men kunnen stellen dat de aartshertog het standaardmodel 

van de valido ‘kopieerde’ van andere vorsten, maar er wel een eigen invulling aan gaf die 

verhinderde dat zijn gunsteling zich teveel macht zou toeëigenen. De politieke 

omstandigheden in de Nederlanden waren bovendien niet van die aard dat het valimiento er 

ongestoord kon gedijen. In een politiek klimaat waarin rekening moest worden gehouden 

met twee verschillende soevereinen en twee contrasterende beleidslijnen, was het voor één 

man vrijwel onmogelijk om een absolute machtsconcentratie na te streven. Om zichzelf te 

handhaven, diende Añover niet alleen de gunst van Albrecht, maar ook deze van Filips III te 

winnen én te behouden. In die hoedanigheid balanceerde hij steeds op een slappe koord. Dat 

de graaf er – ondanks enkele schoonheidsfoutjes – als geen ander in slaagde het evenwicht te 

bewaren, getuigt van groot politiek inzicht.  

 

    

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

 

Rodrigo Niño y Lasso zou zijn prominente positie aan het hof van de aartshertogen behouden 

tot aan het einde van zijn leven. Hij stierf op 5 oktober 1620 na een slepende ziekte.195 

Volgens de Spaanse ambassadeur waren de aartshertogen overmand door verdriet: “Op de 

vijfde van deze [maand] stierf de graaf van Añover, met grote droefenis van de aartshertog en 

de infante tot gevolg, omdat hij een man was die zoveel aanzien genoot en zo belangrijk was 

voor hun dienst, zoals welbekend is. En ik kan en moet bevestigen dat hij niet minder 

[belangrijk] was voor de dienst aan Uwe Majesteit, waaraan hij zich met gepaste ijver en zorg 

                                                 
194 Ik dank Luc Duerloo voor deze suggestie. 
195 Een eigentijds verslag van Añovers ziekte, overlijden en begrafenis is terug te vinden in IVDJ, manuscrito 26-
I-11, ff. 43-50: Relación de la enfermedad, muerte y entiero, honras y obsequias del Señor Conde de Añober que 
está en gloria.  
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wijdde.”196 In een laatste blijk van erkentelijkheid had aartshertog Albrecht de graaf een 

lijfrente van 5.000 fl. geschonken “pour en bénéficier ses serviteurs”.197 De Franse 

ambassadeur berichtte dat “les charges de grand maistre, grand chambelan et grand écuyer 

quil tenoyt seul avec pouvoir absolu en cette maison sont fort recherchées et sans doute ne 

seront deferées qu’au mérite”.198 Albrecht en Isabella namen afscheid van hun gunsteling met 

een magnifieke eredienst in de collegiale kerk van Sint-Goedele, in aanwezigheid van het 

voltallige hof. De preek werd gehouden door Añovers biechtvader, die eveneens prior was 

van het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten in Brussel. Volgens één bron was het “één 

van de meest magnifieke en harmonieuze erediensten die ooit in dit land werden 

georganiseerd”.199 Nadien werd Añovers lichaam overgebracht naar Spanje, waar het – 

conform de bepalingen in zijn testament – begraven werd in de parochiekerk van Cuerva (cf. 

Illustratie 11).200 

 De casus van Rodrigo Niño y Lasso doet verscheidene vragen rijzen over de manier 

waarop het bewind van Albrecht en Isabella in het verleden werd beschreven door historici. 

Tot nog toe heeft het onderzoek terzake zich in hoofdzaak geconcentreerd op de gevestigde 

politieke instellingen en structuren. Hoewel deze benadering veel nuttige inzichten heeft 

opgeleverd, kan ze niet volstaan om de volledige complexiteit van het besluitvormingsproces 

in deze periode te ontrafelen. Men heeft zelden aandacht besteed aan de minder zichtbare 

structuren van de macht, noch aan de invloedrijke rol van toegang, proximiteit en 

favoritisme. Niettemin zou een grondige analyse van deze aspecten meer duidelijkheid 

kunnen scheppen over de werking van de aartshertogelijke politiek. Añovers opmerkelijke 

carrière, zijn persoonlijke invloed aan het hof en zijn talent om zijn bevoorrechte status om te 

                                                 
196 “A 5 deste murió el conde de Añover con mucho sentimiento del señor archiduque y de la señora infanta, por 
ser persona de tanta estima y tan importante en su servicio, como es notorio y yo puedo y devo affirmar que no 
lo era menos en el de VM porque acudía a el en todo lo que se offrecía con la affición y cuydado que devia a 
quien era.” AGS, Estado 2309, s.f.: De markies van Bedmar aan Filips III, 11 oktober 1620. 
197 HHStA, Belgien PC 27, s.f.: Charles della Faille aan Ferdinand van Booischot, 10 oktober 1620.  
198 BNF, Manuscrits Français 16133, f. 58: Péricard aan Puisieux, 8 oktober 1620. 
199 IVDJ, manuscrito 26-I-11, f. 49r°. 
200 IVDJ, manuscrito 26-I-11, ff. 27-41: Copia authorizada del testamento que el Señor Rodrigo Niño y Lasso 
Conde de Añober otorgó en los estados de Flandes. Añover werd begraven in een zijkapel van de kerk, die hij 
zelf had laten bouwen. Zie RÍOS DE BALMASEDA, A. “La Capilla de Reliquias de Cuerva y el cuadro de la Sagrada 
Cena de Tristan”, in: Toletum: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 27 
(1991) 129-143. 
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zetten in immens financieel gewin, wijzen erop dat de rol van de hovelingen onterecht over 

het hoofd werd gezien.  

 

 

* * * 
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Illustratie 1Illustratie 1Illustratie 1Illustratie 11111    

GGGGrafsteenrafsteenrafsteenrafsteen van Rodrigo Niño y Lasso van Rodrigo Niño y Lasso van Rodrigo Niño y Lasso van Rodrigo Niño y Lasso in de  in de  in de  in de CapillaCapillaCapillaCapilla    de de de de las Santas las Santas las Santas las Santas ReliquiasReliquiasReliquiasReliquias in de parochiekerk van Cuerva. in de parochiekerk van Cuerva. in de parochiekerk van Cuerva. in de parochiekerk van Cuerva.    
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Algemeen Besluit 
 

 

“Indien ge lang aan het Hof wilt blijven, leer Uzelf dan de volgende twee kwaliteiten aan: 

Uithoudingsvermogen (…) en Behoedzaamheid, want vele valstrikken wachten U daar, en temidden 

van de grootsheid van het Hof regeert het Bedrog. Iedereen brandt er van verlangen om fouten te 

ontdekken in elkaars woorden en daden. Nauwelijks hebben ze hun monden geopend, of hun tongen 

roeren zich al. Ge zult er op hinderlagen en vijanden stoten, die U middels geheime beschuldigingen 

een slechte naam trachten te bezorgen, waarvan ge U niet bewust zijt, terwijl ze U in het openbaar 

loven en prijzen, om U des te gemakkelijker te kunnen verschalken.”1 

Justus Lipsius 

Monita et Exempla Politica 

 

 

n zijn traktaat Monita et Exempla Politica, dat in 1605 werd gepubliceerd, schetste 

Justus Lipsius een allesbehalve opwekkend beeld van het vroegmoderne hof. Volgens 

de vermaarde humanist maskeerde de schitterende façade van de vorstelijke residentie 

een wereld van leugens, verraad en kwaadsprekerij. Men kan zich afvragen in hoeverre 

aartshertog Albrecht, aan wie het traktaat was opgedragen, zich aangesproken voelde door 

Lipsius’ commentaar. Herkende hij zijn eigen hof in de beschrijving? Deed ze hem misschien 

denken aan het hof van zijn vader Maximiliaan II in Wenen, waar hij in 1559 het levenslicht 

zag? Of herinnerde ze hem eerder aan dat van Filips II in Madrid, waar hij het grootste deel 

van zijn jeugd had doorgebracht? We zullen het allicht nooit weten. Het is trouwens best 

mogelijk dat de aartshertog helemaal niet lang stilstond bij Lipsius’ kanttekening. Tenslotte 

was Albrecht aan een vroegmodern hof geboren en getogen en wist hij als geen ander hoe het 

er in een dergelijke omgeving aan toeging. Van kindsbeen af had hij gezien hoe de paleizen 

waarin hij opgroeide niet alleen weelderige oorden van luxe waren, maar ook broeinesten 

van politieke conflicten. In die zin had de aartshertog de Monita et Exempla Politica niet 

nodig om zich bewust te worden van de vele gevaren die aan het hof schuilden. Hij kende ze 

maar al te goed. 
                                                 
1 LIPSIUS, J. Monita et Exempla Politica, libri duo, qui virtutes et vitia principum spectant (1605). Citaat 
overgenomen uit de moderne editie door WASZINK, J., ed. Politica: six books of politics or political instruction. 
Assen, 2004. Aldaar p. 397 (eigen vertaling.) 
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 Voor de moderne lezer is Lipsius’ kritische beschouwing veel opzienbarender dan ze 

voor Albrecht moet zijn geweest. In het huidige politieke landschap neemt het vorstelijke hof 

immers niet langer een plaats van betekenis in. In de constitutionele monarchie wordt het 

beleid uitgezet door het parlement en uitgevoerd door de regering. De vorst speelt slechts een 

symbolische rol in wat voor het overige een professioneel en bureaucratisch staatsapparaat is 

geworden. In principe is zijn handtekening nog zijn enige relevante troef. De besluitvorming 

zelf heeft zich verplaatst naar het halfrond van de volksvertegenwoordigers en naar de 

kabinetten van de excellenties. Het hof is enigszins verweesd achtergebleven. Weinig meer 

dan een mistroostig restant uit een langvervlogen verleden, wordt het in de media 

geassocieerd met kerstboodschappen en koekendozenromantiek. Het grootste gevaar dat er 

tegenwoordig nog dreigt, schuilt in de activiteiten van paparazzi die te pas en te onpas 

opduiken om de privacy van de koninklijke familie te schenden. 

Het is ooit anders geweest. Tijdens het Ancien Régime was het hof niet alleen de 

residentie van de vorst, maar ook de zetel van de regering. Het was het forum bij uitstek 

waarop politieke macht werd verhandeld, gunsten werden verworven en conflicterende 

belangen werden uitgevochten. Als zodanig vormde het een knooppunt van politieke en 

diplomatieke bedrijvigheid, met de vorst als spilfiguur en de hovelingen als raadgevers, 

beleidsvoerders en lobbyisten. Desondanks werd het vroegmoderne hof decennialang 

stiefmoederlijk behandeld in de geschiedschrijving. Hof en hofhouding pasten simpelweg niet 

in het succesverhaal van de triomferende moderne staat, die niet toevallig wordt getypeerd 

door de ontkoppeling van het vorstelijke huishouden en de vorstelijke administratie. Politiek, 

zo luidde het, behoorde zich af te spelen in de daartoe voorziene instellingen en adviesraden, 

niet in de wandelgangen en achterkamertjes van één of andere koninklijke residentie. Pas in 

de jaren ’70 en ’80 van de twintigste eeuw moest die visie plaats ruimen voor een benadering 

die het staatsvormingsproces niet langer als allesoverheersend vooropstelde, en die het hof 

opnieuw een centrale plaats toekende als de voornaamste locus van de macht. Sindsdien is de 

opmars van de court studies niet meer te stuiten. 

In navolging van deze nieuwe tendens in de geschiedwetenschap ging dit proefschrift 

op zoek naar de politieke betekenis van het hof van Brussel tijdens het bewind van Albrecht 

en Isabella. “Het hof van de aartshertogen,” schreef Jonathan Israel in het recent verschenen 

overzichtswerk België in de Zeventiende Eeuw, “was veel groter en prachtlievender dan dat 
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van om het even welke gouverneur-generaal die hen voorafging of opvolgde. Het groeide uit 

tot één van de belangrijkste diplomatieke en culturele zenuwcentra van Europa.”2 Het mag 

dan ook verbazingwekkend heten dat het aartshertogelijke hof nooit eerder het onderwerp 

was van een diepgravende studie. De verrassing is des te groter wanneer men weet dat het 

bewind van Albrecht en Isabella zelf wél relatief veel aandacht heeft gekregen in de 

historiografie. Met name tijdens de late negentiende en de vroege twintigste eeuw scheerde 

het wetenschappelijke debat over de politieke autonomie van de aartshertogen hoge toppen. 

Dat de rol van het hof en de hofhouding hierbij zelden of nooit in overweging werd 

genomen, zegt veel over de manier waarop toenmalige historici de vroegmoderne 

besluitvorming meenden te moeten bestuderen. Geheel volgens de historiografische normen 

van hun tijd, concentreerden ze zich in de eerste plaats op de politieke instellingen en 

structuren die een voorafspiegeling vormden van wat in de negentiende eeuw tot de 

standaarduitrusting van de moderne staat zou gaan behoren. Dat politieke macht zich tijdens 

het Ancien Régime ook – en zelfs vooral – op heel andere, minder tastbare manieren 

manifesteerde, werd niet als zodanig erkend. Bovendien belichtten deze historici de 

aartshertogelijke periode vanuit een sterk nationalistisch paradigma, waarin de naar politieke 

ontvoogding snakkende Zuidelijke Nederlanden steunden en kreunden onder het juk van een 

Spaanse dwingelandij.  

In latere decennia ruimde deze institutionalistische en polariserende visie baan voor 

een meer genuanceerde benadering. De scherpe kantjes werden er als het ware afgevijld. 

Niettemin oefent de traditionele beeldvorming ook vandaag nog veel invloed uit op de 

geschiedschrijving over deze periode, zij het eerder onderhuids en soms zelfs onbewust – wat 

haar des te gevaarlijker maakt. Nog steeds wordt het aartshertogelijke bewind hoofdzakelijk 

belicht vanuit de gevestigde en traditionele machtsstructuren, en nog steeds is de rivaliteit 

tussen de Spaanse en de Zuid-Nederlandse natie een dominante factor in het verhaal. Tot op 

zekere hoogte is dat begrijpelijk: men kan moeilijk beweren dat politiek niét werd bedreven 

in de traditionele bestuurlijke instellingen, of dat er geen wantrouwen bestond tussen de 

Spanjaarden en de Zuid-Nederlanders in Brussel. Dat deze al te eenzijdige beeldvorming 

evenwel onmogelijk kan volstaan om de complexiteit van de politieke verhoudingen in de 

                                                 
2 ISRAEL, J. “Het tijdperk van de Aartshertogen, 1598-1621,” in: JANSSENS, P., ed. België in de Zeventiende Eeuw. 
De Spaanse Nederlanden en het prinsbisdom Luik. 2 vols. Gent, 2006, volume I, pp. 28-32. Aldaar p. 28. 



 374 

aartshertogelijke periode te doorgronden, mag duidelijk zijn. Hoewel het internationale 

onderzoek met betrekking tot de vroegmoderne besluitvorming sinds enkele decennia 

enthousiast gebruik maakt van nieuwe en verfrissende theorieën over politiek en politieke 

cultuur, lijkt de geschiedschrijving over het aartshertogelijk regime hardnekkig te willen 

vasthouden aan een historiografische agenda die in de tweede helft van de negentiende en de 

eerste helft van de twintigste eeuw werd opgesteld.3 Hierdoor bleven het hof en de 

hofhouding van Albrecht en Isabella tot nog toe grotendeels uit het blikveld van de historici. 

De aandacht ging vooral uit naar de rol van het hof als katalysator van culturele, artistieke en 

religieuze patronage. De hofhouding kwam veel minder aan bod, en werd bovendien zelden 

als een politiek relevant orgaan beschouwd.  

Voortbouwend op de inzichten die de historische discipline van de court studies de 

jongste jaren heeft voortgebracht, werd de politieke betekenis van het hof en de hofhouding 

van de aartshertogen in dit proefschrift bestudeerd vanuit de overtuiging dat domus en res 

publica tijdens het Ancien Régime onlosmakelijk met elkaar waren verbonden. Die koppeling 

uitte zich niet alleen heel concreet in de politieke en diplomatieke activiteiten van de 

hovelingen, maar ook in de functie van het vroegmoderne hof als de omgeving bij uitstek 

waarin de vorstelijke autoriteit werd geëvoceerd en tentoongespreid. In het twintigste-

eeuwse debat over de politieke autonomie van Albrecht en Isabella werden dergelijke 

elementen nooit mee in overweging genomen. Niettemin mag duidelijk zijn dat de kennis 

van deze mechanismen onontbeerlijk is om een evenwichtig oordeel te kunnen vellen over 

de aard en de werking van het aartshertogelijke bewind.  

Een interessante vaststelling in dat verband is het feit dat Albrecht en Isabella in 1598-

1599 een nieuw hofceremonieel introduceerden aan het Brusselse hof. De invoering van dit 

op Spaans-Bourgondische leest geschoeide hofmodel ging niet alleen gepaard met een aantal 

bouwkundige ingrepen in de woonvleugel van het paleis op de Koudenberg, maar ook met 

een nieuw reglement betreffende de toegang tot de vorstelijke privévertrekken. Het feit dat 

                                                 
3 In dat verband is het geenszins overdreven te stellen dat de Belgische geschiedschrijving over de 
aartshertogelijke periode – en bij uitbreiding over heel de Tachtigjarige Oorlog – nog steeds in hoge mate steunt 
op de monumentale maar sterk gekleurde bronnenedities die in de late negentiende en vroege twintigste eeuw 
werden gepubliceerd door archivarissen als Louis-Prosper Gachard en Henri Lonchay. Cf. GACHARD, L.-P., ed. 
Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas publiée d’après les originaux conservés dans les 
Archives royales de Simancas. 6 vols. Brussel, 1848-1936 en LONCHAY, H., CUVELIER, J. & LEFÈVRE, J., eds. 
Correspondance de la Cour d’Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIe siècle. 6 vols. Brussel, 1923-1937. 
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de aartshertogen er bewust voor opteerden hun hof in te richten naar het voorbeeld van het 

Spaanse hof, werd door sommige historici aangegrepen als een argument voor de stelling dat 

het hof van Albrecht en Isabella een bastion was van het Spaanse gezag in de Nederlanden. 

Daarmee zagen ze evenwel enkele belangrijke zaken over het hoofd. 

Het is beslist geen toeval dat de invoering van het nieuwe hofceremonieel en de 

bijbehorende regels gepaard ging met de overdracht van de soevereiniteit over de 

Nederlanden aan de aartshertogen. Vanaf 1598 was het Brusselse hof niet langer het hof van 

een landvoogd van den bloede, maar van twee soevereine vorsten. De betekenis van deze 

opwaardering mag niet worden onderschat. De statuswijziging veronderstelde een aanpassing 

aan de ‘vormvereisten’ waaraan elk zichzelf respecterend soeverein hof in deze periode 

geacht werd te beantwoorden. Wilde het Brusselse hof – dat in de tweede helft van de 

zestiende eeuw veel van zijn vroegere luister had verloren – ernstig genomen worden door 

zijn peers en een rol van betekenis spelen binnen de internationale gemeenschap, dan diende 

het de reputatie van regional subcourt van zich af te schudden. Voortaan zou het zichzelf 

moeten presenteren als een zelfbewust, onafhankelijk en bovenal soeverein hof. De invoering 

van het Spaans-Bourgondische hofceremonieel, dat in deze periode als het meest prestigieuze 

in Europa gold, speelde hierop in. Albrecht en Isabella kozen er bewust voor het 

verkommerde Brusselse hof nieuw leven in te blazen. Bovendien droeg het nieuwe 

ceremonieel op een zeer tastbare wijze bij tot hun politieke en dynastieke aspiraties. Zo 

zouden de aangepaste toegangsregels een belangrijke rol spelen in de splendid isolation van 

de aartshertogen, waardoor hun verhevenheid als soevereine vorsten nog meer werd 

benadrukt. Het feit dat Albrecht en Isabella in de Hofkapel achter de cortina plachten plaats 

te nemen, mag eveneens als illustratief gelden voor de welhaast sacrale status die ze zichzelf 

aanmaten. Vanzelfsprekend vielen deze nieuwigheden niet bij iedereen in goede aarde. De 

Zuid-Nederlandse adel verweet de aartshertog zijn hof te willen inrichten “alsof hij een 

koning was”. Dat was Albrecht in 1599 vooralsnog niet, maar hij koesterde wél de vurige 

ambitie om een koningstitel in de wacht te slepen. In die zin anticipeerde hij met de 

introductie van het nieuwe ceremonieel op de toekomst die hij voor zichzelf zag weggelegd – 

een toekomst die evenwel nooit bewaarheid zou worden. 

De bewust geconcipieerde revitalisering van het Brusselse hof ging niet alleen gepaard 

met een aanpassing van het hofceremonieel. Ook de religieuze praxis die er werd ingevoerd 
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zou bijdragen tot het nieuwe imago. Slechts weinig zaken zouden het leven aan het hof van 

de aartshertogen op zo’n indringende wijze beïnvloeden als het strengkatholieke ethos dat er 

in voege was. Het hof van Albrecht en Isabella profileerde zich als een lichtend baken van 

christelijke devotie en godsvrucht en liet zich daarbij inspireren door de vorstelijke deugd 

van de Pietas – één van de ideologische pijlers van de Habsburgse dynastie. Al te vaak echter 

werd deze militante geloofsijver in de geschiedschrijving vanuit een te eenzijdige invalshoek 

belicht, als zou het belang ervan kunnen worden gereduceerd tot een louter cultureel-

religieuze draagwijdte. Dat het aan het Brusselse hof gecultiveerde ethos deel uitmaakte van 

een bewuste strategie om het Habsburgse gezag in de Nederlanden de nodige kracht bij te 

zetten, en in die zin geenszins verstoken was van een politiek-ideologische dimensie, is 

slechts dankzij recent onderzoek duidelijk geworden. De verregaande geloofsbeleving aan het 

hof vormde een onderdeel van een uitgekiend programma van vorstelijk vertoon, waarbij de 

bestendiging van de dynastieke macht – met Albrecht en Isabella als vertegenwoordigers – de 

onderliggende motivatie vormde. De wijze waarop dit vorstelijk vertoon door de 

aartshertogen werd ingevuld, was kenmerkend voor de Habsburgse dynastie. Op een zeer 

visuele, haast tastbare manier veruitwendigde het hof de drie fundamentele waarden waarop 

de Hausmacht van de Habsburgers was gestoeld: Huis, Staat en Religie. Door zich in te 

schakelen in een onmiskenbaar Habsburgse traditie, bakenden de aartshertogen de mentale 

grenslijnen van hun bewind af.  

De religieuze praxis was weliswaar een belangrijk, maar niet het enige element dat 

bijdroeg tot de representatio maiestatis. Een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien in 

de historiografie, maar dat niettemin een belangrijke rol speelde in de ‘fabricage’ van een 

vorstelijk imago, was de omvang van de hofhouding. Tijdens het Ancien Régime fungeerde 

de schaal van het hof als een graadmeter voor de draagwijdte van de vorstelijke autoriteit – of 

in elk geval voor de ambities die de vorst op dat gebied koesterde. Hoewel de incoherente 

aard van de bronnen noopt tot enig voorbehoud, kan gesteld worden dat Albrecht en Isabella 

er in vergelijking met andere Europese vorsten een entourage van bovengemiddelde grootte 

op nahielden. Vanzelfsprekend kon hun hofhouding zich niet meten met de schijnbaar 

immer uitdijende hofhoudingen in Madrid, Parijs, Wenen of Londen. Toch lijkt ze gelijke 

tred te hebben gehouden met de grotere hofhoudingen in het Heilige Roomse Rijk en in de 

Italiaanse vorstendommen. Belangrijker echter dan precieze kwantitatieve gegevens over de 
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kwestie, is de vaststelling dat het aartshertogelijke hof door tijdgenoten als bovenmatig groot 

werd beoordeeld. Het werd niet zozeer in vergelijking met andere hoven, als wel in 

verhouding tot de status van Albrecht en Isabella als disproportioneel groot beschouwd. Net 

zoals het aartshertogelijke hof in organisatorische en ceremoniële zin geschoeid was op 

koninklijke leest, kan men stellen dat het in termen van grootte berekend was op koninklijke 

schaal. Het overtrof bijgevolg de verwachtingen. Die conclusie wint aan kracht wanneer men 

in aanmerking neemt dat de aartshertogen ook in financieel opzicht boven hun stand leefden. 

Alleen al voor de vaste kosten van de hofhouding (i.e. de lonen en de werkingsmiddelen) had 

men enorme sommen geld nodig die – op basis van een tentatieve schatting – jaarlijks tussen 

14 % en 50 % van de totale inkomsten van de schatkist bedroegen. Gemiddeld schommelde 

het aandeel wellicht rond 25 %. In de wetenschap dat hier nog allerlei uitzonderlijke 

uitgaven aan moeten worden toegevoegd, kan men er gerust van uitgaan dat het 

aartshertogelijke hof – althans wat het financiële plaatje betreft – zeker niet moest onderdoen 

voor andere Europese hoven. Het lijkt erop dat de aartshertogen naar verhouding zelfs meer 

geld spendeerden aan hun hofhouding dan hun tegenhangers in andere vorstendommen, al 

zou ook deze stelling baat hebben bij meer en heldere gegevens terzake. In elk geval mag 

duidelijk zijn dat het aartshertogelijke hof – samen met het Ejército de Flandes – de meest 

geldverslindende instelling in de Zuidelijke Nederlanden was, wat op zich reeds een indicator 

is voor het politieke belang ervan.  

Eén van de grootste uitgavenposten binnen de hofhouding behelsde de trimestriële 

uitbetaling van de lonen van het personeel. Nochtans waren de individuele weddes van de 

hovelingen en dienaren op zich niet erg aantrekkelijk. In het geval van de ‘lagere’ bedienden 

was het salaris nog min of meer vergelijkbaar met de lonen die elders op de arbeidsmarkt 

gangbaar waren, maar voor de adellijke hovelingen – die vaak een heerlijke rente genoten – 

ging het duidelijk om een louter symbolische vergoeding. Bovendien werden de lonen 

frequent te laat uitbetaald. Het geboden salaris was met andere woorden niet meteen een 

stimulans om een positie in de hofhouding te ambiëren. Desondanks waren deze functies 

bijzonder gegeerd: veel tijdgenoten wilden maar wat graag een postje in de aartshertogelijke 

entourage bemachtigen. Dat betekent dat er naast het loon andere factoren waren die een 

positie in de hofhouding de moeite waard maakten. De lagere functies waren interessant 

omwille van de vele emolumenten en financiële extraatjes die eraan verbonden waren. Een 
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job in de hofhouding bood recht op onderdak, juridische bijstand, medische verzorging, een 

gunstig fiscaal statuut, een (weliswaar primitief) stelsel van sociale zekerheid én een dagelijks 

rantsoen. In tijden van crisis en onzekerheid waren dergelijke zaken uiteraard mooi 

meegenomen. Voor de adellijke hovelingen was er evenwel nog een andere reden die hen 

ertoe aanzette een positie in de hofhouding na te streven. Naast het nodige prestige, bood een 

hofambt hen de mogelijkheid om op dagelijkse basis in de nabijheid van de vorsten te 

vertoeven. Dat een dergelijk voorrecht belangrijke voordelen met zich kon meebrengen, mag 

inmiddels duidelijk zijn. 

 Posities in de hofhouding waren weliswaar gegeerd, maar zeker niet eenvoudig te 

bemachtigen. De toekenning van hofambten was gebonden aan een aantal strikte 

voorwaarden. De vraag wie er al dan niet werd benoemd (en om welke reden) kan ons veel 

leren over de verwachtingen die aan de hovelingen werden gesteld – en dus over de rol die 

de hofhouding in de vroegmoderne politieke constellatie geacht werd te spelen. In de 

klassieke geschiedschrijving heeft deze intrigerende vraag echter steevast plaats moeten 

ruimen voor een benadering die de rivaliteit tussen de Spaanse en de Zuid-Nederlandse 

aanwezigheid aan het hof centraal plaatste. Dat een onderzoek naar de herkomst van de 

hovelingen in principe interessante resultaten kan voortbrengen, hoeft geen betoog. Zo blijkt 

duidelijk dat de aartshertogen veel inspanningen leverden om de Zuid-Nederlandse en 

Bourgondische adel te integreren in hun hofhouding. Het is echter nog maar de vraag in 

hoeverre een kwantitatieve analyse van het aantal hovelingen van deze of gene origine iets 

vertelt over de politieke verhoudingen aan het hof. Historici durven wel eens voorbij gaan 

aan het feit dat natie – sowieso een bijzonder elastisch begrip in een vroegmoderne context – 

en loyauteit niet noodzakelijk onderling inwisselbare begrippen waren tijdens het Ancien 

Régime. Het vroegmoderne hof was nog kosmopolitisch genoeg om toe te laten dat een 

hoveling geboren kon zijn als onderdaan van één vorst, maar trouw kon zweren aan een 

andere. Het heeft dan ook weinig zin om de leden van de hofhouding louter op basis van hun 

origine in te delen aan deze of gene zijde van het politieke spectrum. Op dezelfde manier 

heeft een analyse van het recruteringsbeleid in de hofhouding geen baat bij een premisse die 

de wedijver tussen Spanjaarden en Zuid-Nederlanders als allesoverheersend vooropstelt. De 

origine van de kandidaten werd weliswaar mee in overweging genomen bij de toekenning 

van een hoffunctie, maar was zeker niet de enige en ook niet steeds de doorslaggevende 
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factor bij de uiteindelijke beslissing. Naast herkomst, was de selectie van hovelingen 

afhankelijk van een combinatie van factoren, zoals religieuze en politieke affiniteit, 

afstamming en reputatie, competentie en ervaring en de invloed en voorspraak van derden. 

Bovenal echter werd er gekeken naar de betrouwbaarheid van een kandidaat. Die werd niet 

zozeer getoetst aan zijn of haar herkomst, maar wel aan zijn of haar staat van dienst. 

Loyauteit ging immers hand in hand met dienstbaarheid aan de vorst en – in een breder 

verband – aan de dynastie. In die zin ging het ook om een grensoverschrijdend fenomeen. 

Binnen het Habsburgse imperium kon het carrièreverloop van de hovelingen hen van het ene 

Habsburgse hof naar het andere leiden, in dienst van de dynastie. De familie Dietrichstein, 

wier leden zich verspreidden over de hoven van Wenen, Praag, Madrid en Brussel, biedt in 

dat verband een uitstekend voorbeeld van de uitwisseling van human resources in het Europa 

van de Habsburgers. 

 Dat de selectie van de hovelingen gebonden was aan strenge criteria, hoeft niet te 

verbazen. De mogelijkheid om op frequente basis in de nabijheid van de aartshertogen te 

vertoeven, bleek immers van onschatbaar belang in de rat race naar gunstverwerving en 

politieke invloed. Hoewel Albrecht en Isabella een imago van toegankelijkheid en 

benaderbaarheid cultiveerden, werden zij in werkelijkheid goed afgeschermd van de 

buitenwereld. Het oude paleis op de Koudenberg was weliswaar geen ondoordringbaar 

bolwerk, maar de toegang tot de aartshertogelijke Cámara werd steeds streng bewaakt. 

Onbevoegden kwamen er niet in zonder voorafgaandelijke toestemming, en die was niet 

eenvoudig te krijgen. Als gevolg hiervan werd het recht op toegang een felbevochten 

privilege. Het kon zowel gemonopoliseerd als ingeperkt worden, en bracht in die zin grote 

politieke consequenties met zich mee. Politiek kwam immers niet enkel tot stand in de 

traditionele bestuurlijke instellingen en adviesraden die rond het paleis van Brussel cirkelden, 

maar net zo goed in de privévertrekken van Albrecht, waar de politics of intimacy vrij spel 

hadden. Niet voor niets droegen de gentilhombres de la Cámara een gouden sleutel als teken 

van hun waardigheid. Voor hen was het recht op toegang tot de aartshertog per definitie 

ongelimiteerd, gegarandeerd en zelfs in zekere mate afdwingbaar. In wezen stond de sleutel 

symbool voor het feit dat de drager ervan deel uitmaakte van Albrechts kringetje van intimi. 

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat deze gentilhombres gewoonlijk prominent 

figureerden in de stroom van diplomatieke correspondentie die vanuit het Brusselse hof naar 
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de andere vorstenhoven van Europa vloeide. Het was niet de eigentijdse voorkeur voor 

hiërarchie en status die buitenlandse diplomaten ertoe aanzette commentaar te geven over de 

leden van de aartshertogelijke Cámara, maar wel het besef dat de verzekerde toegang van 

deze laatsten hen tot politiek relevante figuren maakte. 

 Tegelijk echter dient opgemerkt dat toegang aan het vroegmoderne hof niet enkel 

vanuit ‘kwantitatief’, maar ook vanuit ‘kwalitatief’ standpunt moet worden onderzocht. 

Veeleer dan een objectief meetbaar criterium, was toegang een complex en veelomvattend 

proces, waarin vooral de emotionele verstandhouding met de vorst een rol speelde. Het 

belang van toegang schuilde niet zozeer in de mogelijkheid om in contact te treden met de 

aartshertogen, maar wel in de gegarandeerde, dagdagelijkse nabijheid die het mogelijk 

maakte een hechte vertrouwensband op te bouwen en die in bepaalde gevallen tot 

vriendschap, affectie en zelfs intimiteit kon leiden. De ‘proximiteit’ was dan niet zozeer 

fysiek als wel psychologisch van aard. Een goed voorbeeld is de verstandhouding tussen 

aartshertog Albrecht en de markies van Marnay. De markies maakte al sinds het prille begin 

deel uit van de aartshertogelijke hofhouding en wist als gentilhombre de la Cámara het 

vertrouwen en de gunst van Albrecht te winnen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de 

aartshertog hem in 1609 met een uiterst belangrijke en ultrageheime missie durfde te 

belasten: Marnay werd naar Rome gestuurd, waar hij met de paus moest onderhandelen over 

de toekenning van de koningstitel aan Albrecht. Het feit dat de markies in 1620 tot sumiller 

de corps werd benoemd, wijst erop dat hij een uitzonderlijke status genoot aan het hof. 

Volgens de Franse ambassadeur was Marnay de enige die Albrecht nog mocht benaderen, 

aanspreken en aanraken tijdens diens aanvallen van jicht. Het zijn deze en soortgelijke 

commentaren die in de geschiedschrijving over het aartshertogelijke bewind doorgaans over 

het hoofd worden gezien, maar die niettemin van cruciaal belang zijn om de besluitvorming 

in deze periode te kunnen doorgronden. Ze tonen aan dat de Cámara van Albrecht in de 

eerste plaats een politieke entiteit was, en als zodanig moet worden bestudeerd. 

 Dat de gentilhombres dankzij hun vrije toegang tot Albrecht rechtstreeks invloed 

konden uitoefenen op het beleid, is een vaststelling die in de geschiedschrijving over het 

aartshertogelijke bewind nooit als zodanig werd erkend. Om die reden heeft men nooit veel 

aandacht geschonken aan de rol van de hovelingen als middelaars tussen het hof en de andere 

niveaus van de samenleving. Nochtans was hun bijdrage tot het bewind niet te 
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onderschatten. De hovelingen werden volop ingeschakeld op het militaire, het 

administratieve en het diplomatieke domein en fungeerden daar als vertegenwoordigers van 

de aartshertogen. In zekere zin waren zij de ‘ogen en oren’ van Albrecht en Isabella buiten de 

muren van het hof. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de koninklijke Consejo de Estado 

er alles aan deed om de leden van de aartshertogelijke hofhouding te weren uit de 

legerleiding – zij het zonder veel resultaat. Eveneens opvallend is het feit dat vrijwel alle 

provinciegouverneurs op één of andere manier verbonden waren aan de hofhouding, en 

omgekeerd, dat ook de standenvertegenwoordigingen in de gewesten zich bij de aartshertog 

lieten representeren door edelen die een hoffunctie bekleedden. Niet toevallig bleken de 

interventies van deze gentilhombres van doorslaggevend belang toen de provinciale Staten in 

1616 moesten worden overtuigd om Filips III te erkennen als hun toekomstige soeverein. 

Hier blijkt duidelijk dat de verwevenheid tussen het vorstelijke huishouden en de vorstelijke 

administratie in deze periode veel groter was dan doorgaans wordt verondersteld. Het proces 

van de eedaflegging werd quasi volledig gestuurd vanuit de aartshertogelijke Cámara, met 

figuren als Ambrogio Spínola – die later niet toevallig tot mayordomo mayor zou worden 

benoemd – en biechtvader Iñigo de Brizuela aan het roer. In wezen komt hier de 

voornaamste functie van de hovelingen bovendrijven: zij werden geacht de belangen van de 

aartshertogen en de Habsburgse dynastie zo goed mogelijk te dienen. Dat blijkt eveneens uit 

het feit dat verscheidene gentilhombres werden ingeschakeld als diplomaten om Albrecht te 

vertegenwoordigen bij buitenlandse vorsten. Het kan geen toeval zijn dat de werkelijk 

cruciale diplomatieke missies – zoals deze waarbij Albrechts dynastieke positie of het behoud 

van het Doorluchtige Huis van Oostenrijk op het spel stonden – vrijwel steeds werden 

uitgevoerd door gentilhombres de la Cámara. 

 De vaststelling dat de hovelingen in verschillende sectoren dienst deden als 

vertegenwoordigers van Albrecht en Isabella, wijst erop dat er in de aartshertogelijke politiek 

geen sprake was van een absolute scheiding tussen het publieke en het private domein. De 

verwevenheid van beide sferen was veel groter dan doorgaans wordt aangenomen. Nergens 

kwam die vervlechting beter tot uiting dan in de aartshertogelijke Cámara, waar de 

gentilhombres zich zowel bezighielden met het beheer van het huishouden als met het 

management van de staat. Het voorbeeld bij uitstek is Rodrigo Niño y Lasso, de graaf van 

Añover, die als mayordomo mayor, sumiller de corps en caballerizo mayor de drie 
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belangrijkste functies in de hofhouding combineerde en tegelijk één van de meest 

invloedrijke politici van het aartshertogelijke bewind was. Dat Añover als de minister-

favoriet of valido van aartshertog Albrecht moet worden beschouwd, is een overtuiging die 

door veel tijdgenoten werd gedeeld, maar die in de historiografie nooit is gedaagd. Toch hoeft 

men slechts vluchtig door de politieke en diplomatieke correspondentie van die tijd te 

bladeren om vast te stellen dat Niño y Lasso de uitzonderlijke gunst van de aartshertog 

genoot, en precies om die reden kon opklimmen tot de hoogste regionen van de macht. Het 

feit dat zijn autoriteit in de Nederlanden werd vergeleken met deze van de hertog van Lerma 

in Spanje, is in dat verband erg veelzeggend. Toch mocht de graaf van Añover nooit op enige 

belangstelling rekenen van historici. Ongetwijfeld heeft dit gebrek aan interesse te maken 

met het feit dat men Añover niet in verband kon brengen met de gevestigde bestuurlijke 

instellingen van de periode. Als lid van de hofhouding opereerde de graaf immers niet via de 

traditionele kanalen van de macht. Dat was ook niet nodig: Añovers politieke invloed was 

gebaseerd op zijn persoonlijke verstandhouding met de aartshertog, in wiens onmiddellijke 

nabijheid hij meer dan twintig jaar vertoefde. Hier wordt nogmaals duidelijk dat de 

historiografie over het aartshertogelijk bewind zelden oog heeft gehad voor wat zich binnen 

de vier muren van de aartshertogelijke Cámara afspeelde.  

 

Hoewel de verschillende hoofdstukken in dit proefschrift erg uiteenlopende thema’s 

behandelen, wijzen ze in feite allemaal in de richting van één overkoepelende conclusie. De 

huidige beeldvorming over het aartshertogelijke bewind is toe aan een grondige herziening. 

Voortbouwend op een historiografische agenda die in de late negentiende en vroege 

twintigste eeuw werd opgesteld, werd de regering van Albrecht en Isabella tot nog toe belicht 

vanuit een paradigma waarin het staatsvormingsproces centraal stond. Politiek werd daarbij 

gezien als de resultante van beleidshandelingen en zienswijzen die – indien niet exclusief, 

dan toch hoofdzakelijk – tot stand kwamen binnen de gevestigde instellingen van het 

staatsapparaat. In die zin loopt de geschiedschrijving over het aartshertogelijke regime 

mijlenver achter op het internationale onderzoek over de vroegmoderne politiek en de 

vroegmoderne politieke cultuur. Bovendien heeft de buitensporige aandacht voor het 

soevereine statuut van Albrecht en Isabella en voor de Spaanse aanwezigheid in de Lage 

Landen geleid tot een gebrek aan wetenschappelijke belangstelling voor andere thema’s, 
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waarvan de studie nochtans cruciaal is om tot een goed begrip van het aartshertogelijke 

bewind te komen. In die zin dringt een heroriëntering van de historiografische prioriteiten 

zich op. 

In tegenstelling tot wat in de geschiedschrijving vaak kritiekloos wordt aangenomen, 

was het aartshertogelijke hof geen bastion van het Spaanse gezag. Het was echter evenmin 

een ‘Zuid-Nederlands’ bolwerk. Het hof van Albrecht en Isabella was in de eerste plaats een  

machtsbasis van de Habsburgse dynastie. In veel gevallen vormde het zelfs de verbindende 

schakel tussen het koninklijke hof in Madrid en het keizerlijke hof in Praag/Wenen. Al te 

vaak hebben historici verzuimd de geschiedenis van de Aartshertogelijke Nederlanden te 

bestuderen vanuit een dynastieke context. Men dient zich echter te realiseren dat de raison 

d’état tijdens het Ancien Régime nooit losgekoppeld was van de dynastieke belangen van de 

vorst. In zijn ogen viel het beheer van de vroegmoderne staat samen met het beheer van het 

familiale patrimonium. In het geval van de Habsburgse dynastie ging het uiteraard om een 

bijzonder uitgestrekt patrimonium, dat net omwille van deze grootschaligheid opgesplitst 

werd tussen verschillende takken van de vorstelijke familie. Dat neemt echter niet weg dat 

het geheel steeds werd beschouwd als familiebezit dat ten allen tijde moest worden 

gevrijwaard. Alle leden van de dynastie werden in dat verband geacht hun 

verantwoordelijkheid te nemen – met veel onderlinge onenigheid tot gevolg. 

Vanuit deze invalshoek bekeken, wordt duidelijk dat het aartshertogelijke bewind niet 

kan worden beoordeeld zonder aandacht te hebben voor de politieke verwikkelingen in de 

Spaans-Habsburgse monarchie, maar óók voor deze in het Heilige Roomse Rijk. En vooral op 

dat laatste gebied is de geschiedschrijving schromelijk in gebreke gebleven. Het feit dat 

Albrecht jarenlang een uitstekend geplaatste kandidaat was om zijn broer Rudolf II op te 

volgen op de keizerstroon, doet nochtans vermoeden dat zijn politieke prioriteiten niet enkel 

in de Nederlanden lagen. Het lijdt dan ook geen twijfel dat veel van zijn politieke 

beslissingen in een nieuw daglicht kunnen worden geplaatst indien ze in verband worden 

gebracht met de toenmalige strubbelingen rond de opvolging van Rudolf. Bovendien kan de 

dynastieke benadering ook een nieuw licht werpen op de relatie tussen Brussel en Madrid. In 

tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, zaten de aartshertogelijke en de koninklijke 

regering niet altijd op verschillende golflengtes. Wanneer het erop aankwam de belangen van 

het Habsburgse Huis te verdedigen, werd hun verstandhouding niet zozeer bepaald door 
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confrontatie als wel door coöperatie. In dat verband is de eedaflegging van 1616 een goed 

voorbeeld. Beide hoven werkten samen om een gemeenschappelijk doel te bewerkstelligen: 

het voortbestaan van de Habsburgse dynastie in de Lage Landen.  

 Een ander aspect dat meer wetenschappelijke aandacht verdient, is de relatie tussen 

politieke invloed en gunstverwerving in de Aartshertogelijke Nederlanden. Tot nog toe lag de 

focus vooral op instellingen en individuen die deel uitmaakten van de traditionele structuren 

van de macht. Dat een dergelijke visie niet kan volstaan om de verschillende knopen in het 

toenmalige besluitvormingsproces te ontwarren, mag inmiddels duidelijk zijn. In de 

entourage van Albrecht en Isabella bevonden zich verscheidene personages die erin slaagden 

het oor van de vorsten te winnen en hun gunst te bemachtigen. Dat deze unieke positie de 

nodige politieke consequenties met zich meebracht, is een stelling die in dit proefschrift op 

verschillende manieren werd aangetoond. Zo blijkt het voorrecht van (verzekerde) toegang 

een belangrijke rol te spelen in dit verhaal. Toch is meer onderzoek noodzakelijk om de 

precieze impact van fenomenen als ‘gunst’ en ‘favoritisme’ op het beleid te kunnen 

inschatten.4 Dat geldt overigens niet enkel voor het aartshertogelijke regime, maar bij 

uitbreiding voor heel de vroegmoderne periode. 

 Tenslotte dient ook de klassieke tegenstelling tussen het publieke en het private 

domein en tussen de formele en de informele sfeer in de aartshertogelijke politiek opnieuw 

onder de loep genomen. Men dient zich af te vragen of en in hoeverre deze categorieën nog 

van nut kunnen zijn in het onderzoek naar het vroegmoderne besluitvormingsproces. 

Tijdgenoten schijnen zich in elk geval niet bewust te zijn geweest van dergelijke 

discrepanties. In hun ogen verliep de besluitvorming via verschillende kanalen, die deels 

naast elkaar opereerden en deels met elkaar verweven waren. Deze kanalen waren 

complementair aan elkaar en convergeerden in het centrale brandpunt van de macht: het 

vorstelijke hof. Er waren weliswaar al enkele tendensen tot een geleidelijke 

professionalisering en formalisering aanwezig, maar deze waren in de hier besproken periode 

nog veel minder uitgesproken dan doorgaans wordt aangenomen. Zo zag Karel van Arenberg 

er absoluut geen graten in zijn contacten aan het hof in te schakelen om de kandidatuur van 

zijn zus Antonia-Wilhelmina voor de positie van camarera mayor aan te kaarten bij de 

                                                 
4 In dat verband verwijs ik alvast naar mijn toekomstige onderzoeksproject “Shadow Princes. Favourites and 
State-Building in the Archducal Low Countries, 1598-1621”, dat gehonoreerd werd met een Fulbright 
Scholarship for Research en in januari 2010 van start zal gaan aan de Johns Hopkins University in Baltimore.  
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aartshertog. Op dezelfde manier verstuurde hij geregeld aanbevelingsbrieven naar alle 

invloedrijke personen aan het hof om de belangen van zijn familie te behartigen. Zijn 

handelingen moeten evenwel niet worden geïnterpreteerd als een tactische zet om de 

zogezegd ‘legitieme’ kanalen van de macht te omzeilen, maar simpelweg als een algemeen 

aanvaarde handelswijze in de besluitvorming van die tijd. In de vroegmoderne context geeft 

het bijgevolg geen pas te spreken over de ‘formele’ en de ‘informele’ wegen van de macht, 

tenminste niet indien men hiermee een contradictie wil suggereren tussen een ‘legitieme’ of 

‘correcte’ vorm van beleidsvoering en een hieraan tegengestelde, oncontroleerbare methode 

die op slinkse wijze gebruik maakt van vriendjespolitiek en nepotisme om bepaalde zaken 

gedaan te krijgen. Een dergelijke visie redeneert teveel vanuit een moderne visie op de 

besluitvorming en miskent bijgevolg de karakteristieke eigenheid van de vroegmoderne 

politiek. 

 

Dit proefschrift heeft geenszins alle vragen opgelost die men zich over het hof en de 

hofhouding van de aartshertogen zou kunnen stellen. Wellicht roept het zelfs meer vragen op 

dan het beantwoordt. Niettemin hoopt het één ding voor eens en altijd duidelijk te hebben 

gemaakt. Het hof van Albrecht en Isabella was de centrale locus van de macht in de 

Zuidelijke Nederlanden. De historicus die op zoek gaat naar de aard en de werking van hun 

bewind, doet er bijgevolg goed aan om steeds een voet in het paleis te houden.   

 

 

* * * 
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BijlageBijlageBijlageBijlage    

Jaarloon van de bezolJaarloon van de bezolJaarloon van de bezolJaarloon van de bezoldigde leden van de hofhouding digde leden van de hofhouding digde leden van de hofhouding digde leden van de hofhouding op basis van de op basis van de op basis van de op basis van de libros de razónlibros de razónlibros de razónlibros de razón, , , ,     

1612161216121612----1618161816181618    (in(in(in(in    maravedismaravedismaravedismaravedis, dukaten, dukaten, dukaten, dukaten en gulden en gulden en gulden en gulden))))1111    

 

FunctieFunctieFunctieFunctie    AantalAantalAantalAantal    mrs./jaarmrs./jaarmrs./jaarmrs./jaar    dkt./jaardkt./jaardkt./jaardkt./jaar    fl./jaarfl./jaarfl./jaarfl./jaar    

Menino 15 tot 30 9000 24 66,18 

Moza de Retrete 3 tot 4 10000 26,66 73,53 

Ayuda del Portero de las Damas 1 12000 32 88,24 

Levantador de los Fuelles de los Organos 1 12410 33,09 91,25 

Muchacho de Coro 6 tot 10 14892 39,71 109,50 

Aya de las Meninas 1 15000 40 110,29 

Moza de Cámara 4 tot 8 15000 40 110,29 

Mozo de los Alabarderos 1 16320 43,52 120 

Zapatero 1 17500 46,66 128,68 

Mozo de los Archeros 1 19584 52,22 144 

Ayuda del Portero de Cocina 1 20000 53,33 147,06 

Bordador del Archiduque 1 20000 53,33 147,06 

Dueña de Retrete 4 tot 5 20000 53,33 147,06 

Peluquero 1 20000 53,33 147,06 

Sastre del Archiduque 1 20000 53,33 147,06 

Lacayo 12 20250 54 148,90 

Mozo de la Guardaropa y Joyas de la Infanta 2 20880 55,68 153,53 

Mozo de la Guardaropa y Joyas del Archiduque 2 20880 55,68 153,53 

Bajo (Christophe de Robles) 1 22338 59,75 164,25 

Cantor 4 22338 59,75 164,25 

Instrumentalista (Philippe Vermeulen) 1 22338 59,75 164,25 

Ministril (Hans Vermeulen) 1 22338 59,75 164,25 

Organista (Peter Philips) 1 22338 59,57 164,25 

Alabardero 72 24480 65,28 180 

Furrier de la Capilla 1 24820 66,19 182,50 

Instrumentalista (Laurent Van der Linden) 1 24820 66,19 182,50 

Barbero de la Casa 1 25000 66,66 183,82 

Prevoste de la Casa 1 25000 66,66 183,82 

                                                 
1 In de libros de razón van de aartshertogelijke hofhouding (ARA, Rekenkamer 1837 en 1838) wordt een heel 

gamma aan valuta en rekenmunten door elkaar gebruikt. Doorgaans worden bedragen er uitgedrukt in 

maravedis (mrs.), maar vaak ook in (Spaanse) dukaten (dkt.) en soms in escudos of reales. In de regel worden 

deze bedragen steeds omgezet naar guldens (= florijnen, fl.) van elk 20 stuivers. Op basis van de in de 

rekeningboeken teruggevonden gegevens geldt de volgende concordantietabel: 

 

1 dukaat = 375 maravedis = 11 reales en 1 maravedi = 2,757 fl. 

1 escudo = 350 maravedis = 10 reales en 10 maravedis = 2,57 fl. 

1 real = 34 maravedis = 0,25 fl. 

1 gulden = 136 maravedis = 4 reales = 0,4 escudos 

1 stuiver = 6,8 maravedis 
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Ayuda de la Guardaropa y Joyas de la Infanta 2 27000 72 198,53 

Ayuda de la Guardaropa y Joyas del Archiduque 3 tot 4 27000 72 198,53 

Ayuda de la Sala de las Damas 2 27000 72 198,53 

Ayuda del Barbero de Cámara (Cosme Calvo) 1 27000 72 198,53 

Dama de la Infanta 10 tot 16 27000 72 198,53 

Escribano de la Cámara de la Infanta 1 28000 74,66 205,88 

Cazador y Ballestero 1 29376 78,34 216 

Pífano de los Alabarderos 1 29376 78,34 216 

Tambor de los Alabarderos 1 29376 78,34 216 

Ministril (Jean Cocquiel en Nicolas de Robles) 2 29784 79,42 219 

Mozo de Cocina 6 tot 9 30000 80 220,59 

Mozo de la Pastelería 1 30000 80 220,59 

Mozo de Officio de Aguador 1 30000 80 220,59 

Labrandera 1 30000 80 220,59 

Lavandera de la Ropa de la Boca 1 30000 80 220,59 

Archero 41 tot 42 30600 81,60 225 

Furrier de los Archeros 1 30600 81,60 225 

Trompeta de los Archeros 1 30600 81,60 225 

Barrendero de la Casa 4 tot 5 32000 85,33 235,29 

Correo de la Caballeriza 1 32000 85,33 235,29 

Escudero de a Pie 8 tot 9 32000 85,33 235,29 

Mozo de la Cava 1 tot 3 32000 85,33 235,29 

Mozo de la Cerería 1 tot 2 32000 85,33 235,29 

Mozo de la Furriera 3 32000 85,33 235,29 

Mozo de la Panadería 2 32000 85,33 235,29 

Mozo de la Salsería 3 tot 6 32000 85,33 235,29 

Mozo de la Tapicería 1 tot 2 32000 85,33 235,29 

Mozo de Retrete 2 32000 85,33 235,29 

Mozo del Estado de los Gentileshombres de la Cámara 1 tot 3 32000 85,33 235,29 

Mozo del Guardarnes 1 32000 85,33 235,29 

Cantor (Abraham De Vos) 1 32266 86,04 237,25 

Pintor y Illuminador 1 34000 90,66 250,00 

Maestro de Capilla 1 34748 92,66 255,50 

Ministril  3 34748 92,66 255,50 

Mozo de Capilla 2 34748 92,66 255,50 

Calzetero 1 35000 93,33 257,35 

Sastre de la Infanta 1 35000 93,33 257,35 

Ayuda de Cámara 9 tot 12 36500 97,33 268,38 

Ayuda del Barbero de Cámara (Juan Merlin) 1 36500 97,33 268,38 

Ministril (Jean Volcart) 1 37026 98,74 272,25 

Organista (Pedro Cornet) 1 37026 98,74 272,25 

Preceptor de la Lengua Latina de los Muchachos de Coro 1 37026 98,74 272,25 

Cantor (Alonso Rodriguez) 1 37230 99,28 273,75 

Capellán de Altar 9 tot 12 37230 99,28 273,75 

Maestro de Organo 1 37230 99,28 273,75 

Lavandera de la Ropa de los Estados de los Pajes y Ayudas de 

Cámara 1 37500 100 275,74 
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Portador de Cocina 2 37500 100 275,74 

Cabo de Escuadra de los Alabarderos 4 37536 100,10 276 

Pintor 1 40800 108,80 300,00 

Predicador 3 40800 108,80 300,00 

Maestro de la Sala de las Damas de la Infanta 1 tot 2 41000 109,33 301,47 

Aposentador de la Casa 2 42000 112 308,82 

Ayuda de la Azemilería 2 42000 112 308,82 

Ayuda de la Botica 2 42000 112 308,82 

Ayuda de la Cava 1 tot 2 42000 112 308,82 

Ayuda de la Cerería 1 tot 2 42000 112 308,82 

Ayuda de la Furriera 2 42000 112 308,82 

Ayuda de la Panadería 2 42000 112 308,82 

Ayuda de la Pastelería 1 42000 112 308,82 

Ayuda de la Salsería 1 tot 2 42000 112 308,82 

Ayuda de la Tapicería 2 42000 112 308,82 

Ayuda del Cochero Mayor 1 42000 112 308,82 

Ayuda del Comprador 1 tot 2 42000 112 308,82 

Ayuda del Furrier de la Caballeriza 1 42000 112 308,82 

Ayuda del Guardamanger 2 42000 112 308,82 

Ayuda del Guardarnes 1 42000 112 308,82 

Ayuda del Palafrenero Mayor 1 42000 112 308,82 

Ayuda del Tesorero 1 42000 112 308,82 

Cocinero 8 tot 9 42000 112 308,82 

Librador de la Caballeriza 1 42000 112 308,82 

Mayordomo del Estado de los Ayudas de Cámara 1 42000 112 308,82 

Mayordomo del Estado de los Pajes 1 42000 112 308,82 

Mozo de Oratorio 1 42000 112 308,82 

Pastelero 1 42000 112 308,82 

Portero de Cocina 1 42000 112 308,82 

Portero de Saleta 6 tot 8 42000 112 308,82 

Sobrestante de los Rocines de la Acemilería 1 42000 112 308,82 

Teniente del Ayo de los Pajes 1 42000 112 308,82 

Ministril (Philippe van Ranst) 1 44608 118,95 328,50 

Lavandera de la Ropa de los Estados de los Gentilhombres de la 

Boca y Cámara 1 45000 120 330,88 

Furrier de los Alabarderos 1 48960 130,56 360 

Sargento de los Alabarderos 1 48960 130,56 360 

Organista (Juan Zacarias) 1 49640 132,37 365 

Bordador de la Infanta 1 50000 133,33 367,65 

Capellán y Maestro de los Pajes 1 50000 133,33 367,65 

Cirujano 1 50000 133,33 367,65 

Palafrenero Mayor 1 52000 138,66 382,35 

Lavandera de la Ropa de la Persona de la Infanta 1 55000 146,66 404,41 

Médico de la Casa (Pedro Ricardo) 1 56250 150 413,60 

Portero de las Damas de la Infanta 2 57000 152 419,12 

Repostero de Camas 6 57000 152 419,12 

Acemilero Mayor 1 60000 160 441,18 
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Ayo de los Pajes 1 60000 160 441,18 

Boticario 1 60000 160 441,18 

Cerero y Busier 1 60000 160 441,18 

Cochero Mayor 1 60000 160 441,18 

Cocinero Mayor 1 60000 160 441,18 

Comprador 1 60000 160 441,18 

Escribano de la Cámara 1 60000 160 441,18 

Furrier de la Caballeriza 1 60000 160 441,18 

Guardamanger 1 60000 160 441,18 

Guardarnes 1 60000 160 441,18 

Mayordomo del Estado de los Gentileshombres de la Cámara 1 60000 160 441,18 

Salsier y Mayordomo del Estado de los Gentileshombres de la 

Boca 1 60000 160 441,18 

Sumiller de la Cava 1 60000 160 441,18 

Sumiller de la Panadería 1 60000 160 441,18 

Tapicero Mayor 1 60000 160 441,18 

Ujier de Vianda 2 60000 160 441,18 

Varlet Servant 2 60000 160 441,18 

Veedor y Contador de la Caballeriza 1 60000 160 441,18 

Ayuda de Cámara (Diego Woislawski) 1 61200 163,20 450,00 

Maestro de Danzar de los Pajes 1 61200 163,20 450,00 

Cantor (Juan Belmonte) 1 68000 181,36 500,00 

Cornet (Antonio Chambers) 1 68000 181,36 500,00 

Reloxero 1 68250 182 501,84 

Furrier y Aposentador de Palacio 1 73000 194,66 536,76 

Guardadamas y Aposentador de Palacio 1 73000 194,66 536,76 

Capellán de Altar (Pedro Campis en Juan Stefano) 2 75000 200 551,47 

Capellán de Oratorio 7 tot 11 75000 200 551,47 

Gentilhombre de la Casa 24 tot 36 75000 200 551,47 

Maestro de los Pajes 1 75000 200 551,47 

Médico de la Casa (Enrique Verlario) 2 75000 200 551,47 

Platero de Oro 1 81600 217,60 600,00 

Caballerizo 3 tot 4 93750 250 689,34 

Gentilhombre de la Boca 22 tot 33 93750 250 689,34 

Confesor de la Infanta 1 102000 272 750,00 

Ministril (Daniel Norcam) 1 102000 272 750,00 

Lavandera de la Ropa de la Persona del Archiduque 1 105000 280 772,06 

Ayuda de Cámara (Juan Laynez) 1 111500 297,33 819,85 

Aposentador Mayor 1 112500 300 827,21 

Capellán y Receptor de la Capilla 1 112500 300 827,21 

Despensero Mayor 1 112500 300 827,21 

Médico de la Cámara (Francisco de Paz en Henri Mastelein) 2 112500 300 827,21 

Primer Caballerizo 1 112500 300 827,21 

Gentilhombre de la Cámara 23 tot 27 131250 350 965,07 

Sumiller de Cortina 1 131250 350 965,07 

Contralor 1 150000 400 1102,94 

Greffier 1 150000 400 1102,94 
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Guardaropa y Joyas de la Infanta 1 150000 400 1102,94 

Tesorero y Maestro de la Cámara 1 150000 400 1102,94 

Guardaropa y Joyas del Archiduque 1 186500 497,33 1371,32 

Confesor del Archiduque 1 187500 500 1378,68 

Mayordomo 8 tot 10 187500 500 1378,68 

Médico de la Cámara (Andreas Trevisius) 1 187500 500 1378,68 

Secretario de la Cámara 1 187500 500 1378,68 

Capellán y Limosnero Mayor 1 187500 500 1378,68 

Teniente de los Alabarderos 1 204000 544 1500 

Teniente de los Archeros 1 204000 544 1500 

Capitán de los Alabarderos 1 300000 800 2205,88 

Capitán de los Archeros  1 300000 800 2205,88 

Dueña de Honor 2 300000 800 2205,88 

Mayordomo Mayor, Sumiller de Corps y Caballerizo Mayor 1 750000 2000 5514,71 

Camarera Mayor 1 1000000 2666,66 7352,94 
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