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Woord vooraf 

 

Mijn beslissing om in het kader van het Erasmus-project een jaar in Spanje te gaan 

studeren, heeft indirect geleid tot de keuze van mijn thesisonderwerp. Mijn promotor Prof. Dr. 

René Vermeir stelde voor de correspondentie van de hertog van Villahermosa te bestuderen in 

het Archivo General van Simancas, een gehucht even buiten Valladolid.  

Daarom wil ik in de eerste plaats mijn promotor Prof. Dr. René Vermeir bedanken voor 

het aanreiken van dit interessante onderwerp, voor de goede raad en de kritische commentaar. 

Hoewel het niet evident was om alle verpletterende indrukken die een nieuw land en 

cultuur met zich meebrachten efficiënt te combineren met regelmatig archiefbezoek, was het 

een leerrijke ervaring om onderzoek te doen in het archief van Simancas. Dit archief bevindt 

zich in een eeuwenoud kasteel bovenop een winderige heuvel in het historisch hart van 

Spanje, het departement Castilla y León.  Mijn dank gaat uit naar het personeel van dit archief 

voor de duidelijke uitleg en het beantwoorden van al mijn vragen. Eens terug in België bracht 

ik een groot deel van het academiejaar door in de handschriftenleeszaal van de 

Universiteitsbibliotheek Gent. Het personeel stond altijd klaar om me te helpen bij het 

consulteren van de microfilms, waarvoor dank.  

Een langdurig buitenlands verblijf doet een mens soms vervreemden van eigen land en, 

daar kunnen we eerlijk in zijn, de nieuwe ervaringen doen vaak vergeten dat er nog zoiets 

bestaat als studeren of een scriptie voorbereiden. Daarom een speciale vermelding voor enkele 

Belgische compañeras in Valladolid, Veerle en Aagje; voor het samen beleven, ervaren en 

herinneren en voor de motivatie om er vooral voor te blijven gaan. Dank ook aan de thuisbasis 

voor de onvoorwaardelijke morele en financiële steun. Een tijdelijk nieuw leven opbouwen in 

een ander land valt of staat met de mensen die je onderweg ontmoet. Zij hebben, al was het 

onbewust, me de nodige moed en steun gegeven om dit werk tot een goed einde te brengen. Ik 

heb kunnen kennismaken met een puur stukje Spanje dat ik hopelijk nog lang met me zal 

meedragen. Als laatste wil ik ook graag Martin Peleman en Annemie Gutshoven bedanken 

voor het nalezen en verbeteren van mijn scriptie. 

  

¡Gracias a todos! 
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INLEIDING 

 

1. Vraagstelling. 

 

Bij het ingaan van het laatste kwart van de zeventiende eeuw vielen de Zuidelijke 

Nederlanden nog steeds onder Spaans bevel.
1
 Om het bestuur van hun wereldrijk in goede 

banen te leiden, deden de vorsten beroep op plaatsvervangers, gevolmachtigde 

onderkoningen, landvoogden of gouverneurs. Zij traden op in naam van de Spaanse koning, 

die door de uitgestrektheid van het imperium niet in staat was overal zelf aanwezig te zijn. 

Ook al verloor Spanje in 1648 de Noordelijke Nederlanden en zou Lodewijk XIV spoedig 

met de Franche-Comté aan de haal gaan
2
, toch bleken de Zuidelijke Nederlanden strategisch 

belangrijk genoeg om een vertrouwenspersoon er een oogje in het zeil te laten houden. 

Daarom zocht Madrid geschikte kandidaten om de koning te vertegenwoordigen, bij voorkeur 

hoogadellijke figuren met militaire ervaring en kennis van het land in kwestie. Eén van de 

uitverkorenen was don Carlos de Gurrea Aragón y Borja, hertog van Villahermosa.  

Hij werd in 1675 door Maria Anna van Oostenrijk officieel benoemd als interim-

gouverneur van de Habsburgse Nederlanden.
3
 Zij was de moeder van de toen nog 

minderjarige Karel II en trad op als regentes.
4
 Gewoonlijk trachtte Madrid in de mate van het 

mogelijke een bloedverwant van de Spaanse koning aan te stellen, een traditie die in de 

Habsburgse Nederlanden ten zeerste geapprecieerd werd en die duidde op het toch wel grote 

belang dat Spanje hechtte aan deze gebieden. Sinds don Juan José van Oostenrijk, 

bastaardzoon van Filips IV, in 1659 de Zuidelijke Nederlanden had verlaten, waren er in de 

dynastie geen valabele kandidaten meer te vinden.
5
 Noodgedwongen zocht men toevlucht in 

interimaire landvoogden.  

Waarom werd precies deze hertog uitgekozen om interim-landvoogd te worden? 

Hoogstwaarschijnlijk gebeurde dit deels om familiale en politieke redenen. Belangrijker is dat 

                                                
1
 Het Spaanse rijk moet opgevat worden als een “samengestelde staat”, volgens H.G. Koenigsberger de 

dominante staatsvorm in de vroegmoderne tijd. Een samengestelde staat is een geheel van verschillende 

gebieden die geregeerd worden door dezelfde soeverein. J.H. Elliott, A Europe of composite monarchies, Past 

and Present, 137 (1992), p. 51 
2
 Lodewijk XIV zal het gebied in handen krijgen na ondertekening van het Verdrag van Nijmegen in september 

1678. L. André, Luis XIV y Europa, p. 131 
3
 Maria Anna van Oostenrijk aan de Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië, 2 januari 1675 (AGS, SP 

leg. 2472, z.f.) 
4
 Vastgelegd in het testament van Filips IV. J. Calvo Poyato, El Carlos II el Hechizado y su época, p.28 

5 I. Ruiz Rodriguez, Juan José de Austria, un bastardo regio en el gobierno de un imperio, p. 91 
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de hertog van Villahermosa sinds 1670 een hoge functie uitoefende in het Spaanse leger van 

de Zuidelijke Nederlanden. Hij verwierf prestige op het slagveld tijdens de slag van Seneffe 

(11 augustus 1674), waar de geallieerden verloren tegen het Franse leger onder leiding van de 

beruchte veldheer, de prins van Condé.
6
 Villahermosa had militaire ervaring en was al enkele 

jaren ter plaatse. Deze elementen maakten hem wellicht tot een geschikte kandidaat voor de 

functie van gouverneur-generaal van de Zuidelijke Nederlanden.    

 

Om een volledig beeld te schetsen van zijn periode als landvoogd, concentreren we ons op 

twee gebieden. Enerzijds zijn binnenlandse politiek, waar Villahermosa onder meer rekening 

moest houden met de vorst en met centrale en lokale overheden, anderzijds zijn belangrijke 

rol in het Spaanse buitenlands beleid. Onlosmakelijk hiermee verbonden is de oorlog 

waarmee hij te maken zal krijgen.
7
 

Eerst spitsen we ons toe op het doen en laten van de hertog in de Zuidelijke Nederlanden 

zelf. Als interim-gouverneur was Villahermosa de alter ego van de vorst en had hij in principe 

de volledige macht in de Zuidelijke Nederlanden. Wel zorgde de vorst er voor dat zijn 

landvoogden nooit helemaal vrij spel kregen. Door middel van bijzondere en geheime 

instructies werd de beslissingsvrijheid van de gouverneur-generaal drastisch ingeperkt.
8
 Met 

dit in het achterhoofd kunnen verschillende vragen worden gesteld. Hoe was de 

verstandhouding tussen Villahermosa en de zwakke koning Karel II en diens entourage in 

Madrid? Welke beperkingen werden hem opgelegd? Waren deze beperkingen uitgebreider 

dan die van zijn voorgangers of kreeg Villahermosa juist meer vrijheid? Was het mogelijk om 

in de loop van de tijd meer bevoegdheden naar zich toe te trekken of hield Madrid voet bij 

stuk? Daar briefwisseling nog veel tijd in beslag nam, kwam het wel eens voor dat de 

landvoogd snel beslissingen moest nemen zonder tijdig advies van de vorst in te kunnen 

winnen. Gebeurde dit ook bij Villahermosa? Wat was de reactie van Madrid op eventueel 

persoonlijk initiatief van de landvoogd?  

In het laatste kwart van de 17
de

 eeuw zag het er voor Spanje niet rooskleurig uit. Het land 

zat ten tijde van Villahermosa’s regeerperiode nog steeds in een financiële crisis en had een 

                                                
6 J.A. Lynn, The wars of Louis XIV. 1667-1714, p. 125;  

S. Kuypers besprak de meningen van verschillende auteurs over het gedrag van Villahermosa tijdens de veldslag. 

Daaruit trok ze de conclusie dat Villahermosa zeer moedig was geweest, zelfs moediger dan toenmalig interim-

landvoogd Monterrey. S. Kuypers, Le duc de Villahermosa, gouverneur-general des Pays-Bas espagnols de 

1675 à 1680, p.48-49 
7 Op het moment dat Villahermosa aantrad als interim-gouverneur werd de Hollandse Oorlog (1672-1678) tussen 

Frankrijk en de Republiek nog volop uitgestreden. Spanje had in 1673 de kant gekozen van de Republiek.  
8
 E. Aerts, M. Baelde e.a., De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden,  p. 201-206 
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tekort aan rekruten.
9
 Welke impact had de zwakke positie van Spanje op de relatie tussen 

vorst en landvoogd? Was Villahermosa zich bewust van Spanjes tanende macht en speelde hij 

dat uit tegenover Karel II om zo zijn wil door te drukken? Hield men zich in Madrid 

voldoende bezig met de Zuidelijke Nederlanden of waren er meer dringende zaken aan de 

orde? Bleef Villahermosa even dociel als vele van zijn voorgangers of deed hij al eens 

tegendraads?  

 

Bij het analyseren van zijn binnenlands bestuur moeten we rekening houden met 

allerhande politieke spelers, zowel op (supra-)centraal (Madrid en Brussel), gewestelijk als 

lokaal niveau.  

In Madrid was er de Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië.
10

 Het politieke 

gewicht van deze raad was gering, het beperkte zich tot het verlenen van allerhande gunsten 

en het controleren van de landvoogden.
11

 We vragen ons af in welke mate Villahermosa 

gesteund of gestuurd werd door deze Raad.  Kwamen er conflicten voor? Welke zaken vond 

de Hoge Raad belangrijk genoeg om zich mee bezig te houden?  Hoe nauwgezet werd de 

landvoogd gecontroleerd? Traditioneel genoot de adel nog een hoog aanzien en stond een titel 

voor je naam niet slecht. Dikwijls werden jaren trouwe dienst aan Spanje beloond met allerlei 

gunsten: verheffing in de adelstand, toekennen van een belangrijk ambt,…. Helemaal 

onschuldig was dit niet, het was immers de bedoeling hiermee de trouw aan de monarchie bij 

de leidende klassen aan te scherpen.
12

 Hoe zat dit ten tijde van Villahermosa? Om welke 

redenen werd een adellijke titel aangevraagd? Wat was het antwoord van de Hoge Raad 

hierop? 

Een andere raad in Madrid die zich boog over de buitenlandse problematiek was de Raad 

van State. Ook deze ontving nieuws van de landvoogd en formuleerde na overleg adviezen die 

later naar de koning werden gezonden. Dook er in hun verslagen discussie op met betrekking 

tot Villahermosa? Was de Raad van State zich bewust van de benarde situatie waarin de 

landvoogd zich bevond? Waren de raadsleden bereid om Villahermosa’s vragen en problemen 

op te lossen of stuurden ze hem van het kastje naar de muur?  

                                                
9 Door het uitbreken van epidemieën in Spanje in de periode 1676-1685 kreeg het land te kampen met 

demografische terugval. H. Kamen, Spain in the later seventeenth century 1665-1700, p. 39 
10

 Deze raad werd voor de eerste keer opgericht door Filips II (1588-1598) en werd opnieuw in werking gesteld 

onder Filips IV (1628). E. Aerts, M. Baelde e.a., De centrale overheidsinstellingen… , pp. 98-100 
11 Ibid., pp. 103-105 
12

 A. Vanhaelst, De Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië, leden en bevoegdheden (1627-1665),  

Elektronische versie via: www.ethesis.net/hoge_raad/hoge_raad_inhoud.htm, datum van consultatie: maart 2007 
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Villahermosa moest eveneens nauw samenwerken met de Brusselse centrale autoriteiten.  

Zo was er de Geheime Raad, die in de zeventiende eeuw was uitgegroeid tot het belangrijkste 

politieke orgaan in de Habsburgse Nederlanden. De hoofd-voorzitter was, na de landvoogd, 

de machtigste persoon in de Zuidelijke Nederlanden en mocht zeker niet genegeerd worden. 

Ten tijde van Villahermosa was Leo-Jan de Pape hoofd-voorzitter van de Geheime Raad.
13

  

Daarnaast waren er de andere Collaterale Raden, de Raad van State en de Raad van Financiën, 

waarmee de landvoogd moest onderhandelen en vergaderen. Zowel op provinciaal als lokaal 

vlak moest Villahermosa ook rekening houden met de gerechtelijke en administratieve 

organen. Hoe verliep hun samenwerking? Werd Villahermosa gehinderd in zijn doen en laten 

door plaatselijke privilegies en wetten of trok hij toch aan het langste eind? 

Als landvoogd kwam Villahermosa uiteraard in contact met de plaatselijke bevolking. De 

landvoogd had een sterke symboolfunctie voor het volk, een belichaming als het ware van de 

nog steeds aanwezige Spaanse macht. Welke signalen zond het volk uit in verband met het 

doen en laten van hun landvoogd? Ontving Madrid klachten over de hertog of reikte lokaal 

protest niet zo ver? Welke instructies ontving Villahermosa voor het oplossen van plaatselijk 

tumult? 

Naast zijn militaire en politieke bekommernissen, werd de landvoogd ook geconfronteerd 

met het opkomende jansenisme. Welke houding nam Villahermosa aan en hoe ging hij om 

met deze steeds populairder wordende religieuze strekking? De economische toestand van de 

Zuidelijke Nederlanden mocht evenmin verwaarloosd worden. Deed Villahermosa pogingen 

om de handel in de Zuidelijke Nederlanden te stimuleren?  

 

Een landvoogd was niet enkel de alter ego van de vorst in de Habsburgse Nederlanden 

zelf, hij werd ook nauw betrokken bij de internationale politiek. Cruciaal in Villahermosa’s 

buitenlands beleid was de opmars van Lodewijk XIV en zijn guerres de gloire, zoals de 

Devolutieoorlog en de Hollandse oorlog. Het Franse leger ondervond weinig weerstand in de 

Zuidelijke Nederlanden en behaalde jaar na jaar meer overwinningen.
14

 Hoe kwam het dat het 

leger van Villahermosa samen met de geallieerden niet kon overtuigen op het slagveld?
15

 

Enerzijds kunnen we dit koppelen aan de algemene financiële crisis die ervoor zorgde dat 

                                                
13 Meer informatie over de Pape in: G. Dogaer, De rol van Leo-Jan de Pape in het kader van de centrale 

instellingen (1610-1685),  onuitgegeven licentiaatverhandeling KU Leuven.  
14

 Meer informatie in: J. Lynn, The wars of Louis XIV… 
15

 De geallieerden die vochten tegen Frankrijk waren de Republiek, Spanje, de keizer van het Heilig Roomse 

Rijk, Lotharingen en Brandenburg.  Zie: H. Houtman-Desmedt, De Zuidelijke Nederlanden na de Vrede van 

Munster 1648-1678, In: Algemene geschiedenis der Nederlanden, vol. 8, p. 304 
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Villahermosa ononderbroken in geldnood zat, anderzijds is het nuttig de onderlinge relaties 

tussen de geallieerde landen te bekijken. Het rampjaar 1672 luidde voor de Republiek een 

nieuw tijdperk in met Willem III als stadhouder. Samen met de troepen van Villahermosa 

streed hij tegen Lodewijk XIV. Konden deze twee heren het met elkaar vinden? Wie nam de 

leiding op zich en was de ander daar mee akkoord? Waren er geschillen inzake militaire 

strategieën?  Engeland was eveneens een belangrijke speler in de Hollandse Oorlog, maar 

schaarde zich pas in 1677 aan de zijde van de geallieerden. Welke rol speelde Villahermosa in 

het onderhandelen met de Engelse vorst? 

Bij een evaluatie Villahermosa’s bestuur moeten we steeds de algemene internationale 

context in het achterhoofd houden. Spanje was in die tijd tot tweederangs grootmacht 

gedegradeerd. Het machtige rijk van pakweg een eeuw voordien moest ten tijde van Karel II 

vechten om niet helemaal ten onder te gaan. Daar waar het voorheen de lakens uitdeelde en 

streed om de hegemonie in Europa, zag Spanje zich in de laatste decennia van de zeventiende 

eeuw verplicht zich tevreden te stellen met een ondergeschikte positie in de opeenvolgende 

coalities tegen de nieuwe wereldmacht Frankrijk.
16

  

Economisch ging het Spanje al lang niet meer voor de wind. De stroom zilver en goud uit 

de Nieuwe Wereld was sterk verminderd en muntontwaarding werd de norm. Pas in 1680 zou 

de munt langere tijd stabiel blijven waardoor de economie opnieuw een kans kreeg.
17

 Door 

o.m. de toestand van permanente oorlog had Spanje ook af te rekenen met een enorme 

bevolkingsdaling, wat natuurlijk nefast was voor de inkomsten van het land. Wat betekende 

dit alles voor Villahermosa? Had hij grootse plannen maar kon hij die niet uitvoeren wegens 

het uitblijven van financiële en andere steun uit Spanje? Zou zijn beleid er anders hebben 

uitgezien had hij wel over voldoende middelen kunnen beschikken?  

Eind 1680 werd Villahermosa opgevolgd door Alexander Farnese.
18

 Waarom werd 

Villahermosa teruggeroepen? Vroeg hij zelf om vervanging of kwam Madrid met zijn ontslag 

aanzetten? Was de landvoogd tevreden over het geleverde werk?  

 

Dit onderzoek zou zodoende moeten leiden tot een eindbalans, een evaluatie van het 

beleid van de hertog van Villahermosa. Heeft hij gedaan wat hij kon, heeft hij geblunderd, en 

kon hij in de Zuidelijke Nederlanden al dan niet op sympathie of begrip rekenen? Is hij na vijf 

jaar moeten aftreden omdat de Zuid-Nederlandse bevolking zich van hem had afgekeerd? Zou 

                                                
16 R. García Carcel, Historia de España siglos XVI y XVII, la España de los Austrias, pp. 373-427. 
17

 H. Kamen, Spain in the later…, p. 101 
18

 Alexander Farnese aan de Raad van State in Madrid, november 1680 (AGS, E. 3865, z.f.) 
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het kunnen dat Madrid niet tevreden over hem was en hem wou vervangen, of vroeg hij zelf 

om terug te keren naar Spanje? Welke indruk liet hij na op zijn buitenlandse mede- of 

tegenstanders? Aan de hand van al deze vragen zullen we trachten een aantal elementen 

aangaande het beleid en de figuur van de hertog van Villahermosa te verduidelijken. 

 

 

2. Methodologie 

 

Deze verhandeling is bijna uitsluitend tot stand gekomen na onderzoek op Spaanse 

archiefbronnen. We consulteerden documenten van de Madrileense Raad van State en de 

Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië. Deze worden bewaard in het Archivo 

General van Simancas. Verder onderzochten we de correspondentie van Villahermosa, die 

terug te vinden is in de Biblioteca Nacional van Madrid.  

 

In de documenten van de Madrileense Raad van State was het materiaal dat we vonden 

meer van technische aard. Meestal werd een brief van Villahermosa kort geparafraseerd 

waarna de Consejo de Estado zijn mening gaf en deze doorspeelde naar de vorst. Het 

antwoord van Karel II was nooit lang, doorgaans enkele woorden en hoogst uitzonderlijk 

enkele volzinnen. De thema’s waarover de Consejo de Estado zich boog waren zeer 

gevarieerd. Meestal waren het documenten over de oorlog tegen Frankrijk maar ook 

economische, politieke en religieuze kwesties kwamen aan bod. Praktisch alle belangrijke 

zaken die de hertog overbriefde naar Madrid kwamen bij de Consejo de Estado terecht. 

De stukken uit het archief van de Hoge Raad voor de Nederlanden waren niet altijd even 

belangrijk maar daarom niet minder interessant. In deze liassen vonden we een hele waaier 

aan verzoeken van meer of minder prominente personen die wilden dat hen een adellijke titel 

of een andere gunst werd toegekend. Daarop gaf de Hoge Raad zijn advies en werd dit 

doorgestuurd naar Karel II, die er trouwens zelden een andere mening op nahield.  

In de persoonlijke correspondentie van Villahermosa troffen we een heel ander soort 

documenten aan. Villahermosa correspondeerde met verschillende personen in Madrid. Hier 

kwam de persoonlijkheid van de hertog meer naar boven. Hij schreef immers over zijn 

persoonlijke ervaringen in de Zuidelijke Nederlanden en die waren, gezien de belabberde 

toestand van het gebied, niet altijd even positief. Deze brieven waren interessant om nader te 

bekijken omdat ze nog maar weinig onderzocht zijn. Enkel L. P. Gachard publiceerde een 
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samenvatting van enkele van deze brieven in zijn werk “Les bibliothèques de Madrid et de 

l’Escurial”. 

 

Een “handicap” bij het bestuderen van Villahermosa’s binnen- en buitenlands beleid was 

dat we enkel documenten uit Spaanse archieven hebben geconsulteerd. Hierin was er weinig 

informatie terug te vinden over de relatie van Villahermosa met de politieke machthebbers in 

de Zuidelijke Nederlanden of met de gewone bevolking. Daarom was het nodig, eens terug in 

België, het archiefwerk aan te vullen met enkele uitgegeven bronnen en heel wat literatuur. 

Vooral de twee thesissen over Villahermosa van B. Thiers en S. Kuypers, die in Belgische 

archieven onderzoek hadden verricht, hielpen om de ontbrekende informatie aan te vullen of 

gevonden informatie te bevestigen.  
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HET BELEID VAN VILLAHERMOSA 

 

Deel I.  De hertog van Villahermosa: Inleiding 

 

1. Wie was Villahermosa? 

 

1.1. Korte biografie 

 

Don Carlos de Gurrea Aragón y Borja, beter bekend onder de naam van hertog van 

Villahermosa, behoorde tot een adellijk geslacht dat gesticht werd in 1476 en dat tot op de dag 

van vandaag is blijven voortbestaan. De eerste hertog van Villahermosa was don Alonso de 

Aragón, een bastaardzoon van de koning van Castilië, Juan II, die regeerde van 1405 tot 1454. 

Don Alonso verwierf deze titel in 1476 en werd zo de stamvader van deze aristocratische 

familie.
19

 Door de eeuwen heen slaagden zijn opvolgers erin de titel van hertog te behouden, 

met alle gebruikelijke huwelijks- en opvolgingskwesties van dien.  

Don Carlos werd op 18 augustus 1634 geboren in Pedrola, gelegen in het toenmalige 

koninkrijk Aragón. Tegenwoordig maakt dit dorp, waar je nog steeds de Palacio van de 

hertogen van Villahermosa kan bewonderen, deel uit van de provincie Zaragoza. Don Carlos 

was de tweede zoon uit het huwelijk van don Fernando de Aragón de Gurrea y Borja en doña 

Juana Luisa de Aragón. Zij trouwden in 1627, don Fernando was toen slechts 14 jaar. Hij zou 

de titel van achtste hertog van Villahermosa in 1647 erven van zijn moeder, doña Maria 

Luisa. Don Fernando stierf op 8 augustus 1665. Aangezien don Carlos’ broer, don Manuel, al 

overleden was in 1653 werd Carlos de negende hertog van Villahermosa.
20

  

 

1.2. Carrière 

 

Don Carlos had naast zijn titel als hertog van Villahermosa nog een hele reeks andere 

titels op zak. Tevens was hij vijfde graaf van Luna, vierde graaf van Ficalho en landheer van 

verschillende gebieden in Aragón, waaronder Pedrola, Luna, Erla en Alcalá de Ebro. 

                                                
19

 S. Kuypers, Le duc de Villahermosa…, p. 28. 

Kuypers heeft eveneens de hele stamboom van dit geslacht opgenomen, zie pp. 38-39. 

Ze gebruikte hiervoor genealogische tabellen uit: Bethencourt, Historia genealogica y heraldica de la 

monarquia española – Casa Real y grandes de España, Madrid, 1897-1920, vol. 4, pp. 408, 438 
20

 S. Kuypers, Le duc de Villahermosa …, pp. 29-31 
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Als jonge edelman werd in zijn opvoeding vooral aandacht besteed aan de krijgskunst. Hij 

trouwde in 1656 met doña Maria Enriquez de Guzman y Córdoba. Zijn militaire carrière 

begon in Catalonië, waar hij aan het hoofd van enkele cavalerie-eenheden werd geplaatst. In 

maart 1670 kreeg hij de kans om kapitein-generaal te worden van de cavalerie van het 

Spaanse leger in de Zuidelijke Nederlanden.
21

 Villahermosa kwam na zijn aankomst in juni 

1670 onder leiding van de toenmalige interimaire landvoogd, de Connétable van Castilië. 

Deze had vooraf gelobbyd bij de koningin-regentes Maria Anna om Villahermosa de functie 

van kapitein-generaal te bezorgen.
22

 De Connétable had echter voor de intocht van 

Villahermosa al zijn ontslag ingediend en werd kort daarna vervangen door de graaf van 

Monterrey. Villahermosa liet zich opmerken in enkele belangrijke veldslagen, onder andere in 

de slag bij Seneffe op 11 augustus 1674.
23

 In deze veldslag streden de geallieerde troepen 

onder leiding van Willem III, Prins van Oranje, tegen de Fransen. Hoewel beide kanten zware 

verliezen leden claimden de Fransen de overwinning. De graaf van Monterrey, die tijdens zijn 

jaren als landvoogd een slechte reputatie had verworven, tekende met deze nederlaag zijn 

doodvonnis.
24

 Reikhalzend werd uitgekeken naar een vervanger. 

 

Villahermosa verbleef al sinds 1670 in de Zuidelijke Nederlanden en had de nodige 

militaire ervaring opgedaan. Daarbij behoorde hij tot een bekende adellijke familie en genoot 

hij steun van enkele hooggeplaatste Spaanse ambtenaren, zoals de Connétable van Castilië. 

Dit alles maakte hem tot een geschikte opvolger van Monterrey, die na vijf jaar de 

Habsburgse Nederlanden moest verlaten. Het vertrek van de graaf van Monterrey werd kort 

beschreven in een Brusselse kroniek.
25

  

                                                
21 S. Kuypers, Le duc de Villahermosa …, pp. 31-33.  
22

 H. Lonchay, J. Cuvelier, J. Lefèvre,  Correspondance de la Cour d’Espagne sur les affaires des Pays-Bas au 

XVIIe siècle, V,  p. 93 
23

 “En cette occasion le duc de Villa Hermosa se battit non-seulement comme un général, mais comme un 

soldat ; plusieurs fois il faillit être fait prisonnier ”. L.P. Gachard, Les bibliothèques de Madrid et de l’Escurial, 

p. 362.   
24

 Een verslag van de strijd in Seneffe door een ooggetuige, waarschijnlijk iemand van het Spaanse leger, sprak 

boekdelen: “ Cette retraite du comte lui a fait perdre le crédit, non-seulement parmi les troupes, mais encore 

parmi les peuples.” Samengevat in : L.P. Gachard, Les bibliothèques …, pp. 360-363  

Een ander document laat eveneens de ontevredenheid over Monterrey doorschijnen :  “Ils refusèrent d’obéir au 

comte de Monterey, disant qu’il n’était pas à la tête d’une armée. Pour ne pas laisser de se trouver présent en 

cette occasion le comte résolut d’abandonner le commandement, et le prince d’Orange donna la parole et les 

ordres, tandis que le gouverneur des Pays-Bas jouait le rôle d’un volontaire et d’un pourvoyeur de pain. ” 

Samengevat in : L.P. Gachard, Les bibliothèques…, p. 364 
25

 “1675. Den 31 januari is de Contesse de Monteray van hier vertrocken naer vrancruijck om soo naer 

spagnien te reijsen, meest alle den adel soo van heeren als dammes hebben haer vuijtghelij gedaen.Den 8 

february is den graeve van monteray gevolght oock gevergeselschapt van alle den adel te peerdt geconvoijeert 

vanden hertogh van Villa Harmossa, op den Anderlechtschen steenwegh was eenen vlaminck die den grave van 

monteray beschonck met een gelas bier getapt in de 3 conincken d’welck den graeve heeft gedroncken ende 
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Villahermosa werd begin 1675 door de koningin-regentes officieel aangesteld als nieuwe 

interim-gouverneur van de Habsburgse Nederlanden.
26

 Enkele jaren later werd Villahermosa 

beloond voor zijn inspanningen, hij werd opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies. Hij 

werd verkozen op 15 oktober 1678, nadat hij zich verdienstelijk had gemaakt in de 

verdediging van Bergen. Op 23 april 1679 werd hij in Brussel ingehuldigd.
27

 

Na vijf jaar interim-gouverneur te zijn geweest, keerde de hertog eind 1680 terug naar 

Spanje om er te zetelen als raadsheer in de Madrileense Raad van State.
28

 Nog eens vijf jaar 

later vroeg Karel II of hij een tweede keer als landvoogd naar de Habsburgse Nederlanden 

wilde trekken.
29

 Waren er geen andere, jongere, competente kandidaten meer voorhanden? 

Villahermosa weigerde dit verzoek. Ter compensatie werd hij, onder lichte druk van de 

koning, in 1688 onderkoning van Catalonië. Na twee jaar legde hij ook deze functie naast zich 

neer. Franse druk, lokale oproeren en zijn reeds gevorderde leeftijd speelden hem steeds meer 

parten. Villahermosa trok zich terug in Zaragoza en overleed er op 13 augustus 1692. Hij 

werd achtenvijftig jaar en had geen erfgenamen.
30

     

 

2. De aanloop naar Villahermosa’s benoeming tot interim-landvoogd 

 

Villahermosa kon rekenen op enkele belangrijke politieke machthebbers in Spanje. Zij 

steunden hem en gaven hem raad in verband met allerhande zaken in de Zuidelijke 

Nederlanden. Eén van hen, met de meeste invloed aan het Spaanse hof, was de “Condestable” 

van Castilië. De titel van “Condestable” werd gecreëerd door koning Juan I van Castilië, die  

                                                                                                                                                   
gebrocht aen den hertogh die van gelijcken bescheerdt dede. Den graeve dede aen dito vlaeminck tellen vier 

pistolen, daer was veel volck soo van Borgerije in wapens onder het lossen van t’ canon gaf den graeve den 

commandant stock aen den hertogh die met den Adel van Anderlecht keerde naer de stadt.” 

KBB, Geschiedenissen van Brussel, f. 226 
26 Maria Anna van Oostenrijk aan de Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië, 2 januari 1675 (AGS, SP, 

leg. 2472, z.f.) 
27

 A. de Ceballos,  La Insigne Orden del Toisón de Oro, p. 374 

“1679.Den 23 april heeft onsen Gouverneur den Hertogh van Villa Harmossa, met den Hertogh van Aerschot 

ontvangen het gulde vlies naer den kercken dienst hebben gedaen eene treffelijcke cavolcade (?) met veel 

edeldom alles op het rijckelijckste opgeseth, comende den steenweghe aft, aen fonteijne vanden spiegel stondt 

eenen wel gecierden waeghen daer ses fonteyns uytsprongen, op de merckt was eenen waeghen voor de 

hoedemaeckerstraat, de paye was behangen met de roode laeckens ende de 5 guldens waeren op de merckt…” 

KBB, Geschiedenissen van Brussel, p. 234 
28 F. Barrios, El Consejo de Estado de la monarquía Española, p. 398 
29

 L.P. Gachard, Les bibliothèques…, p. 536 
30

 S. Kuypers, Le duc de Villahermosa…, pp. 33-37 
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regeerde van 1379 tot 1390.
31

 Een Nederlandstalige vertaling is niet voorhanden, men 

gebruikt voornamelijk de Franse variant “Connétable”. De titel werd erfelijk in de vijftiende 

eeuw, toen hij door de toenmalige vorst Hendrik IV werd gegeven aan Pedro Fernandez de 

Velasco. Vanaf dan zouden zijn erfgenamen de titel van Connétable van Castilië dragen. 

Eén van hen was don Iñigo Fernandez de Velasco. Hij was interim-gouverneur van de 

Zuidelijke Nederlanden geweest van 1668 tot 1670. Tijdens het gouverneurschap van 

Villahermosa zetelde de Connétable o.a. als raadsheer in de Madrileense Raad van State en 

als president van de Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië.
32

 Daarnaast 

onderhielden de Connétable en Villahermosa een regelmatige briefwisseling.  

 

In oktober 1674, toen Villahermosa al enkele jaren generaal was van het Ejército de 

Flandes, schreef hij aan de Connétable over zijn onzekerheid om de toenmalige interim-

gouverneur Monterrey op te volgen. Hoewel de afgelopen militaire campagne rampzalig was 

geweest voor het Spaanse leger - men had vele verliezen geleden in de slag bij Seneffe - vond 

Villahermosa dat hij het er best goed vanaf had gebracht. Desondanks stond hij weigerachtig 

tegenover het hem reeds aangeboden ambt van interim-gouverneur. Hij gaf als reden dat hij 

de juiste kwaliteiten niet bezat om de reeds uitgeputte Habsburgse Nederlanden te kunnen 

helpen. Ook al zou hij zich tot het uiterste inspannen, “de effecten zouden niet 

overeenstemmen met zijn persoonlijke wensen”. Hij benadrukte dat hij zelfs niet voor korte 

tijd interim-landvoogd wou zijn. Dit zou nefast zijn voor zijn dienstverlening aan de koning, 

voor zijn positie als hechura van de Connétable en voor zichzelf. Hij wilde noch hen noch 

zichzelf in diskrediet brengen.
33

  

Enkele maanden later stuurde Villahermosa een gelijkaardige brief naar don Pedro 

Coloma, de secretaris van de Consejo de Estado. Hij vroeg of de koningin-regentes hem een 

licentie kon toekennen waardoor hij de Zuidelijke Nederlanden kon verlaten. Hij beweerde 

dat vijf jaar dienst als generaal van de cavalerie hem had uitgeput, vooral door het constante 

gebrek aan geld, en dat hij de regentes beter zou kunnen dienen in andere functies.
34

   

De zelfde dag schreef de duidelijk zenuwachtige hertog aan zijn oom, don Francisco de 

Borja, nog maar eens zijn ongenoegen van zich af. Uit de bronnen is niet duidelijk welke 

                                                
31 De titel komt van het Latijnse Comes stabuli, wat zoveel wil zeggen als graaf van de stoeterij. In de 

Middeleeuwen werd de titel van “Condestable” toegekend aan de persoon die de hoogste rang uitoefende in het 

leger. De titel “Condestable” van de kroon van Castilië was in de vroegmoderne tijd meer een eretitel geworden 

dan een militaire functie. (www.rae.es, datum van consultatie: april 2007) 
32 F. Barrios, El Consejo de Estado de la monarquia Española, p. 388 
33

 Villahermosa aan de Connétable van Castilië, 17 oktober 1674. (BNM ms. 2409, z.f.,) 
34

 Villahermosa aan Pedro Coloma, 12 december 1674 (BNM ms. 2408, z.f.) 



 12 

functie don Francisco uitoefende, maar hij had wel contact met de belangrijkste ambtenaren in 

Madrid. Villahermosa klaagde dat hij het ambt onmogelijk op zich kon nemen. Hij had reeds 

ongeveer 60 000 reales de a ocho schulden en had zelf haast niets om te eten. Daarboven 

achtte hij het behouden van zijn degelijke reputatie belangrijker dan zijn financiële malaise. 

Hij besloot metaforisch dat hij zich nog slechts met één voet op de oever bevond en het dus 

beter was dat er een vervanger werd aangeduid.
35

 

Blijkbaar kreeg Villahermosa’s verzoek tot vervanging geen opvolging. Enkele weken 

later schreef de koningin-regentes aan de hertog dat, ondanks zijn herhaaldelijke smeekbedes, 

ze hem geen licentie zou toekennen. De koningin had vertrouwen in de ijver en goede 

dienstverlening van Villahermosa en drukte hem op het hart niet te verzaken aan zijn functie. 

Hij had volgens haar voldoende ervaring, een grondige kennis van het land en vele 

competente raadgevers ter plaatse om zijn taak zo goed mogelijk te vervullen. Om hem 

financieel tegemoet te komen beloofde ze hem dat de 6000 escudos die hij nog tegoed had 

meteen zouden worden opgestuurd vanuit Madrid.
36

 

De talrijke pogingen van Villahermosa om, met de steun van zijn vertrouwelingen in 

Madrid, terug naar Spanje te mogen keren en geen landvoogd te worden mislukten. Deze 

korte maar krachtige brief van de koningin-regentes liet de hertog geen mogelijkheid tot 

verdere repliek. Op 21 december 1674 kreeg de hertog het bericht van de Connétable dat hij 

werd aangesteld als interim-gouverneur van de Habsburgse Nederlanden.
37

 Even later volgde 

de officiële benoeming van de koningin-regentes. Villahermosa deze functie uitoefenen in 

afwachting van de komst van de rechtmatige landvoogd “van den bloede”, don Juan José.
38

 

Uiteindelijk legde Villahermosa zich neer bij de beslissing van Madrid. Het feit dat de 

koningin hem een toeslag van 6000 escudos toekende overtuigde hem dat zijn inspanningen 

gewaardeerd werden. Hij werd bovendien benoemd als gentilhombre de la cámara, 

kamerheer van de vorst.
39

 Deze eretitel getuigde van het grote aanzien dat Villahermosa 

genoot bij het hof. Ook het nieuws dat Don Juan José spoedig naar de Zuidelijke Nederlanden 

zou vertrekken moet Villahermosa gerustgesteld hebben.
40

  

                                                
35 Villahermosa aan don Francisco de Borja, 12 december 1674 (BNM ms. 2409, z.f.) 
36

 De koningin-regentes aan Villahermosa, 19 december 1674. (BNM ms. 2409, z.f.) 
37

 De Connétable van Castilië aan Villahermosa, 21 december 1674 (BNM ms. 2409, z.f.) 
38

 De koningin-regentes aan de Hoge Raad van de Nederlanden, 2 januari 1675 (AGS, SP leg. 2472, z.f.) 
39 Don Juan José aan Villahermosa, 26 januari 1675 (BNM ms. 2409, z.f.) 
40

 De Connétable van Castilië aan Villahermosa, 2 januari 1675 (BNM ms. 2408, z.f.).  

Kort na het aantreden van Villahermosa zou het overigens bekend geraken dat don Juan José niet naar de 

Zuidelijke Nederlanden zou afzakken om de hertog te vervangen als landvoogd. In Messina, een stad in Sicilië, 

was er een opstand uitgebroken tegen het Spaanse gezag, gesteund door de Fransen (zie: J. Lynn, The wars of 

Louis XIV…, pp. 143-144.) Don Juan José werd naar daar gezonden om de opstand te bedwingen. Spanje vroeg 

aan de Republiek om hen te steunen met een oorlogsvloot, om zich tegen de vijand en de vele piraten in de 
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Villahermosa wist dat hij zijn vertrouwelingen herhaaldelijk had laten weten dat hij geen 

interim-landvoogd wilde worden. Hij veranderde van discours en stelde nu alles in het werk 

om niet hypocriet gevonden te worden door het plotse aanvaarden van zijn lot. Hij opperde 

dat de hele bevolking van de Zuidelijke Nederlanden uitdrukkelijk wenste dat hij de taak op 

zich zou nemen en dat hij in hun ogen de enige remedie was voor de vele tegenslagen die het 

land had moeten verwerken. Toch bleef hij cynisch, hij verwachtte immers dat degenen die 

hem zo graag landvoogd zagen worden, de eersten zouden zijn die hem zouden willen zien 

aftreden.
41

 

 

In Madrid werd het nieuws op gejuich onthaald.
42

 De Connétable van Castilië was zeer 

tevreden, hij had immers in 1670 de hertog al voorgesteld als kandidaat maar toen werd de 

post toegekend aan de graaf van Monterrey, omdat die bij de koningin-regentes een betere 

reputatie genoot.
43

 Zijn beschermeling zou nu kunnen laten zien wat hij waard was. Hij 

raadde de kersverse landvoogd aan om de koningin-regentes en de Raad van State in Madrid 

regelmatig op de hoogte te brengen van de toestand in de Zuidelijke Nederlanden Zo zouden 

ze meteen ter hulp kunnen schieten bij o.a. het betalen van subsidies aan de geallieerde legers, 

het onderhouden van het Spaanse leger, het voorbereiden van de militaire campagnes, 

enzovoort. Volgens de Connétable had men in Madrid al vijf jaar niet het minste idee van wat 

er in de Zuidelijke Nederlanden gaande was.
44

 

Ook de broer van Villahermosa, don Juan Enrrique, probeerde de hertog te laten inzien dat 

dit echt wel het beste voor hem was. Villahermosa werd immers niet blind voor de leeuwen 

geworpen, hij diende al vijf jaar in het Ejército de Flandes en deze ervaring maakte van hem 

een betere kandidaat dan welke andere ook. Don Juan Enrrique ging nog een stap verder om 

zijn broer te sussen. Als gouverneur-generaal zou hij namelijk de hoogste rang in het leger en 

de grootste waardering van Madrid verkrijgen. Juan Enrrique speelde handig in op het 

eergevoel van Villahermosa, volgens hem was het immers veel beter voor de reputatie van de 

hertog om later naar Spanje terug te keren als gewezen landvoogd dan als gewezen generaal 

van de cavalerie.
45

  

                                                                                                                                                   
Middellandse zee te beschermen. Bernardo de Salinas aan Villahermosa, 10 april 1675 (BNM ms. 2414, f. 13-

14); CCE, V, p. 211 
41

 Villahermosa aan don Francisco de Borja, 26 december 1674 (BNM ms. 2409, z.f.) 
42

 Don Pedro Coloma aan Villahermosa, 2 januari 1675 (BNM ms. 2409, z.f.) 
43 S. Kuypers, Le duc de Villahermosa…, p. 55 
44

 Connétable van Castilië aan Villahermosa, 2 januari 1675 (BNM ms. 2408, z.f.)  
45

 Don Juan Enrrique aan Villahermosa, 2 januari 1675 (BNM ms. 2414, f. 111) 
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De toon in Villahermosa’s correspondentie verzachtte geleidelijk aan. In een brief aan de 

koningin-regentes liet hij zijn gehoorzame kant zien. Hoewel hij overtuigd was dat zijn 

“smalle schouders” de zware lasten maar met moeite konden dragen, was hij bereid zich op te 

offeren om Hare Majesteit te dienen. Meer nog, moest de koningin hem voldoende middelen 

toekennen zou hij zich zelfs aan zijn taak wijdden con ardiente celo, met vurige ijver.
46

  

 

Zo begon Villahermosa aan zijn ambtstermijn als interim-landvoogd. Het was niet 

onlogisch dat hij negatief stond tegenover deze positie. Gedurende de periode als generaal van 

de cavalerie van het Ejército de Flandes had hij van dichtbij kunnen meemaken hoe het zijn 

voorganger Monterrey verging. Hij had gezien hoe de graaf het klein beetje geld waarover hij 

beschikte niet aanwendde om het leger mee te betalen. Zo kwam op korte tijd het systeem van 

regelmatig uitbetaalde soldij in verval, vele duizenden soldaten deserteerden en sloegen aan 

het plunderen.
47

 Villahermosa zag de toekomst van de Habsburgse Nederlanden somber in. 

Door het onregelmatige soldij verzwakte het leger en kon men de verdediging van de 

belangrijkste steden niet meer volhouden. Door de aanhoudende plunderingen werd het 

onveilige klimaat versterkt en kreeg ook de handel een flinke deuk. Kort gezegd, Spanje was 

zwaar getroffen in wat volgens Villahermosa el corazón del estado was, het hart van de 

staat.
48

  

Villahermosa had kunnen zien hoe de graaf van Monterrey in diskrediet kwam bij het volk 

en gaandeweg ook in Madrid.
49

 Rekening houdend met zijn trotse aard en het grote belang dat 

hij hechtte aan zijn reputatie, is het te begrijpen dat hij deze niet op het spel wou zetten. Toch 

leek zijn gehoorzaamheid te winnen van zijn angst nadat de koningin-regentes in enkele korte 

berichten liet merken dat ze niet van tegenspraak gediend was. In zijn private correspondentie 

zal zijn cynische ondertoon wel blijven terugkomen, met sterk gekleurde beeldspraak. Hij zou 

de Zuidelijke Nederlanden vaak vergelijken met een labyrint of een instortend gebouw dat hij 

                                                
46 Villahermosa aan de koningin-regentes, 23 januari 1675 (BNM ms. 2408, z.f.)  
47

 Villahermosa aan don Francisco de Borja, 16 januari 1675 (BNM ms. 2409, z.f.) 
48

 Villahermosa aan de Connétable van Castilië, 6 februari 1675 (BNM ms. 2409, z.f.) 
49

 Een verslag van de Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië sprak over de “despotische en 

absolutistische excessen” van Monterrey, en raadde de koningin aan Villahermosa hierover te informeren en hem 

de opdracht te geven de toestand te herstellen.  

Consult van de Hoge Raad voor de Nederlanden, 6 maart 1675 (AGS, SP leg. 2472, z.f.) 

S. Kuypers stelde dat Monterrey werd teruggeroepen door zijn aandeel in de deelname van Spanje in de 

Hollandse Oorlog. Daarnaast bezat hij weinig diplomatieke talenten en was hij op religieus gebied te tolerant 

geweest. Uiteindelijk zorgde Monterrey’s houding in de slag bij Seneffe voor de “coup de grâce”.  S. Kuypers, 

Le duc de Villahermosa…, p. 50-51 
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kost wat kost moest ondersteunen. Enkel blinde gehoorzaamheid aan de monarchie kon hem 

doen volhouden.
50

  

 

 

3. Bespreking van de instructies van Villahermosa 

 

Zoals eerder vermeld was een landvoogd de alter ego van de vorst. Dit betekende in 

principe dat hij de hoogste bevoegdheid had om in het hem toegewezen gebied te regeren in 

naam van de vorst. De praktijk leert ons iets anders. In werkelijkheid werd de gouverneur-

generaal beperkt door allerlei instructies die hem werden toegekend door de Spaanse 

koning.
51

 Bij Villahermosa was dit niet anders. Naast de bijzondere instructies, die meer 

algemene bepalingen bevatten, werden hem ook geheime, meer specifieke, instructies 

opgelegd. Beide patentbrieven hebben we teruggevonden in de correspondentie van 

Villahermosa, in de sectie manuscritos in de Biblioteca Nacional de Madrid.
52

 Noch S. 

Kuypers noch B. Thiers hebben deze documenten kunnen raadplegen voor hun 

licentiaatsverhandeling over Villahermosa.
53

 Wat stond er in Villahermosa’s instructies en 

welke bevoegdheden werden hem toegekend of juist onthouden? 

 

3.1. Bijzondere instructies 

 

 We zullen eerst de bijzondere instructies bekijken. Allereerst werd de hertog volledige 

vrijheid van handelen gegeven, waarbij hij er speciaal op moest toezien dat de monarchie en 

het goede katholieke geloof niet geschonden werden. Dit alles moest gebeuren in 

samenspraak met de Collaterale Raden en andere lokale instellingen. Hij moest erop toezien 

dat zowel de gewestelijke als lokale overheden ervoor zorgden dat overtreders van edicten en 

ordonnanties vervolgd werden. Villahermosa werd er duidelijk op gewezen dat hij de rechten 

van alle lokale instellingen moest respecteren en dat hij moest verhinderen dat de Collaterale 

Raden zich in elkaars vaarwater zouden begeven. Hij werd aangemaand elk problematisch 

                                                
50

 Villahermosa aan don Francisco de Borja, 23 januari 1675 (BNM ms. 2408, z.f.) 
51

 Het kwam erop neer dat de landvoogd op verschillende manieren beperkt werd in zijn macht. Zo waren de 

convocatie van de Staten-Generaal, de verlening van gratie bij majesteitsschennis, de benoeming van talloze 

hoge ambtenaren op gewestelijk en lokaal niveau, voorbehouden aan de vorst.
 
 Zie: E. Aerts, M. Baelde e.a.., De 

centrale overheidsinstellingen…, pp. 205-206 
52

 Beide instructies zijn opgesteld op 2 januari 1675 (BNM ms. 2409, f. 387-396 en f. 397-404) 
53 Ze konden zich enkel baseren op de samenvatting van L.P. Gachard (Les bibliothèques …, p.343) en vroegere 

patentbrieven van onder andere de graaf van Monterey.  
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geval te melden en zich te houden aan de beslissingen van Spanje. Eveneens moest hij ervoor 

zorgen dat de raadsleden van de Collaterale Raden competent, nederig en volstrekt onpartijdig 

waren, een absolute geheimhouding konden bewaren en zich niet lieten omkopen. 

Villahermosa moest op de hoogte zijn van de beslissingen die door de Raad van State en de 

Geheime Raad met een meerderheid waren goedgekeurd en kon die bijsturen waar nodig. Hij 

kreeg de toestemming om in dringende gevallen zelf te handelen zonder eerst de centrale 

overheden op de hoogte te brengen, maar enkel als het strikt noodzakelijk was en er niet 

genoeg tijd was om te wachten op een antwoord vanuit Madrid. Maar uiteraard verlangde de 

vorst, in dit geval de regentes, van Villahermosa een strikte gehoorzaamheid en 

geheimhouding. Daarnaast werd de landvoogd aangespoord de herbebossing te stimuleren, 

het platteland te herbevolken en de universiteiten van Leuven, Dole en Dowaai te 

beschermen. De particuliere instructies eindigden met de man nog maar eens op het hart te 

drukken dat hij de Habsburgse Nederlanden moest besturen zoals de vorst in kwestie dat zou 

doen, met de nodige voorzichtigheid en discretie. 

 

Deze patentbrief was uiteraard niet baanbrekend, ongetwijfeld kregen Villahermosa’s 

voorgangers gelijkaardige instructies.
54

 De nadruk werd vooral gelegd op de goede 

samenwerking met de Collaterale Raden en het respecteren van hun bevoegdheden. We 

namen de proef op de som en vergeleken de particuliere instructies van Villahermosa met die 

van aartshertog Albert (1595) en landvoogd don Juan José van Oostenrijk (1656). Die van 

Villahermosa waren bijna een exacte kopie van de andere bijzondere instructies. Bij 

aartshertog Albert was er slechts één alinea meer toegevoegd. Hierin stond dat de vorst in de 

universiteiten van Leuven en Dowaai seminaries had laten oprichten, zowel om de jeugd op te 

leiden als de rooms-katholieke godsdienst te stimuleren. Albert werd opgedragen zich 

specifiek bezig te houden met deze seminaries, zodat “dergelijk godsvruchtig werk” niet werd 

onderbroken of afgeschaft door een gebrek aan middelen.
55

 Dat deze clausule werd 

opgenomen in Albert’s instructies kunnen we interpreteren als een extra maatregel van Filips 

II om het katholieke geloof in de Nederlanden te promoten tegenover het protestanisme. Ook 

de bijzondere instructies van don Juan José waren, buiten drie alinea’s, identiek aan die van 

Albert en Villahermosa. Deze drie alinea’s gingen eveneens over religieuze zaken. Don Juan 

                                                
54 « Instruction particulière pour le même, même date. Elle est conçue comme celles données aux prédécesseurs 

du duc. »  L.P. Gachard, Les bibliothèques …, p. 344 
55

 Bijzondere instructies van aartshertog Albert, 2 augustus 1595 (ARA, Aud., nr. 1223, f. 67-71) 
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moest o.m. verhinderen dat er nieuwe kloosters gesticht werden.
56

 Deze extra instructies 

kunnen er misschien op wijzen dat Madrid meer controle wou op de Kerk in de Zuidelijke 

Nederlanden. Bij Villahermosa zijn er geen specifieke instructies van religieuze aard terug te 

vinden. In haast honderd jaar was er ook heel wat veranderd, de Noordelijke Nederlanden 

waren onafhankelijk geworden en Spanje was nu zelfs hun bondgenoot in de oorlog tegen 

Frankrijk.  

 

3.2. Geheime instructies 

 

Ook hier werd het belang van een goede omgang met de Collaterale Raden benadrukt. Hij 

kreeg daarnaast de bevoegdheid om de Staten-Generaal samen te roepen wanneer en hoe vaak 

hij dat nodig achtte. Er werd wel meteen aan toegevoegd dat hij dit best niet al te veel zou 

doen, enkel als het strikt noodzakelijk was. De hertog mocht uitkijken naar nieuwe kandidaten 

bij het vrijkomen van belangrijke bestuurlijke en religieuze functies, maar de eindbeslissing 

werd door de vorst zelf genomen. De vorst zou beslissen over de benoeming van belangrijke 

stadsbesturen, van de voorzitters van alle rechtbanken en rekenkamers, van de tresorier-

generaal, van de raadsleden van de Collaterale Raden en van enkele baljuws, enz.
57

 

Voor andere ambten kon Villahermosa zelf beslissen wie hij aanstelde, in samenspraak met de 

Collaterale Raden. Uiteraard moest hij ook Madrid op de hoogte brengen. De geheime 

instructies verboden hem ten stelligste nieuwe instellingen of raden op te richten zonder 

gegronde reden en slechts na goedkeuring. 

Dan volgden er enkele zinnen over wat Villahermosa met de handel in de Habsburgse 

Nederlanden moest aanvangen:  

“Nous vous enchargons bien serieusement l’ouverture et restablissement des commerces dans 

nosdits pays tant par mer que par terre, aussy l’introduction et entretenement des 

                                                
56

 Bijzondere instructies van don Juan José, 25 maart 1656 (ARA, Aud., nr. 1225, f. 121-124) 
57

 “Et ou regard des offices nous entendons aussy retenir a nous la disposition de tous Gouvernements 

Generaux de nos Provinces de pardela, aussy l’amiraulté, comprennant auxdits Gouvernements celuy de Lille, 

Douay et Orchies, et de Tournay et Tournesis, pareillement les Gouvernements et Capitaineries particulieres des 

Citez d’ Anvers, d’Arreas, Bethune, Sanct Omer, Hesdinfort, Bapalmes, Cambray, Landrechies, Avesnes, 

Bouchain, Charlemont, Philippeville, Thionville, Mariembourg, Dunquerque, Ostende, Gravelingues, des 

Chasteaux dudit Anvers, Gand, et de la ville de Dole et de Gray, aussy la provision des Chefs de tous colleges de 

Justice et des Comptes, aussy du Tresorier general de nos finances, et de tous Conselliers d’Estat et du Conseil 

Privé, comme semblablement des Bailliages de Haynau, de Gand, de Bruges, de Amont et de Dole en Bourgogne 

et pardessus en la Vaulnerie de Salins, quand le cas de la vacations d’iceux escherra, le mesme en droict les 

autres estats de cour suivant les ordres et la praticque ancienne, et pareillement des capitainies et charges 

d’homme d’armes. » 

Geheime instructies aan Villahermosa, 2 januari 1675 (BNM ms. 2409, f. 390) 
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manufactures en la meilleure forme qu’il sera possible, afin que par ce moyen l’on puisse 

excuser l’entree des denrees, marchandises et manufactures estrangeres qui espuissent la 

substance de nos subiectz, signament esquelles la déspense est volontaire et superflue, ne 

servants qu’a l’ostentation, et a imiter les mœurs, usages et façons des peuples et nations 

estrangeres, et ferez sans remise aviser et concepvoir sur ce subiect tels droicts prohibitifs 

placcarts et pregmattiques sanctions que pour plus grand profit de nos subiects, et bien de 

nos pays trouverez convenir.” 

Villahermosa kreeg de opdracht zich speciaal met het herstel van de handel bezig te houden, 

ook met het buitenland. Hij moest daarvoor maatregelen treffen die het voordeligst waren 

voor de onderdanen zelf.  

 

Hoewel deze geheime instructies veel uitgebreider waren dan de particuliere, waren ze 

toch weinig vernieuwend.
58

 Na vergelijkend onderzoek met de geheime instructies van Albert 

en don Juan José bleek dat ook deze instructies haast identiek waren aan elkaar, enkel de 

paragraaf over de handel in die van Villahermosa is niet bij hen terug te vinden. Het lijkt erop 

dat Karel II zelfs nog meer benoemingen naar zich toetrok dan ten tijde van aartshertog 

Albert, precies tachtig jaar ervoor. Zo kon Villahermosa niet zelf beslissen over de benoeming 

van het bestuur van Thionville, Mariembourg, Duinkerke, Oostende en Gravelingen, iets wat 

Albert in 1595 nog wel werd toegestaan.
59

 Ook don Juan José kon meer ambten zelf invullen 

dan Villahermosa.
60

 Deze vergelijking leerde ons dat de bevoegdheden van de landvoogd op 

tachtig jaar tijd haast onveranderd waren gebleven en dat de Spaanse vorst meer benoemingen 

zelf uitvoerde en dus meer controle wilde hebben op de lokale besturen en instellingen. Enkel 

de instructies van landvoogd don Fernando in 1632, opgesteld door o.a. Pieter Roose, waren 

heel anders dan die van vorige landvoogden en bevatten duidelijk meer bevoegdheden.
61

 De 

opvolger van de kardinaal-infant, don Francisco de Melo, kreeg weer instructies naar het 

model van aartshertog Albert, met minder bevoegdheden.
62

  

                                                
58 “Elle ne contient que les clauses ordinaires”.  L.P. Gachard, Les bibliothèques …, p. 343 
59

 Geheime instructies van aartshertog Albert, 2 augustus 1595 (ARA, Aud., nr. 1223, f. 139-146) 
60

 “Et au regard des offices nous entendons aussy retenir a nous la disposition de tous gouvernements generaux 

de nos provinces de pardela, aussy l’admiralité, comprennant auxdits gouvernemens celuy de Lille, Douay et 

Orchies, Tournay et Tournesis ; pareillement les chasteaux d’Anvers, Gand et Cambray, et le gouvernement 

d’Ostende ; aussy la provision des chefs … » Geheime instructies van don Juan José, 25 maart 1656 (ARA, 

Aud., nr. 1225, f. 130-134) 
61

 De instructies van de kardinaal-infant moesten ervoor zorgen dat het koninklijk gezag in de Zuidelijke 

Nederlanden zou toenemen. Zie K. Van Honacker, Lokaal verzet en oproer …, p. 86. Zie ook: E. Aerts, M. 

Baelde e.a., De centrale overheidsinstellingen, pp. 205 
62

 R. Vermeir, In staat van oorlog, p. 267 
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Ook het feit dat Villahermosa de Staten-Generaal mocht samenroepen was niet nieuw, dit 

werd ook al vermeld in de instructies van o.a. Albert, Isabella, don Fernando en don Juan. Het 

werd echter algemeen aangenomen dat de landvoogden dit niet konden doen zonder eerst 

goedkeuring van de vorst te verkrijgen.
63

 Gezien de geringe samenkomsten van de Staten-

Generaal in de 17
de

 eeuw mogen we aannemen dat ze dit ook niet geprobeerd hebben.
64

  

 

In feite komt het erop neer dat Villahermosa’s beslissingsmacht sterk ingeperkt werd, voor 

haast al zijn beslissingen moest hij eerst Madrid consulteren. Ondanks deze beperkingen was 

het in de praktijk niet altijd mogelijk om te wachten op antwoord uit Madrid. Door de grote 

afstand tussen beide gebieden moest de landvoogd in dringende gevallen zelf beslissingen 

nemen om problemen te voorkomen. Verschillende auteurs zijn het erover eens dat de 

gouverneur-generaals ondanks de strenge instructies vrij veel bewegingsvrijheid hadden.
65

 

 

                                                
63

 R. Vermeir, In staat van oorlog, p. 67 
64 De Staten-Generaal werden na 1576 nog slechts enkele keren samengeroepen: in 1598, 1600 en 1632-34. Voor 

meer informatie over de Staten-Generaal, zie E. Aerts, M. Baelde e.a., De centrale overheidsinstellingen …, pp. 

65-71 
65

 S. Kuypers, Le duc de Villahermosa …, p. 206 ; B. Thiers, Villa Hermosa …, p. 25 ; E. Aerts, M. Baelde e.a., 

De centrale overheidsinstellingen …, pp. 202-204; P. Janssens, De Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden (1579-

1780),  in: J.C.H. Blom, E. Lamberts  red., De geschiedenis van de Nederlanden …, p. 205 
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Deel II: Villahermosa’s binnenlands beleid. 

 

1. Historische achtergrond. 

 

Vooraleer we verder ingaan op de verhouding tussen Villahermosa en het centraal gezag, 

is het nodig steeds een algemeen historisch kader in het achterhoofd te houden. In het 

volgende hoofdstuk zullen we de toestand van de Spaanse monarchie in de tweede helft van 

de zeventiende eeuw bespreken. 

 

 1.1. Spanje 1648-1665 

 

Als startpunt nemen we het jaar 1648. In dat jaar werd met de Vrede van Munster een 

einde gemaakt aan de Tachtigjarige Oorlog die woedde tussen Spanje en de Republiek. 

Hoewel de Republiek zich al geruime tijd afgekeerd had van Spanje en in principe reeds sinds 

de Akte van Verlatinghe in 1581 aan zelfbestuur deed, verkreeg deze pas echte 

onafhankelijkheid in 1648. Dit decennialange conflict had Spanje, en vooral Castilië, zwaar 

uitgeput en men moest eindelijk toegeven dat het behoud van de Republiek onmogelijk was.
1
  

Ondertussen was er een derde speler in het veld gekomen, Frankrijk. Dit land was er onder 

leiding van Lodewijk XIII, met de steun van de machtige Richelieu, in geslaagd op 

economisch en militair vlak fors op vooruit te gaan. Ze pretendeerden het overwicht van 

Spanje te breken en zelf de grootste macht van Europa te worden. Terwijl tijdens de oorlog 

met de Republiek de Zuidelijke Nederlanden niet in hun bestaan werden bedreigd, zou dit in 

de strijd met Frankrijk anders verlopen. Lodewijk XIV zou de komende decennia 

systematisch Zuid-Nederlands grondgebied inpalmen en het verzwakte Spanje kon enkel 

hopen op buitenlandse hulp om weerstand te bieden aan de Franse opmars.
2
 

Hoewel in 1648 een einde kwam aan de Tachtigjarige én de Dertigjarige Oorlog, zou het 

nog tot 1659 duren eer Spanje vrede zou sluiten met Frankrijk. Deze laatste kreeg tussen 1648 

en 1652 te kampen met de Fronde, een opstand van parlementairen en de adel tegen het 

centraal gezag. Dit gaf het uitgeputte Castilië een korte adempauze. Toch wordt er algemeen 

aangenomen dat Spanje niet voldoende voordeel kon halen uit de verzwakte positie van 

Frankrijk. Toen Frankrijk een bondgenoot vond in Oliver Cromwell en Engeland zich in 1655 

                                                
1
 J.H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716, p. 347 

2
 P. Janssens, De Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden …, pp. 185-186 
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begon te mengen in het conflict zag het er al helemaal niet naar uit dat Spanje stand zou 

kunnen blijven houden.
3
  

In 1659 werd besloten om de wapens neer te leggen. De Vrede van de Pyreneeën 

betekende vooral toegevingen langs Spaanse zijde. Elliott beweerde wel dat, gezien de 

zwakke positie van Spanje, de verliezen nog vrij draaglijk waren. Er moest weinig gebied 

worden afgestaan en de dochter van Filips IV, Maria Theresia, werd uitgehuwelijkt aan 

Lodewijk XIV. De bruidsschat werd bepaald op 500 000 escudos, op voorwaarde dat zij 

afstand zou doen van haar rechten op de Spaanse troon. Elliott stelde dat dit vredesverdrag 

aansloot bij de dalende Europese ambities van Spanje. Na eerder al afstand te hebben gedaan 

van de Republiek sloot het land nu vrede met Frankrijk. Van een Europees overwicht was 

geen sprake meer.
4
 R.A. Stradling vond wel dat dit vredesverdrag niet moet gezien worden als 

de genadeslag voor Spanje, hun rol op Europees niveau was nog niet uitgespeeld.
5
 

  

 1.2. Maria Anna van Oostenrijk en Karel II 

 

Na de dood van Filips IV in 1665 kwam zijn minderjarige zoon Karel op de troon. De 

monarchie kwam in een diepe crisis terecht. Het jaar ervoor was de munt gedevalueerd en 

Spanje kreeg te kampen met aanvallen van Portugese troepen.
6
 De zwakke Karel II had een 

fysieke en mentale achterstand. Zijn moeder Maria Anna van Oostenrijk zou tot zijn 

meerderjarigheid, veertien jaar, als regentes de honneurs waarnemen. Dit zou gebeuren in 

samenspraak met een regeringscommissie (junta de gobierno) van vijf ministers. De meeste 

historici zijn het erover eens dat Maria Anna een onervaren en zwakke koningin was.
7
 De 

leden van de regeringscommissie hadden diverse achtergronden en representeerden de 

belangrijkste streken van het land. In het testament van Filips IV stond dat de koningin steeds 

                                                
3
 H. Kamen, Spain 1469-1714: a society of conflict, p. 209, R.A. Stradling, Europe and the decline of Spain, p. 

123 
4
 “Now in 1659, in making its own peace with France, the Spanish Monarchy tacitly recognized the failure of its 

European ambitions, and turned its back on the continent whose destinies it had for so long attempted to 

control.” J.H. Elliott, Imperial Spain, pp. 351-352 
5 “There is no justification, in my view, for regarding the treaty as the last nail in the coffin of Spanish power, or 

as the French diktat so often implied by historians. Its great weakness, from the point of view of Spain’s overall 

position, was that England had no part in it.” 

R.A. Stradling, Europe …, p. 145 
6 H. Kamen, Spain in the later… , p. 328 
7
 R.A. Stradling, Europe …, p. 147; J.H. Elliott, Imperial Spain, p. 357, E. J. Hamilton, The decline of Spain, p. 

221.  

H. Kamen nuanceerde dit beeld. Hoewel Maria Anna traditioneel als een zwakke regentes wordt gezien, moet 

men onthouden dat ze een buitenlandse, jonge prinses was die opeens de rol van eerste vrouwelijke regentes 

moest uitoefenen. Daarbij toonde ze volgens Kamen toch voldoende vechtlust om haar positie te bewaren.  

H. Kamen, Spain in the later…, p. 27 
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hun advies moest inwinnen alvorens beslissingen te nemen. Zo wou hij een machtsevenwicht 

bereiken. Deze coalitie zou echter voortdurend onder vuur liggen.
8
  

 

De voornaamste speler die roet in Maria Anna’s eten kwam strooien was de bastaardzoon 

van Filips IV, don Juan José de Austria. Zijn moeder was een bekende actrice, Maria 

Calderón. Don Juan José werd aanvaard door zijn vader en genoot een prinselijke status. 

Hoewel hij eerder al diende in Italië, de Spaanse Nederlanden en Catalonië, werd hem door 

Filips IV de absolute macht niet toegekend.
9
 Don Juan vond echter dat Maria Anna niet 

competent was om te regeren en zocht naar steun om zijn plan, het veroveren van de macht, te 

kunnen volbrengen.  

Maria Anna zocht en vond steun bij haar biechtvader Juan Everard Nithard, een 

Oostenrijkse jezuïet die haar al jaren bijstond. Ze benoemde hem in 1666 tot hoofd van de 

inquisitie, de inquisitor general, waardoor Nithard automatisch in de regeringscommissie 

terechtkwam die de regentes adviseerde bij het besturen. Don Juan wou deze buitenlander 

kost wat kost van zijn macht beroven. Zijn plan om een complot tegen Nithard te smeden 

kwam echter aan het licht in 1668, waardoor don Juan gedwongen was naar Catalonië uit te 

wijken. Daar kon hij rekenen op grote steun en kon voldoende volk bij elkaar verzamelen om 

een coup te plegen. In februari 1669 trok hij met enkele honderden aanhangers naar Madrid 

om Nithard van zijn troon te stoten. Dit plan lukte gedeeltelijk. Nithard werd ontslagen en 

verliet kort daarna het land, maar don Juan Josés carrière kreeg een flinke deuk. Hij was 

politiek gezien te onervaren om voordeel te halen uit zijn succesvolle mars op Madrid. Hij 

aarzelde om het politieke gezag op zich te nemen en aanvaardde uiteindelijk de post van 

vicaris-generaal van Aragón.
10

 Hij trok zich terug in Zaragoza. Tot 1675 zou hij daar blijven, 

terwijl hij bondgenoten zocht en zijn positie trachtte te versterken.
11

 Het was de eerste keer 

dat men vanuit de perifere gebieden van het land militair in opstand kwam tegen de regering 

in Madrid, een tactiek die in de achttiende eeuw vaker in Castilië zou toegepast worden.
12

  

Maria Anna moest op zoek naar een andere rechterhand. Die vond ze in Fernando 

Valenzuela. Door zijn huwelijk met een hofdame van Maria Anna werd deze hidalgo een 

vertrouweling van de koningin-regentes en in 1675 werd hij benoemd tot markies van 

                                                
8 H. Kamen, Spain in the later ..., p. 329 
9
 J. Calvo Poyato, El Carlos II el Hechizado y su época, Barcelona, 1991, p.28 

Juan José zou onderkoning zijn van Sicilië (1648-1651), onderkoning van Catalonië (1652-1655) en landvoogd 

in de Spaanse Nederlanden (1656-1659). Zie: H. Kamen, Spain in the later …, p.  330 
10 J. Castilla Soto, Don Juan José de Austria (hijo bastardo de Felipe IV), pp. 236-237 
11

 H. Kamen, Spain 1469-1714…, p.258; H. Kamen, Spain in the later …, p. 336 
12

 Dit noemt men een pronunciamiento. J.H. Elliott, Imperial Spain …, p. 360 
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Villasierra. Valenzuela kreeg door zijn nadrukkelijke aanwezigheid in het koninklijk paleis de 

bijnaam duende de palacio (paleisgeest). Door brooduitdelingen en stierengevechten maakte 

Valenzuela zich populair bij het volk, maar de hoge adel en don Juan José werden zijn 

vijanden.  

 

1.3. De regering van Karel II  

 

In 1675 werd Karel II meerderjarig en mocht hij zelf het land regeren. Er werd verwacht 

dat Karel Valenzuela opzij zou zetten en don Juan José zou binnenhalen. Karel II vroeg don 

Juan om naar Madrid te komen en hem bij te staan bij het besturen. Onder druk van Karels 

moeder werd Don Juan José echter weer politiek buitenspel gezet. Tegelijkertijd werd 

afgekondigd dat de junta de gobierno nog twee jaar aan de zijde van de vorst zou blijven 

opereren en dat Valenzuela werd verbannen naar Granada.
13

 

In april 1676 werd Valenzuela door de koningin teruggehaald naar Madrid en werd hij tot 

grande de España en eerste minister uitgeroepen. De junta de gobierno werd voor onbepaalde 

tijd opgeschort. Deze gebeurtenissen zorgden voor grote verontwaardiging bij de andere 

grandes, die niet aanvaardden dat een lage edelman tot hun selecte groep toegelaten werd. 

Eind december 1676 kwam het tot een samenzwering om de terugkeer van don Juan José te 

eisen. Maria Anna werd voor een ultimatum geplaatst en Valenzuela vluchtte naar de 

koninklijke residentie “el Escorial”. Op nieuwjaarsdag 1677 trok don Juan José opnieuw 

vanuit Zaragoza naar Madrid, dit keer versterkt met een leger van 15 000 man. Valenzuela 

werd gearresteerd en gedeporteerd naar de Filippijnen.  

De gebeurtenissen van januari 1677 waren volgens Kamen meer dan een 

pronunciamiento. Het was een staatsgreep die zowel gesteund werd door de hoge én lage 

klassen van Spanje. Don Juan werd hierdoor aangeduid als de eerste echte nationale leider in 

de geschiedenis van het land.
14

 Don Juan José bood zijn diensten aan bij Karel II en had grote 

hervormingsplannen. Volgens Elliott werd de toestand van de monarchie er niet beter op 

tijdens de regeerperiode van don Juan José. Eens aan de macht toonde deze zich een zwak 

politiek leider.
15

 Kamen liet zich iets positiever uit. Don Juan José zou Karel II er toe 

aangezet hebben om reizen te maken en om de Cortes van het koninkrijk Aragón samen te 

                                                
13 H. Kamen, Spain in the later …, p. 338; J. Castilla Soto, Don Juan José…, p. 246 
14

 H. Kamen, Spain in the later...., p. 340 
15

 J.H. Elliott, Imperial Spain …, p. 361 
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roepen.
16

 De prins had ook plannen om de administratie te hervormen en de inflatie de kop in 

te drukken. Hij richtte in 1679 ook een junta de comercio op, een handelscommissie, die nog 

vele jaren zou voortbestaan en zou meehelpen aan het economisch herstel van Spanje.
17

 De 

druk werd Juan José blijkbaar teveel want hij stierf kort erna, in september 1679.
18

   

 

1.4. The decline of Spain? 

 

Spanje, net als de rest van Europa, bevond zich in de zeventiende eeuw in een 

economische crisis. Dit feit vormde de aanleiding tot talrijke studies van historici die de 

ondergang van de Spaanse hegemonie trachtten te verklaren.
19

 Een stereotiepe verklaring was 

het slecht regeren van de Spaanse vorsten in de zeventiende eeuw. Toch klinkt er bij andere 

auteurs een positievere noot, Spanje zou tijdens het laatste kwart van de zeventiende eeuw 

langzaam een economische heropleving beleven en zou een opmerkelijk herstel laten zien 

tijdens de Spaanse Successieoorlog (1700-1713).
20

 

Een van de eerste auteurs die de reden voor de recessie niet alleen legde bij de slechte 

regering maar ook aandacht had voor de vele economische factoren was Earl J. Hamilton. 

Hoewel hij vond dat Spanjes economische decadentie sterk overdreven werd in de latere 

historiografie was er volgens hem voldoende bronnenmateriaal voorhanden om de crisis te 

bewijzen. Naast een absolute economische crisis had Spanje ook te kampen met een relatieve 

crisis. Dit wil zeggen dat er niet alleen een achteruitgang in de landbouw en de industrie 

merkbaar was, maar dat ook bij het bevolkingscijfer een dalende trend werd waargenomen.
21

 

Ondanks zijn nuances bij een te overdreven geschetst beeld van de economische malaise in 

Spanje, besloot Hamilton dat het land in de zeventiende eeuw in een onafwendbare 

economische crisis terecht was gekomen, net zoals enkele zeventiende-eeuwse tijdgenoten al 

hadden voorspeld.
22

  

                                                
16

 Een niet onbelangrijk feit omdat de Cortes (vergelijkbaar met onze gewestelijke Staten) van Aragón slechts 

twee keer samen hebben gezeten, in 1677-1678 en 1684-1687. De Cortes van Castilië zouden zelfs geen enkele 

keer samenkomen tijdens de regeerperiode van Karel II. H. Kamen, Spain 1469-1714…, p. 259 
17

 H. Kamen, Spain 1469-1714…, p. 259 
18

 J. Castilla Soto, Don Juan José …, p. 318 
19 Dominguez Ortiz stelde o.a. dat de enkele pogingen onder Karel II om de economie nieuw leven in te blazen 

niet voldoende waren om de monarchie weer op de been te helpen. A. Dominguez Ortiz, Crisis y decadencia de 

la España de los Austrias, pp. 90-91 
20

 Zie o.a. artikel van H. Kamen, The decline of Spain: a historical myth?, Past and Present, 81 (1978), pp. 24-

50 
21

 E.J. Hamilton, The decline of Spain, in: Essays in Economic History, p. 218 
22

 Ibid., p. 226 
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In de jaren 1960 vond J.H. Elliott dat Hamiltons theorie verouderd was en schreef een 

artikel waarin hij enkele nieuwe visies op de Spaanse economische crisis uiteenzette. Hoewel 

hij enkele nieuwe feiten aan het licht bracht, had ook hij een negatieve kijk op de 

economische toestand van Spanje in de zeventiende eeuw en situeerde hij het hoogtepunt van 

de crisis in 1640.
23

  

Later kwam H. Kamen met een nuance rond het begrip “decline”. Deze “mythe” over het 

verval van Spanje vond men niet zozeer terug bij tijdgenoten, die hadden het meestal over een 

achteruitgang maar niet over een echt verval.
24

 Kamen stelde dat er, voor er sprake kon zijn 

van een verval, eerst een stijging moest aan vooraf gaan.
25

 Tijdgenoten als de arbitristas 

beschreven de zeventiende eeuw niet echt als een plots verval, zij zagen de periode van de 

Katholieke Koningen als de gouden tijd voor Spanje en merkten al een achteruitgang vanaf de 

komst van de eerste Habsburgse vorst, Karel V. Dit staat haaks op de visie van o.a. Hamilton, 

die stelde dat Spanje in de zestiende eeuw probleemloos de dynastieke wissel doorstond en 

dat de echte crisis pas begon vanaf de zeventiende eeuw.
26

 Kamen stelde zich de vraag of de 

crisis het antwoord was op het ineenvallen van een bloeiend en economisch hoogstaand rijk. 

Het antwoord is nee. Spanje was nooit een erg sterke economische natie geweest, wat wil 

zeggen dat er niet echt sprake kon zijn van een echt verval.
27

 

 

Hoe ervoer Villahermosa de economische malaise van Spanje? De Zuidelijke 

Nederlanden vergaarden inkomsten door belastingen en diverse taksen, maar dit was niet 

genoeg om de zware oorlogskosten te dekken. Extra geld vanuit Spanje was dus broodnodig. 

Hoewel Kamen vaststelde dat er in de late zeventiende eeuw opnieuw een lichte economische 

heropleving merkbaar was, waren de jaren 1677-1679 veruit de ellendigste jaren van de 

eeuw.
28

 Tot het einde van de zeventiende eeuw zou de algemene indruk blijven dat Spanje er 

maar niet op vooruitging. In het begin van de achttiende eeuw zou het land echter vriend en 

vijand verbazen door een opvallend economisch herstel. B. Thiers stelde daarom dat Spanje, 

                                                
23

J.H. Elliott, The decline of Spain, Past and Present, 20 (1961),  p. 73 
24

 H. Kamen, The decline of Spain…, p. 31 
25 Ibid., p. 27 
26

 H. Kamen, The decline …, pp. 27-29 
27

  “The dawn of empire had been a false dawn; there had been no lasting benefits – in short, no “rise” of 

Spain”.Ibid., p. 30 

 “It is difficult to see how so undeveloped a nation could have “declined” before ever becoming rich”.  

 Ibid. p. 35 
28

 H. Kamen, Spain in the later…, pp. 328-352 



 26 

ondanks een zware crisisperiode te hebben meegemaakt, toch nog niet volledig uitgeteld 

was.
29

 

 

2. Villahermosa’s verhouding met het centrale bestuur in Madrid. 

   

Zoals reeds vermeld had de landvoogd ondanks de vele beperkingen een vrij grote 

beslissingsmacht. Madrid en Brussel lagen immers te ver uit elkaar om bij dringende zaken te 

kunnen wachten op Spaans advies. In samenwerking met de Collaterale Raden moest de 

landvoogd vaak zelf belangrijke beslissingen nemen. De praktijk wees uit dat de vorst meestal 

akkoord ging met de persoonlijke acties van de landvoogd. Volgens E. Aerts en M. Baelde 

kreeg de landvoogd wel weinig vrijheid in de afhandeling van buitenlandse zaken.
30

 

 

In Madrid waren er twee instellingen die zich bezig hielden met de landvoogd en de 

problematiek in de Zuidelijke Nederlanden: De Madrileense Raad van State en de Hoge Raad 

voor de Nederlanden en Bourgondië. In het volgende hoofdstuk zullen we nagaan hoe deze 

twee raden omgingen met de kwesties die de landvoogd aanbracht. Een tweede belangrijk 

aspect van de verhouding tussen de landvoogd en Madrid was de financiële steun uit Spanje. 

Villahermosa’s persoonlijke en officiële brieven stonden bol van de jammerklachten over 

achterstallige bijdragen. We onderzochten of men in Madrid zijn best deed of het bij loze 

beloftes bleef. De landvoogd wendde alle middelen aan om meer geld te krijgen en schakelde 

daarvoor ook enkele van zijn Spaanse vertrouwelingen in. Door deze meer persoonlijke 

correspondentie te bestuderen, konden we ons een beeld vormen over hoe Villahermosa zich 

zelf voelde bij dit alles. Als laatste gingen we na of Madrid tevreden was over de hertog en 

diens beleid in de Habsburgse Nederlanden.   

 

2.1.Consejo de Estado  

 

De Madrileense Raad van State, opgericht door Karel V, was een overkoepelende 

instelling die de vorst moest bijstaan en advies verlenen bij het bestuur van het Spaanse rijk.
31

 

Noch hun ledenaantal noch hun bevoegdheden waren strikt vastgelegd. Ze bemiddelden in 

zaken omtrent de vorst en de koninklijke familie, vergaderden over economische zaken, 

                                                
29 B. Thiers, Villa Hermosa…, p. 3 
30

 E. Aerts, M. Baelde e.a., De centrale overheidsinstellingen …, p. 202-203 
31

 F. Barrios, El Consejo de Estado en la monarquía Española, pp. 34-35 
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deden voorstellen voor het invullen van belangrijke ambten, hielden zich bezig met militaire 

en diplomatieke aangelegenheden, enzovoort. Zowat alle belangrijke binnen- en buitenlandse 

kwesties kwamen aan bod.
32

 

 

Juist door deze brede waaier aan bevoegdheden was het niet voor de hand liggend om een 

apart hoofdstuk aan de relatie tussen de landvoogd en de Consejo de Estado te wijden. De 

raad boog zich over zowat alle belangrijke aspecten van Villahermosa’s beleid. Ons 

onderzoek wees wel uit dat er zich geen grote conflicten hebben voorgedaan. Ofwel werd een 

voorstel of een actie van de hertog afgekeurd ofwel werd zijn gedrag juist geprezen. We 

kozen daarom om de rol en de houding van de Consejo de Estado in het beleid van 

Villahermosa niet gezamenlijk te bespreken maar te integreren in de andere onderdelen van 

deze scriptie. Zo worden de consulten van de Consejo de Estado in een breder perspectief 

geplaatst door ze aan te vullen met informatie uit Villahermosa’s persoonlijke brieven, andere 

archiefdocumenten en aanvullende literatuur.   

 

2.2. Hoge Raad voor Nederlanden en Bourgondië 

 

De oprichting van een territoriale raad voor de Nederlanden in 1588 was een 

tegemoetkoming aan de eis van de Staten-Generaal om meer controle te verkrijgen op Filips 

II’s beleid met betrekking tot deze gebieden. De bezetting van de raad was echter klein, de 

invloed gering en na tien jaar werd de Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië in 

1598 afgeschaft. Een tweede poging om de Hoge Raad op te richten werd ondernomen door 

Olivares en Filips IV in 1627, deze raad zou blijven voortbestaan tot 1702. Filips IV besliste 

dat de Hoge Raad zou bestaan uit zes leden uit de Zuidelijke Nederlanden, de voorzitter was 

wel steeds een Spanjaard. De bezetting van de zeventiende-eeuwse Hoge Raad was duidelijk 

groter dan die van 1588-1598, maar bereikte nooit het door Filips IV vastgelegde ledenaantal.  

De bevoegdheden van de Hoge Raad waren beperkt, officiële instructies werden pas in 

1700 opgesteld. De raad verzorgde de officiële correspondentie met de Habsburgse 

Nederlanden, schreef adviezen aan de vorst over het wel of niet toekennen van gunsten en 

benoemingen en hield het doen en laten van de landvoogd goed in de gaten zodat deze geen 

eigen koers zou gaan varen. Eventuele bevoegdheids- of machtsuitbreiding van de raad werd 
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verhinderd door de samenwerking van landvoogden en de Collaterale Raden, omdat men de 

afhandeling van binnenlandse zaken graag in de Zuidelijke Nederlanden hield.
33

 

 

2.2.1. Leden van de Hoge Raad 1675-1680. 

 

In 1675 bestond de raad uit vier leden: Voorzitter Castel Rodrigo (voormalig interim-

landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden) en raadsleden don Andres de Marmol, don 

Guillermo Huberto de Precipiano en de net aangestelde Jean-Baptiste Christyn. Don Balthasar 

de Molinet was secretaris.  

Op het einde van het jaar werd er vervanging voorzien voor de president van de Hoge 

Raad, wegens het overlijden van de markies van Castel Rodrigo. Hoewel dit beloofd was aan 

Monterrey nam de Connétable van Castilië de fakkel over. Tevens bleef deze zijn zetel in de 

Madrileense Raad van State behouden. Dit was niet naar de zin van de graaf, die na hevig 

protest werd verbannen van het hof.
34

 De Hoge Raad was qua bezetting ondergeschikt aan de 

andere territoriale raden. Karel II, die pas meerderjarig was verklaard, wou de Connétable 

echter overtuigen van het belang dat hij hechtte aan de adviezen van de Hoge Raad. Hij liet 

weten dat hij een groot vertrouwen had in de goede werking van de raad en diens leden. Hij 

zou hun adviezen dankbaar ontvangen en aandachtig bekijken zodat hij beslissingen kon 

nemen die het best zijn onderdanen zouden dienen.
35

 Begin 1676 werd de baron van 

Bergeyck, die door Villahermosa naar Madrid was gestuurd om te onderhandelen over de 

Spaanse financiële steun, opgenomen als raadslid in de Hoge Raad. 

Eind 1676 was er weer een machtswissel in de Hoge Raad. De Connétable van Castilië 

trad af als president. Hij zou mayordomo mayor, kamerheer van de vorst, worden. De 

voorbereiding van deze functie hield volgens hem veel werk in en daarom kon hij zich 

voorlopig niet meer bezighouden met andere zaken.
36

 Eind oktober nam de prins van Estillano 

zijn taak over. In november schreef hij aan Villahermosa dat hij zijn taak naar behoren zou 

verrichten.
37

  

Eind 1677 werd de graaf van Monterrey uiteindelijk toegestaan om voorzitter te worden 

van de Hoge Raad.
38

 De raadsleden waren Bergeyck (die ondertussen tot graaf was 
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gepromoveerd), Andres de Marmol, don Guillermo Huberto de Precipiano en Jean-Baptiste 

Christyn
39

 Tot aan Villahermosa’s aftreding als landvoogd zou deze bezetting ongewijzigd 

blijven. 

 

2.2.2. Betrokkenheid van de Hoge Raad: het relaas van de persona celosa 

 

 

In oktober 1676 kreeg Karel II een document toegestuurd van een persona celosa 

(letterlijk: een ijverige persoon). Deze had een verslag geschreven over de toenmalige 

toestand van de Habsburgse Nederlanden en stelde maatregelen voor om de oorlog te kunnen 

voortzetten. De vorst stuurde het document naar de Hoge Raad voor de Nederlanden zodat 

deze het document aandachtig kon bestuderen en er mogelijke oplossingen uit zou kunnen 

halen.
40

 Door deze kwestie nader te onderzoeken, willen we nagaan of de Hoge Raad zich de 

problematische situatie in de Zuidelijke Nederlanden aantrok of onverschillig bleef.  

 

Het anonieme verslag bestond uit twee delen. Het eerste deel wijdde uit over de Republiek 

en Willem III, prins van Oranje. De anonieme auteur schreef dat men vooral in Holland de 

oorlog wilde beëindigen. Het land was uitgeput na de massale inval van Frankrijk in 1672. De 

Republiek zat, om het met de woorden van de persona celosa te zeggen, in een benarde 

situatie en tot over zijn oren in de schulden. De eerste bezorgdheid was om de Fransen op een 

zo groot mogelijke afstand te houden, waarbij de Zuidelijke Nederlanden als barrière zouden 

fungeren. Daarom was het belangrijk voor de prins van Oranje dat de oorlog zou blijven 

duren.  

Vervolgens beschreef hij de toestand in de Zuidelijke Nederlanden. Het land was door de 

vele veldslagen verwoest. De adel, die gewoonlijk op het platteland woonde, was naar de 

steden gevlucht en leefde in armoede. Ontelbare steden en dorpen moesten een contributie 

betalen aan Frankrijk. De communicatie en het transport tussen de verschillende provincies en 

steden verliepen moeizaam door de aanwezigheid van de vijand. Villahermosa kon 

onmogelijk alle krachten bundelen omdat de nabijheid van de Fransen zo verstikkend was. Hij 

kon noch de onverdedigde steden achterlaten noch de Fransen aanvallen zonder het risico te 

lopen dat zijn leger totaal werd verwoest. Kortom, het land zat aan de grond en de vorst had 

zelf niet genoeg middelen om de Habsburgse Nederlanden te redden. De persona celosa was 
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echter van mening dat de koning de oorlog nog een paar jaar kon rekken zonder daarvoor zelf 

meer geld ter beschikking te stellen.
41

 

 

Het tweede deel van het anonieme verslag was een uiteenzetting van de mogelijke 

maatregelen die Karel II zou kunnen treffen om voldoende geld uit de Zuidelijke Nederlanden 

te halen om de oorlog voort te zetten. 

Ten eerste was het voor de persona celosa duidelijk dat de clerus en de letrados het minst 

leden onder de situatie. Zij hadden genoeg geld, de geletterden door hun goed betaalde jobs en 

de clerici door hun bezittingen. Daardoor konden ze volgens hem best wat moeite doen om de 

Zuidelijke Nederlanden te helpen verdedigen. Hij stelde voor om voor één jaar twee derde 

deel van de uitkeringen van Zuid-Nederlandse ambtenaren, betaald door de Spaanse schatkist, 

niet uit te betalen en ter beschikking te stellen van de vorst. Zo zou deze over een aanzienlijk 

bedrag beschikken dat hij kon spenderen aan de oorlog. Enkel de soldij en de lonen van de 

leden van de Hoge Raad voor de Nederlanden vielen hier buiten. 

Een tweede maatregel was dat de vorst voor één jaar de immuniteit van de clerus voor het 

betalen van taksen op bier en wijn kon opschorten. De landvoogd zou naar al de bisschoppen, 

prelaten en abten moeten schrijven hoe erg de adel en het volk hun best deden om bij te 

dragen aan de oorlog en dat zij dat ook zouden moeten doen, “uit liefde voor de vorst en voor 

het vaderland”. De auteur ging nog specifieker in op deze zaak. Hij vertrouwde de koning toe 

dat deze best aan het bisdom van Gent zou kunnen vragen om over de brug te komen met 80 

000 escudos om het Spaanse leger in de Zuidelijke Nederlanden te steunen.  

Vervolgens zou Karel II een omzendbrief kunnen sturen naar alle grote steden en de 

provinciale Staten dat ze, om hun trouw aan de vorst te benadrukken, extra hun best zouden 

doen om een schenking te doen. Met al dit geld zou de landvoogd honderd extra compagnieën 

van vijftig cavaleristen kunnen inzetten.  

Vervolgens stelde de persona celosa oplossingen voor om de plannen van de vijand in de 

war te sturen en de prins van Oranje op andere gedachten te brengen. Om te kunnen strijden 

tegen Frankrijk zonder de inmenging van Oranje, was het noodzakelijk om een eigen leger te 

hebben. De auteur was ervan overtuigd dat dit zou lukken als de vorst zijn eerder voorgestelde 

maatregelen effectief uitvoerde. Mocht de vorst een guerra de división (letterlijk: een oorlog 

van verdeling), verkiezen boven één enkele grote veldslag, raadde de briefschrijver hem het 

volgende aan. Door het leger te verspreiden over de verschillende steden zou de vijand 
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verplicht zijn haar troepen te verdelen, waardoor het moeilijker zou worden om 

overwinningen te behalen. Men moest er dan wel voor zorgen dat de inwoners van de steden 

voldoende voedingsmiddelen konden opslaan zodat men geen honger zou lijden tijdens de 

lange belegering. In elke provincie en grote stad zouden daarom nieuwe 

voedselopslagplaatsen moeten aangelegd worden.
42

  

 

Nadat de Hoge Raad het verslag bestudeerd had, concludeerde deze dat de auteur weinig 

op de hoogte was van de zaken die hij beschreef. Men raadde wel aan dat Villahermosa de 

persoon in kwestie zou opzoeken en dat hij daarna de koning zijn mening over de hele zaak 

zou meedelen.
43

 Toch bleek dat men in Madrid de maatregelen die de persona celosa had 

voorgesteld nader wilde onderzoeken. De Hoge Raad wilde dat Villahermosa een lijst zou 

opstellen van alle lonen die werden uitbetaald door de staatskas, zodat men er in Madrid een 

beter zicht op zou krijgen hoeveel er uitgegeven werd. Verder moest de landvoogd een 

gedetailleerd verslag opstellen van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
44

 

 

Ook de Brusselse Raad van State werd geconsulteerd. Deze vond dat de eerste brief niet 

getuigde van “grote vlijt jegens de vorst”, maar eerder van verraad. Zeggen dat Spanje de 

oorlog nog twee jaar zou kunnen voortzetten zonder dat het de vorst iets zou kosten was een 

teken van grote onwetendheid. De auteur verdiende een strenge straf voor het verstrekken van 

slechte informatie over een zodanig belangrijke zaak.
45

 In januari 1677 was men klaar met het 

becommentariëren van de tweede brief. Wat was het oordeel over de over de voorstellen van 

de persona celosa? 

De auteur had het over de clerus en de letrados, zij zouden het minste te lijden hebben 

omdat ze over voldoende geld konden beschikken. De Raad van State was het hier niet mee 

eens. De inkomsten van de clerus kwamen immers voornamelijk uit de tienden, waarbij men 

een tiende deel van de opbrengsten aan de Kerk moest afstaan. Gedurende de afgelopen jaren 

was het land echter totaal geruïneerd door de oorlog en brachten de tienden veel minder op. 

De letrados waren volgens de Raad van State ook getroffen door de oorlog. Hun hoge lonen 

moesten sterk genuanceerd worden. Moesten deze vorstelijke ambtenaren, die zich dag en 

nacht inzetten voor het goede bestuur van de Zuidelijke Nederlanden, het met minder stellen 

zoals de auteur beweerde? De Raad van State vond van niet. De raadsleden van de Grote Raad 
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van Mechelen verdienden elk 1200 gulden per jaar. Deze van de Raad van Brabant 400 en 

deze van de Raad van Vlaanderen 300 per jaar. Volgens de Raad van State niet om over naar 

huis te schrijven. Moesten zij, zoals de persona celosa voorstelde, twee derde van hun loon 

afstaan aan de vorst, zou men volgens de berekeningen van de Raad van State slechts 48 000 

gulden kunnen inzamelen. Om het met de woorden van de Raad van State te zeggen: “Wil hij 

met dit bedrag het land redden? Hij wil niet dat men aan de soldij van de generaals en 

soldaten raakt, denkt hij dus dat de strijdmacht van de rechtsgeleerden minder noodzakelijk is 

dan de militaire krijgsmacht?”  

Verder stelde de persona celosa voor om alle vrijgestelden van belastingen te verplichten 

om voor een jaar toch taksen te betalen op wat men consumeerde. De Raad van State was het 

ook hier niet mee eens. De auteur wist blijkbaar niet dat men al twee jaar eerder had 

verkregen dat een deel van de vrijgestelden (les affranchis), zoals ridders en leden van het 

hof, bijdroegen aan de belasting. Het had toen zo weinig opgebracht en er werd zoveel fraude 

gepleegd dat het volk zelf vroeg om dit plan af te schaffen.  

Over de financiële toestand van het bisdom van Gent wist de Raad van State niets af, maar 

meende dat de anonieme briefschrijver totaal niet wist waarover hij sprak. Enkele 

compagnieën onderhouden met 80 000 escudos was niet niks en moest het bisdom dit kunnen 

zou het vrijwillig moeten gebeuren en niet opgelegd zoals de persona zelosa voorstelde.  

De auteur had het ook over een omzendbrief die de koning zou moeten sturen aan alle 

steden met daarin de vraag of ze extra moeite wilden doen om een bijdrage te leveren. De 

Raad van State vermelde dat de vorst enkele weken daarvoor al een brief had gestuurd aan de 

provinciale Staten. De toestand van de verschillende steden was echter zo erbarmelijk dat de 

vorst genoodzaakt was hun jaarlijkse bijdrage te verminderen of zelfs af te schaffen. Het zou 

dus oneervol zijn de steden om een buitengewone bede te vragen als ze niet eens de gewone 

bede konden betalen.  

De Raad van State deed een gooi naar de identiteit van de persona celosa en kwam tot de 

conclusie dat deze nooit in de Zuidelijke Nederlanden had vertoefd. Dit omdat hij enkel de 

namen van de provincies leek te kennen en dat hij ze gelijkwaardig achtte. Men kon echter 

niet verwachten dat elke provincie evenveel kon bijdragen, sommige provincies waren veel 

armer als andere. Hij praatte over geld alsof het lag te wachten in de schatkist om uitgegeven 

te worden, terwijl dit onmogelijk was. De Raad van State was het wel eens met de voorstellen 

van de anonieme briefschrijver over het bevoorraden van de steden en het aanleggen van extra 

voedselopslagplaatsen. Toch leek het hen onuitvoerbaar wegens een gebrek aan middelen. 

Over de verdeling van het leger over de verschillende steden was men minder positief. Wist 
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de persona celosa dan niet dat het leger moest reageren op de bewegingen van de vijand? Als 

men het leger zou opdelen in kleine groepen, zou de vijand ze één voor één verslaan.
46

 

 

Dit verslag, een kopie van de brief met commentaar van de Raad van State in de marge, 

stuurde Villahermosa door naar de Hoge Raad. Hij voegde eraan toe dat hij het eens was met 

de mening van de Raad van State, en dat dergelijke onwetendheid zeer schadelijk was voor de 

dienstverlening aan de koning.
47

 De Hoge Raad stuurde het document naar Karel II en raadde 

hem aan de voorstellen van de persona celosa niet te respecteren. Karel II ging hiermee 

akkoord.
48

 

 

Het feit dat men tijd uittrok om het verslag van de persona celosa nader te onderzoeken, 

verklaart dat men in Madrid wel degelijk inzat met de situatie in de Zuidelijke Nederlanden. 

Hoewel het voor de Hoge Raad meteen duidelijk was dat de ingediende voorstellen omstreden 

waren, had men in eerste instantie toch wel oor naar enkele ideeën van de persona celosa. Dit 

was niet verwonderlijk, de Zuidelijke Nederlanden slorpten een groot deel van het budget van 

Spanje op en alle hulp was welkom. De Hoge Raad adviseerde de landvoogd om verder 

onderzoek te leveren en de Brusselse Raad van State te consulteren. Het besluit van de Raad 

van State was te verwachten, deze ondersteunde uiteraard geen voorstellen die als doel 

hadden dat de Zuidelijke Nederlanden volledig zouden opdraaien voor de oorlogskosten. Elk 

voorstel van de persona celosa werd door de Raad van State professioneel de grond in 

geboord. Ook Villahermosa wist maar al te goed dat dergelijke maatregelen op verzet zouden 

stuiten en stond achter de mening van de Raad van State. Hij was niet tegen de oorlog, maar 

deze kon enkel voortgezet worden met extra hulp uit Madrid. Noch de Hoge Raad noch Karel 

II probeerden de maatregelen van de persona celosa uit te voeren, ook zij beseften dat 

Zuidelijke Nederlanden zonder Spaans geld geen weerstand konden bieden aan de Fransen. 
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2.2.3. De rol van de Hoge Raad bij Zuid-Nederlandse benoemingen 

 

Eén van de bevoegdheden van de Consejo de Flandes was het aanbrengen van kandidaten 

om vacante plaatsen in te vullen in de diverse Zuid-Nederlandse instellingen. De raad liet zich 

informeren door de landvoogd, die zijn eigen kandidaten doorstuurde, en maakte daarna een 

stand van zaken op. Uiteindelijk moest de vorst beslissen. Uit volgende twee voorbeelden 

blijkt echter dat dit niet altijd vlot verliep. Het kwam vaak voor dat de soeverein weinig 

belang hechtte aan dergelijke benoemingen. Een enkele keer gebeurde het ook dat 

Villahermosa niet tevreden was met de beslissing van de vorst. 

 

2.2.3.1.Benoeming van raadsleden in de Geheime Raad 

 

Begin 1675 was er een plaats vrijgekomen in de Geheime Raad die moest ingevuld 

worden door een geestelijke. De vorige landvoogd Monterrey had de Hoge Raad al enkele 

mogelijke kandidaten voorgesteld. De Hoge Raad stelde in de eerste plaats Frans Van De 

Venne voor, raadsheer van de Grote Raad van Mechelen. Vervolgens maakte de aartsdeken 

van het aartsbisdom Mechelen een kans. De derde kandidaat werd N. Polechet, provoost
49

 van 

de kathedraal van Namen. Eén van zou de andere raadsleden van de Geheime Raad 

vervoegen. Dit waren toen Pieter Blondeel, Laurent Houyne, Frans Vecquemans en Jean-

Baptiste Christyn. Er was echter nood aan meer raadsheren. Raadslid Christyn was net 

aangesteld als raadslid van de Consejo de Flandes en was reeds onderweg naar Madrid. Van 

de overige drie raadsleden waren er twee familie van elkaar en de derde was te oud. Nieuwe 

krachten aanwerven was noodzakelijk. Daarom stelde de Hoge Raad ook andere, niet-

geestelijke, kandidaten voor om een tweede plaats in de Geheime Raad in te vullen. Dit waren 

Albert Coxie, Ignace Simon en N. Gruthoven.
50

  

Een antwoord van de koningin-regentes bleef echter uit. Een maand later probeerde de 

Hoge Raad het nog maar eens en toen volgde er wel een antwoord. Voor de koningin-regentes 

een beslissing wou nemen moest de Hoge Raad zich eerst informeren bij Villahermosa over 

welke plaatsen juist vrijkwamen en of er geen bezwaar was tegen het benoemen van een 

raadslid uit de clerus.
51

 Hoewel de Hoge Raad reeds tweemaal kandidaten had voorgesteld 

leek de regentes weinig interesse te tonen. Een derde poging werd ondernomen in augustus 
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1675. De Hoge Raad drong er bij de koningin op aan om snel de raadsleden te benoemen 

omdat de administratie van de rechtspraak in de Zuidelijke Nederlanden ernstige vertraging 

opliep door het ontbreken van voldoende personeel. Ook vond de raad dat men teveel tijd 

verloor door het antwoord van Villahermosa af te wachten. De koningin gaf niet toe, pidese el 

informe que tengo resuelto  was haar korte antwoord.
52

 Uiteindelijk benoemde de ondertussen 

meerderjarige Karel II pas op 3 februari 1676 enkel Albert Coxie.
53

 De uiteindelijke 

beslissing had bijna een jaar op zich laten wachten.  

 

2.2.3.2.Benoeming van de gouverneur van Gelderland 

 

Dat Villahermosa het niet altijd eens was met de besluiten van de Hoge Raad en van Karel 

II komt tot uiting in volgend voorbeeld. In 1680 kwam de post van gouverneur van 

Gelderland vrij. Villahermosa koos drie kandidaten die hem geschikt leken: als eerste de 

markies de Risbourg, dan markies de Conflans en als laatste ridder Villanueva. De kandidaten 

werden doorgelicht door de Hoge Raad, waarna deze ook zijn mening gaf. Men zag echter 

meer heil in de graaf de Rache, maestre de campo general.
54

 Omwille van zijn hoge leeftijd 

verdiende deze militair wel wat rust aan het einde van zijn carrière. Als tweede kandidaat 

koos de Hoge Raad de prins van Nassau, die gouverneur was van Limburg. Als laatste stelde 

men ridder Villanueva voor. Uiteindelijk koos Karel II voor de prins van Nassau als nieuwe 

gouverneur van Gelderland.
55

  

Blijkbaar was deze prins niet echt zuiver op de graat want Villahermosa stelde op eigen 

houtje een onderzoek in naar de man. De landvoogd had enkele fiscales (openbare aanklagers) 

opgedragen om informatie te verzamelen over de werkwijze van de prins in de commissie 

voor het vernieuwen van de magistraten in het graafschap Vlaanderen. Kennelijk hadden de 

fiscales enkele zaken gevonden die niet door de beugel konden. Villahermosa klaagde dit aan 

bij de Hoge Raad en vond dat Nassau uit zijn functie moest worden ontzet. De Hoge Raad 

beaamde dat zulke excessen, die kennelijk algemeen verspreid waren in dergelijke 

commissies, moesten opgespoord en bestraft worden. Toch meende de raad dat Villahermosa 

dit niet kon maken tegenover “een man van zo’n grote kwaliteit, lid van de Orde van het 

Gulden Vlies, kort daarvoor nog door Zijne Majesteit geëerd met de aanstelling als 
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gouverneur van Gelderland”. De landvoogd kon beter beginnen met de ondergeschikte leden 

in de commissie te controleren. Zo zou hij beter kunnen begrijpen hoe de corruptie had 

kunnen ontstaan en hoe de prins van Nassau erbij betrokken was. Villahermosa moest het 

onderzoek naar Nassau afbreken tot de vorst een beslissing had kunnen nemen. Raadsheer 

Bergeyck meende wel dat Villahermosa gehandeld had zoals hij moest doen omdat er langs 

alle kanten klachten kwamen over de corruptie bij de jaarlijkse verkiezing van de magistraten. 

Het ging immers al lang niet meer over de persoonlijke kwaliteiten van de kandidaten, maar 

over hoe veel geld men ervoor wou betalen. Bergeyck meende daarom dat Villahermosa een 

verslag moest opsturen naar Madrid, met daarin precies uitgelegd welke schandalen er waren 

ontdekt zodat de koning de juiste maatregelen kon treffen. In tussentijd moest de landvoogd 

trachten de magistraten samen te stellen enkel en alleen met personen die hun ambt echt 

verdienden. Daarbij moest volgens Bergeyck de voorkeur uitgaan naar adellijke personen. De 

adel zou dankbaarder zijn voor de verleende gunsten, toegeeflijker in het verlenen van hun 

diensten en zouden meer erkend worden door het volk. Karel II ging akkoord met enkele 

woorden: como parece al consejo.
56

 

Hoewel Villahermosa op eigen initiatief een onderzoek had ingesteld, leidde dit niet tot 

een conflict met Madrid. Villahermosa werd wel aangemaand om het onderzoek stop te zetten 

maar werd door de Hoge Raad niet openlijk bekritiseerd, het was immers goed dat hij de 

misbruiken in het land aan de kaak wou stellen. Toch veranderde dit weinig aan de zaak, 

Karel II leek niet geïnteresseerd en de prins van Nassau bleef waar hij was. 

 

2.2.4. Verlenen van adellijke titels en gunsten 

 

De voornaamste taak van de Consejo de Flandes bestond uit het adviseren van de vorst bij 

het wel of niet verlenen van allerlei gunsten. In het archief vonden we een overvloed aan 

dergelijke verzoeken, al dan niet vergezeld van een brief van de landvoogd om de Hoge Raad 

te overtuigen. Als het om kleine gunsten ging en de persoon in kwestie kon bewijzen dat hij 

een gegronde reden had, stemde de Hoge Raad gemakkelijk in met het verzoek. Toch 

gebeurde dit niet altijd. We kozen ervoor om Villahermosa’s aandeel bij deze beslissingen 

niet nader te onderzoeken en slechts enkele voorbeelden te geven van hoe de Hoge Raad met 

dergelijke verzoeken omging.  
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In januari 1678 verzochten twee juristen uit de stad Bergen om hen gratis de titel van 

ridder toe te kennen, bovendien wilden ze dat deze erfelijk zou zijn. Ze vroegen dit naar 

aanleiding van hun verdiensten in de afgelopen bezetting van de stad. De Hoge Raad meende 

dat deze personen, wiens diensten zich beperkten tot de administratie en de rechtspraak, geen 

aandeel hadden gehad in de verdediging van de stad. De Hoge Raad adviseerde de vorst dat 

hij deze gunst niet zou toestaan, maar hen wel moest laten weten dat men hen in gedachte zou 

houden om hen ten gepaste tijde te bevoordelen “volgens de graad van hun bevoegdheid”. De 

Consejo de Flandes vond het geen goede zaak om zomaar titels te verlenen en het aantal 

edellieden te doen stijgen. Dergelijke titels mochten enkel toegekend worden in bijzondere 

gevallen en deze beloning moest overeenkomen met de verdiensten van de personen in 

kwestie.
57

  

 

Gunsten werden natuurlijk enkel toegestaan aan personen die trouw waren aan de Spaanse 

kroon. Villahermosa had aan de Hoge Raad geschreven dat de graaf van Hasselt, die eerder de 

toestemming van Karel II had gekregen om zijn titel te laten erven door zijn zoon
58

, vrijwillig 

in Gent was achtergebleven onder Frans gezag. De Hoge Raad schreef aan de vorst dat deze 

gunst onmiddellijk moest ingetrokken worden.
59

 

 

Het was van het allergrootste belang dat er zo weinig mogelijk Zuid-Nederlandse 

machtsbekleders overliepen naar het Franse kamp. Dat de Hoge Raad toegeeflijk was in deze 

gevallen is daarom niet verwonderlijk. Zo vroeg Karel Maes, tweede schepen van Gent, om 

hem gratis het ridderschap toe te kennen. Hij had immers zijn post als schepen verlaten en al 

zijn bezittingen achtergelaten om te ontsnappen aan de Franse bezetters in Gent. Hoewel de 

Hoge Raad niet vaak geneigd was om gratis een eretitel te verlenen, vonden ze het verzoek 

van Maes muy digno, heel waardig.
60
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2.2.5. Controle op de landvoogd 

 

Hoewel uit het bronnenonderzoek bleek dat Villahermosa geen grote fouten heeft begaan 

tijdens zijn periode als landvoogd, werd wel hij af en toe door Madrid tot de orde geroepen 

wanneer hij iets deed dat niet strookte met zijn instructies. 

 

Villahermosa kreeg begin 1676 een waarschuwing van de Hoge Raad. In het verleden 

hadden sommige landvoogden extra plaatsen gecreëerd in de vorstelijke instellingen van de 

Habsburgse Nederlanden, iets waar ze volgens de instructies niet toe bevoegd waren. De 

Hoge Raad adviseerde de vorst Villahermosa er extra op te wijzen dat hij uitdrukkelijk zijn 

instructies moest naleven en zijn boekje niet te buiten mocht gaan.
61

 Even later volgde er een 

officiële aanmaning van de Hoge Raad. Men was op de hoogte dat Villahermosa blijkbaar 

extra raadsleden meende aan te stellen in de Raad van Vlaanderen. De vorst zou hem op het 

matje moeten roepen. De hertog moest beloven zich aan zijn instructies te houden en geen 

extra ambtenaren te benoemen. Alle administratieve instellingen zaten overvol en in deze 

moeilijke tijden was het volgens de Hoge Raad eerder beter er enkele af te schaffen dan 

nieuwe te creëren.
62

  

In maart 1676 werd de hertog ervan beschuldigd een nieuwe kamer te willen creëren met 

zeven nieuwe raadsleden in de Grote Raad van Mechelen. De Hoge Raad liet weten aan de 

vorst dat Monterrey dit al eerder probeerde in 1674. Dit was volgens de Hoge Raad contra el 

buen gobierno en men zou Villahermosa ook deze actie verbieden.
63

 

Blijkbaar probeerde Villahermosa regelmatig te sleutelen aan het aantal functionarissen in 

de vorstelijke instellingen. In maart 1678 werd de Hoge Raad door vier secretarissen van de 

Geheime Raad ingelicht dat Villahermosa een gunst had verleend aan een collega-secretaris, 

Robiano, wiens zoon ook secretaris mocht worden. De Hoge Raad oordeelde dat dit nadelig 

was voor de andere secretarissen en dat dit indruiste tegen de orders van de vorst. Er moest 

aan de Geheime Raad gemeld worden dat men deze persoon niet mocht tewerk stellen en dat 

vorst de benoeming zou annuleren. Villahermosa moest de Hoge Raad laten weten waarom 

hij deze verhoging van het aantal secretarissen had toegelaten. Het kon zijn dat de secretaris 

in kwestie voor korte tijd zijn taak niet kon vervullen en dat de hertog daarom zijn zoon had 
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aangesteld. Dan nog was het echter de regel dat ofwel de andere secretarissen diens taken op 

zich namen of dat de oudste kandidaat-opvolger de secretaris zou vervangen.
64

 

 

In enkele gevallen bereikte eventuele kritiek op de landvoogd van inwoners van de 

Zuidelijke Nederlanden ook de Hoge Raad.  

In mei 1678 schreef Willem Grispere aan de Hoge Raad dat Villahermosa hem geen ambt 

toegekend had in de Grote Raad van Mechelen, ondanks het feit dat er twee plaatsen waren 

vrijgekomen. Villahermosa had deze gegeven aan de heer Lafebure en raadsman Villafaigne. 

De Hoge Raad was van oordeel dat Villahermosa hier zwaar over de schreef was gegaan en 

dat de schade “ten gevolge van zijn ongehoorzaamheid en de respectloze houding tegenover 

de koninklijke bevelen” moest hersteld worden. Villahermosa moest zijn redenen voor het 

niet benoemen van Grispere opsturen naar Madrid en Villafaigne ontslaan uit zijn functie.
65

 

Enkele maanden later volgde er een officiële akte van de vorst dat beide functies van de reeds 

vernoemde raadsleden van de Grote Raad moesten afgeschaft worden. Slechts één post zou 

overblijven, en die zou moeten ingevuld worden door Grispere.
66

 

Dit verhaal kreeg echter een staartje. In maart 1679 ontstond er een korte discussie tussen 

het centrale en lokale niveau waar Villahermosa middenin zat. Het probleem was het 

volgende: de akte van Karel II waarin stond dat Willem Grispere een plaats als raadslid in de 

Grote Raad van Mechelen zou worden toegekend was naar Villahermosa opgestuurd zodat hij 

kon overgaan tot het uitvoeren ervan. Villahermosa was zich echter bewust van zijn 

afhankelijkheid van de Collaterale Raden. Daarom had hij aan hoofd-voorzitter de Pape de 

akte van Karel II laten lezen zodat de Geheime Raad er een oordeel over kon uitspreken. Deze 

besloot dat de benoeming van Grispere niet geldig was omdat deze niet overeenstemde met de 

normale gang van zaken, er waren immers geen andere kandidaten voorgesteld geweest. 

Villahermosa zou zich aansluiten bij het oordeel van de Pape. De landvoogd voegde er in het 

verslag aan Karel II wel meteen aan toe dat het altijd zijn bedoeling was geweest om in alles 

de wil van de vorst te volgen. De Hoge Raad voor de Nederlanden oordeelde dat Grispere 

inderdaad niet op de normale manier was verkozen maar geloofde dat het besluit van de Pape 

een manier was om geen problemen te krijgen met de Grote Raad van Mechelen. 

Villahermosa moest zich voortaan strikt houden aan de koninklijke orders. Moest een bevel 

hem onjuist lijken, zou hij er niets aan mogen veranderen of er een andere interpretatie aan 
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geven, ook al werd hem dit geadviseerd door één of andere vorstelijke instelling. De 

landvoogd moest eerst en vooral Karel II op de hoogte brengen en een antwoord afwachten. 

Karel II antwoordde dat Villahermosa geen nieuw patent mocht toekennen aan Willem 

Grispere en dat hij enkel het oorspronkelijke vorstelijke document mocht toepassen.
67

 

 

Toch was het niet altijd kritiek die Villahermosa te verwerken kreeg. Als hij iets goed 

deed, liet de Hoge Raad dit ook merken.  

In oktober 1679 werden de Zuidelijke Nederlanden én de hertog door de Hoge Raad en de 

vorst geprezen voor hun inspanningen om de zware subsidies aan Frankrijk te betalen. 

Villahermosa had een verslag opgestuurd over welke bijdragen hij had verkregen van de 

provinciale Staten van Luxemburg, Namen en Limburg. De Hoge Raad was van mening dat 

ze zich tot het uiterste hadden ingespannen om aan de onredelijke Franse financiële eisen te 

voldoen, meer nog aangezien de provincies en hun onderdanen zwaar uitgeput waren door de 

afgelopen oorlog.
68

 Villahermosa had zich zeer verdienstelijk gemaakt en Karel II gaf te 

verstaan dat hij zeer tevreden was. De vorst bevestigde de grote ijver en ingesteldheid van de 

landvoogd door hem een aanzienlijke som geld te zenden. Dit zou voor elke provincie moeten 

dienen als een supplement om uit de benarde situatie te geraken. De heropbouw van de handel 

die de landvoogd voor ogen had was volgens de Hoge Raad ook een bewijs van diens grote 

inzet. “Hoe weinig er ook maar zou bereikt worden, men kon dit laten cultiveren zodat men er 

na vele jaren de vruchten van zou kunnen plukken”. Toch, om een beter zicht op de zaak te 

krijgen, stelde de Hoge Raad voor om een junta samen te stellen die zich zou buigen over wat 

er precies was gerealiseerd in het stimuleren van de handel. Karel II verzekerde dat men er 

aan het hof alles aan deed om Villahermosa zo goed en zo snel mogelijk bij te staan. Hij 

besloot uit het verslag van de Hoge Raad dat alles goed was.
69

  

 

We kunnen uit deze enkele gevallen opmaken dat Villahermosa wel degelijk in de gaten 

gehouden werd door de Consejo de Flandes. Vooral het persoonlijk initiatief van 

Villahermosa om extra ambtenaren te benoemen werd door de Hoge Raad afgekeurd. Ook 

binnenlandse kritiek op zijn beleid bereikte Madrid maar ook dit werd snel opgelost. Een 

vermanende brief van de vorst bleek voldoende om de onregelmatigheden op te lossen.  
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2.3. Falta de medios: Villahermosa’s zoektocht naar geld. 

 

De financiële situatie van Spanje in de late zeventiende eeuw werd uitgebreid onderzocht 

door H. Kamen.
70

 Castilië moest praktisch alleen opdraaien voor de kosten die het behoud van 

een wereldrijk met zich meebrachten. De vele schulden, de inflatie, de stijgende 

oorlogskosten en de dalende bevolking maakten dat de Spaanse monarchie met voortdurend 

geldgebrek kampte. Ondanks dit alles stelde Kamen dat de regering van Karel II één van de 

meest progressieve was. Er werden geen nieuwe belastingen opgelegd, het belastingssysteem 

werd hervormd en men trachtte de inflatie te bestrijden.
71

 Madrid deed pogingen om aan geld 

te komen, maar toch bleven de Zuidelijke Nederlanden sterk op zichzelf aangewezen inzake 

financiële steun. De belangrijkste taak van Villahermosa was dan ook, naast oorlog voeren, 

om de nodige middelen bijeen te sprokkelen om het leger te onderhouden en tegemoet te 

komen aan de noden van de Habsburgse Nederlanden. Dit deed hij ongetwijfeld op lokaal 

niveau
72

, maar gezien ons bronnenonderzoek wijden we dit hoofdstuk aan de pogingen van 

Villahermosa om financiële steun te krijgen vanuit Spanje.  

 

Villahermosa onderhield een regelmatige briefwisseling met enkele belangrijke personen 

in Madrid. Hij schreef regelmatig met de Connétable van Castilië en don Francisco de Borja. 

In hun briefwisseling moesten beide heren steeds weer Villahermosa’s smeekbedes aanhoren 

om hem te helpen meer geld voor de Zuidelijke Nederlanden los te peuteren. 

Tijdens de hele militaire campagne van 1675 bleef Villahermosa deze contactpersonen 

aanschrijven. Don Francisco de Borja stelde hem gerust dat men in Madrid goed op de hoogte 

was van het nijpende geldtekort en dat de Consejo de Estado er alles aan deed om zo snel 

mogelijk voldoende geld bij elkaar te krijgen. Toch maande hij de hertog aan wat meer geduld 

te oefenen. Er was in Madrid blijkbaar niemand die deze taak op zich wou nemen en daardoor 

liepen de geldzendingen grote vertragingen op. Moest de Connétable van Castilië zich ermee 

bezig houden, schreef don Francisco, zou alles veel sneller gaan omdat deze man nu eenmaal 

het best geplaatst was om druk uit te oefenen op de Spaanse Raad van Financiën. Francisco 

sloot af met een positieve noot, Villahermosa deed wat hij kon in de Zuidelijke Nederlanden 

en daar was men aan het hof ook van overtuigd.
73
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Waarom de Connétable zich hiervoor niet zelf honderd procent inzette, werd niet meteen 

duidelijk uit de bronnen. Waarschijnlijk had hij als raadslid van de Consejo de Estado vele 

andere dingen aan zijn hoofd. In oktober 1675 schreef de Connétable inderdaad dat hij zich 

bewust was van de slechte bijstand, maar dat er immens veel te verwerken viel in de Raad van 

State en in de verschillende juntas. Hij kon enkel beloven alles te doen wat in zijn 

mogelijkheid lag.
74

  

 

Dat men in Madrid de herhaaldelijke smeekbedes van Villahermosa niet altijd even 

serieus nam, bleek uit een brief van de Connétable. Daarin vermelde hij kort dat de beloofde 

geldzending nog niet was vertrokken omdat de voorzitter van de Spaanse Raad van Financiën 

onbereikbaar was. Meteen erna drong hij er bij de hertog op aan vier honden te zoeken, perros 

pañotes genaamd, die van middelbare grootte moesten zijn, zeer slank en met lange oren. Als 

Villahermosa geen honden vond die aan deze criteria voldeden moest hij geen moeite doen 

om ze op te sturen.
75

 Dat Villahermosa meer gediend was met goed nieuws over subsidies dan 

met de opdracht om honden te zoeken, kwam blijkbaar niet bij de Connétable op.  

Het leek er eveneens op dat de hertog weinig hulp van de toekomstige koning kon 

verwachten, volgens Monterrey hield die zich vooral bezig met kinderspelletjes zoals 

blindemannetje.
76

  

 

Na enkele mislukte pogingen om in 1675 subsidies los te krijgen, besloot Villahermosa 

om een drastischere tactiek toe te passen. Don Francisco de Borja raadde hem aan om een 

goed gekwalificeerde en ervaren man naar Spanje zou sturen om persoonlijk de ministers aan 

te spreken over de slechte toestand in de Habsburgse Nederlanden. Zo zou het volgens hem 

gemakkelijker om meer geld te krijgen.
77

 Dit advies zou Villahermosa opvolgen. In december 

1675 liet hij Madrid weten dat hij een speciale gezant uit de Zuidelijke Nederlanden zou 

sturen, de baron van Bergeyck. Villahermosa was zeer tevreden over de kwaliteiten van deze 

man, hij zou in Madrid met de ministers en de koning praten om hen te overtuigen dat meer 

financiële bijstand van het allergrootste belang was. Villahermosa schreef aan de Connétable 

dat hij hoopte en verwachtte dat er aandachtig naar de baron zou geluisterd worden.
78
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Eind januari 1676 kwam er positief nieuws vanuit Madrid. De Connétable was erin 

geslaagd een asiento af te sluiten met de markies van Villaflores.
79

 De Connétable was 

opgetogen omdat hij wist hoe erg men het geld nodig had in de Habsburgse Nederlanden en 

omdat eerder beloofd geld al te veel vertraging had opgelopen. Hij verzekerde de hertog dat 

de betalingen vanaf nu stipt zouden gebeuren. Daarnaast had hij nog een extra som van 300 

000 reales de a ocho kunnen vast krijgen. Met dit geld moest Villahermosa de bondgenoten 

vergoeden. Alle problemen leken hiermee van de baan, moest het niet zijn dat er nog in 

dezelfde brief van de Connétable een klein post scriptum in het oog sprong. Vlak voor het 

versturen van de brief hadden er zich “enige moeilijkheden” voorgedaan, waar de Connétable 

niet specifieker op inging. Het kwam er op neer dat de 300 000 reales de a ocho nog niet 

waren verzonden, maar dat het probleem werd aangepakt en het geld zonder fout met de 

volgende brief zou opgestuurd worden.
80

 Villahermosa diende nog lang te wachten op het 

geld. In juli 1676 berichtte de Connétable dat het resterende geld normaal gezien snel zou 

opgestuurd worden. De 200 000 reales de a ocho die Villahermosa nog tegoed had, zouden zo 

snel mogelijk met een boot worden verzonden.
81

 Twee weken later bleek dat het bewuste geld 

nog altijd niet verzonden was, omdat het volgens de Connétable moeilijk was om een geschikt 

tijdstip te vinden om een schip te zenden vanuit Cádiz naar de Zuidelijke Nederlanden. Het 

nieuwe plan was om het geld vanuit Bilbao te verschepen. Dit moest echter in het grootste 

geheim gebeuren want zodra de Fransen er lucht van zouden krijgen en op zee zouden 

aanvallen, was het geld per definitie verloren. De Connétable beloofde Villahermosa nog 

maar eens er snel een oplossing voor te vinden.
82

  

 

Villahermosa probeerde op alle mogelijke manieren de vorst ervan te overtuigen dat men 

in de Habsburgse Nederlanden meer geld nodig had. Dit keer startte hij een charmeoffensief 

bij de vorst. Karel II had eerder enkele aktes gestuurd waarin hij aandrong bij Villahermosa 

dat de onderdanen hun liefde en trouw jegens de vorst kenbaar zouden maken. De hertog 

moest de nota verspreiden onder diverse Zuid-Nederlandse instellingen. Villahermosa 

antwoordde dat het wel erg moeilijk zou worden voor het volk om de vorst te blijven vereren 

zonder een doorlopende en regelmatige bijstand vanuit Spanje. Hij drong er bij de koning op 
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aan dat het behoud van de Habsburgse Nederlanden zonder constante subsidies in gevaar 

kwam.
83

 Ook de Hoge Raad voor de Nederlanden gaf te kennen dat de onderdanen al zwaar 

hadden geleden en dat de vorst hen moest beschermen. Dit zou getuigen van zijn grootsheid,  

en het Zuid-Nederlandse volk zou op die manier een “vaderlijke genegenheid” jegens hem 

koesteren. Karel II kwam niet met concrete beloftes aanzetten, maar antwoordde dat hij zeer 

goed wist wat hij moest doen in ruil voor de tevredenheid van zijn onderdanen, en dat hij de 

grootste inspanningen deed om hen bij te staan.
84

 

 

De berichten over de geldproblemen van de Zuidelijke Nederlanden bereikten ook eerste 

minister Valenzuela. Hij kon evenmin met concrete oplossingen voor de dag komen. Hij gaf 

toe dat de Spaanse schatkist er niet goed voorstond en dat men daarom niet altijd aan alle 

verzoeken van de hertog had kunnen voldoen. Toch was hij van mening dat de ministers in 

Madrid er al het mogelijke aan deden om de Zuidelijke Nederlanden zo goed mogelijk bij te 

staan. Ook al waren de subsidies niet bijster groot, hij hoopte dat Villahermosa ze efficiënt 

zou gebruiken en dat het leger het volgende jaar beter aan de veldtocht zou starten als de jaren 

ervoor.
85

 

 

Begin 1677 waren de militaire voorbereidingen in volle gang. Villahermosa had een 

aanzienlijke bijdrage van 1 500 000 escudos ontvangen van Spanje. Hij kon wel nog niet over 

het hele bedrag beschikken. Eerst moest er vergaderd worden met de hombres de negocios 

(zakenlieden) in Antwerpen over de grootte van het aandeel dat aan het Ejército de Flandes 

kon worden gespendeerd. Villahermosa klaagde over het trage verloop van de 

onderhandelingen, zo kon hij onmogelijk het leger klaarstomen voor de nakende militaire 

veldtocht van dit jaar.
86

 B. Thiers was van mening dat Villahermosa dit jaar vrij goed de 

veldtocht had kunnen voorbereiden.
87

 Uit Villahermosa’s private correspondentie bleek 

daarentegen dat het ook dit jaar allesbehalve makkelijk was om voldoende geld te verkrijgen. 

Hij klaagde dat hij nog geen cent had gezien van de 1 500 000 escudos die de Connétable uit 

Madrid had laten zenden. De onderhandelingen met de hombres de negocios verliepen stroef, 

er ontstond opschudding na het vernemen van de problemen met Valenzuela aan het 
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Madrileense hof en ook de nakende komst van de vijand zorgde voor onrust.
 88

 Villahermosa 

moest de volkse gemoederen bedaren door een akte van Karel II te verspreiden over de 

aanstelling van don Juan José als eerste minister. Het volk kalmeerde maar Villahermosa wist 

nog steeds niet hoe hij moest onderhandelen met de zakenlui in Antwerpen. Ondertussen nam 

het Franse leger stilaan zijn positie in en kon het uitbarsten van de militaire campagne niet 

lang meer duren.
89

 De Connétable kon weer niets anders doen dan de hertog gerust te stellen 

dat men er in Madrid wel degelijk alles aan deed en dat de subsidies aan de Habsburgse 

Nederlanden op het eerste punt van de agenda stonden. Door de komst van don Juan, die als 

voormalig landvoogd heel wat kennis had over de Habsburgse Nederlanden en zich er met 

grote ijver voor zou inzetten, zat Villahermosa bovendien in een veiliger positie dan 

voordien.
90

 Ook Karel II was op de hoogte van de moeilijkheden om het pas gestuurde geld te 

innen. Toch spoorde hij Villahermosa aan om toch met minstens 12 000 soldaten aan de strijd 

deel te nemen. Zo kon hij opereren zonder het juk van de prins van Oranje.
91

  

Veel hulp uit Madrid verkrijgen was dit jaar moeilijker dan anders. De pest was 

uitgebroken in Murcia en het land had te kampen met graantekorten. De graanprijs was op 

korte tijd gestegen tot honderd reales per fanega
92

. Verder mislukten de graanoogsten op 

verschillende plaatsen in Andalusië. Er was een stijgende inflatie en ook de handel kreeg 

grote schokken te verwerken. Francisco de Borja had te doen met don Juan, deze moest zeer 

hard werken om alle tegenslagen het hoofd te kunnen bieden.
93

 

 

Ook de Hoge Raad werd door Villahermosa aangeschreven om de financiële toestand van 

de Zuidelijke Nederlanden te verbeteren. In september 1678 diende de landvoogd twee 

voorstellen in om geld te verkrijgen. Het eerste voorstel was dat de vorst hem de volle 

bevoegdheid zou geven om het vorstelijk domein gelegen in de Zuidelijke Nederlanden te 

verhuren. Het tweede voorstel was dat de abdijen, kloosters en andere religieuze 

gemeenschappen zich tevreden zouden moeten stellen met een toelage van honderd patacones 

(of driehonderd gulden) per geestelijke om in hun onderhoud te voorzien. Volgens 

Villahermosa waren dat deze twee suggesties niet alleen conform met de gebruiken in de 
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Zuidelijke Nederlanden, ze waren ook de enige oplossingen om het vorstelijk domein te 

redden. Hij verwachtte dat de vorst en don Juan deze materie ernstig zouden bekijken en dat 

zij zouden beslissen of er een goedkeuring van de paus nodig was of niet. Hij voegde er aan 

toe dat ze hierbij in de eerste plaats moesten rekening houden met de staat van de Zuidelijke 

Nederlanden, en niet met de godsdienst.
94

 

De Hoge Raad had niets tegen het eerste voorstel, maar voor het tweede was men minder 

gewonnen. Het was volgens de raad onhaalbaar om dit in de Zuidelijke Nederlanden door te 

voeren. Moest dit gebeuren, zou de clerus niet meer in staat zijn om aalmoezen in te zamelen 

en uit te delen, en om aan liefdadigheid en andere dienstverlening te doen. De Hoge Raad 

betwijfelde sterk dat de paus deze regel zou goedkeuren. De raad verwees naar de brieven van 

de persona celosa een jaar ervoor. Dit om duidelijk te maken dat diens voorstellen toen ook 

afgewezen werden door Villahermosa en de Brusselse Raad van State, net zoals de Hoge 

Raad nu deed. De Hoge Raad adviseerde dat de materie beter nader onderzocht zou worden 

door de Geheime Raad en de Raad van State, die toch meer kennis hadden van zake, waarna 

de vorst een beslissing zou moeten nemen.
95

 

 

Karel II kwam uiteindelijk toch met een oplossing aanzetten. Hij beloofde in 1679 aan 

Villahermosa om maandelijks een vaste bijdrage van 100 000 escudos te sturen. Kennelijk 

was deze belofte niet of onvoldoende nagekomen, want Villahermosa schreef in november 

1679 over het blijvend gebrek aan middelen. De Consejo de Estado adviseerde de vorst om 

deze maandelijkse toelage zo snel mogelijk te betalen. Karel II beloofde dat hij een asiento 

zou proberen af te sluiten om aan zijn belofte te kunnen voldoen.
96

 Villahermosa ging nog een 

stap verder om de beloofde subsidie te verkrijgen en stuurde een consult van de Raad van 

Financiën naar de Consejo de Estado. Hierin stond beschreven hoe erg de schatkist eraan toe 

was, en dat het onmogelijk was om het veevoer voor de cavalerie of het brood voor de 

soldaten te betalen.
97

 Enkele weken erna schreef de Consejo de Estado dat men de hertog 

reeds 100 000 escudos had opgestuurd. Voor de rest was men druk bezig om een nieuwe 

asiento af te sluiten.
98
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In december 1679 zat Villahermosa weer zonder geld. Dit keer had het geldgebrek een 

ander gevolg dan de gebruikelijke problemen voor het onderhoud van het leger. Don Pedro 

Ronquillo die als ambassadeur naar Londen zou worden gestuurd, kon niet vertrekken omdat 

hij schulden had in Brussel en Spanje deze niet kon helpen aflossen. Het was echter zeer 

belangrijk dat deze man naar Engeland vertrok. Frankrijk was immers zwaar aan het 

onderhandelen met Engeland om een alliantie af te sluiten en dit zou in het nadeel zijn van 

Spanje. Tot de komst van Ronquillo moest de markies de Burgomayne in Londen blijven. De 

Consejo de Estado betreurde deze vertraging en haalde nog enkele andere voorbeelden aan. 

Aan het Weense hof was er geen Spaanse ambassadeur en in Londen stond Burgomayne bij 

wijze van spreke elke dag “reeds met zijn voet in de stijgbeugel” omdat hij elk moment zijn 

opvolger verwachtte. Net zoals Ronquillo zat Balthasar de Fuenmayor vast in Brussel. Hij 

moest normaal gezien don Manuel de Lira opvolgen als Spaans ambassadeur in Den Haag. 

Ook don Bernardo de Salinas, die benoemd was als ambassadeur in Denemarken, kon niet 

vertrekken. De Raad van State waarschuwde Karel II dat deze vertragingen zeer nadelig 

waren voor de Spaanse diplomatieke betrekkingen met het buitenland. Hij zou snel de nodige 

financiële middelen moeten overmaken om het euvel op te lossen. Zo gauw dit gebeurd was 

moest Ronquillo meteen naar Londen vertrekken, Burgomayne naar het Duitse Rijk, 

Fuenmayor naar Den Haag en Salinas naar Denemarken. Villahermosa zou de vorstelijke 

bevelen meteen en zonder uitstel moeten uitvoeren.
99

 

 

Toen Villahermosa al de toestemming had om te mogen terugkeren naar Madrid was hij 

nog niet verlost van de financiële problemen. Villahermosa klaagde dat de hombres de 

negocios in Antwerpen hem zelfs geen voorschot op de subsidies wilden uitbetalen. Hij zei 

dat de zakenmannen bijna tot inkeer waren gekomen maar dat ze hun mening hadden 

veranderd zodra men wist dat Villahermosa zou vervangen worden. Ze hadden brieven 

getoond van hun correspondenten aan het Spaanse hof waarin uitdrukkelijk stond dat men de 

landvoogd niets zou mogen uitbetalen. De mondvoorraad van het leger werd nu als 

noodoplossing uit Villahermosa’s zak betaald. Hij drong aan op de snelle komst van zijn 

opvolger Alexander Farnese om te kunnen ontkomen aan tantos aprietos, zo vele 

moeilijkheden.
100

 Op een volgende brief van Villahermosa over dezelfde problemen in 

Antwerpen, antwoordde Karel II dat men de zaak zou moeten laten rusten tot Farnese was 
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aangekomen.
101

 Even later meldde de vorst dat samen met de laatste brief naar de Zuidelijke 

Nederlanden orders waren gegeven om Villahermosa toch 40 000 escudos uit te betalen, 

genoeg om voor enige tijd de kosten van het brood voor het leger te dekken.
102

 

 

Dit is slechts een beknopte weergave van de feiten. In werkelijkheid kon Villahermosa 

geen brief schrijven zonder het te hebben over de miserabele toestand en de dringende nood 

aan geld. Ondanks het feit dat zijn taalgebruik doorspekt was van metaforen en 

overdrijvingen, had de landvoogd het effectief niet gemakkelijk. Toch bleef hij doorzetten en 

benutte hij wel degelijk alle mogelijke middelen om aan geld te geraken. Hij schreef naar zijn 

vertrouwelingen, naar de Consejo de Estado en de Consejo de Flandes, de vorst, de eerste 

minister, enzovoort. Hij stuurde de baron van Bergeyck als speciale gezant naar Madrid om 

rechtstreeks invloed te hebben op de financiële onderhandelingen en kwam ook zelf met 

concrete oplossingen aanzetten. Aangezien de hertog haast onophoudelijk bleef klagen over 

de ontoereikende subsidies, durven we aannemen dat het in Madrid inderdaad vaak bij loze 

beloftes bleef. Niet dat men er zich niet om bekommerde, integendeel. Onder meer de 

Connétable schreef talloze brieven waarin hij de hertog verzekerde dat er de grootste moeite 

gedaan werd om de Zuidelijke Nederlanden financieel te ondersteunen. Toch bleek het 

onmogelijk voor Spanje om Villahermosa de nodige bijstand te verschaffen. 

 

2.4. Persoonlijke beleving van Villahermosa  

 

Villahermosa klonk vastberaden en ijverig in zijn officiële brieven, bereid om voor het 

behoud van de Zuidelijke Nederlanden het onderste uit de kan te halen. Uit de persoonlijke 

correspondentie van Villahermosa bleek anderzijds dat de functie als landvoogd hem zwaar 

woog en dat hij zeer onzeker was over zijn reputatie en toekomst. Tijdens zijn hele verblijf in 

de Habsburgse Nederlanden kwamen de twijfels vaak de kop op steken, waarover hij dan 

schreef aan zijn vertrouwenspersonen in Madrid. 

 

Na de militaire campagne van 1675 voelde Villahermosa dat hij tekort had geschoten. Hij 

voelde zich geviseerd omdat hij geen grote overwinningen had kunnen behalen.
103

 De 

“afgrond” kwam met grote snelheid dichterbij en alle inspanningen die hij al geleverd had om 
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de Habsburgse Nederlanden van de ondergang te redden vond hij onvoldoende. Het bleef er 

geen dag rustig, steeds was er weer een nieuwe gebeurtenis die de Zuidelijke Nederlanden 

meer uitputte en meer verwarring veroorzaakte. Villahermosa betreurde ook het gedrag van 

zijn generaals. Hij had hen in het afgelopen jaar slechts twee maand soldij kunnen betalen 

maar volgens hem wisten zij goed genoeg dat hij niet meer kon doen dan dat. Toch waren er 

vele generaals die hun onbehagen uitten en de hertog niet meer vertrouwden, iets wat hem 

veel zorgen baarde.
104

 Het eergevoel van Villahermosa had een flinke deuk gekregen. Hij 

wentelde zich in zelfmedelijden en klaagde dat men hem enkel zou herinneren als degene die 

de Habsburgse Nederlanden had verloren.
105

 De meerderjarigheid van Karel II in november 

1675 kon hem evenmin opbeuren, integendeel, hij verwachtte zelfs dat de zaken zouden 

verslechteren. Tijdens de periode van de deplorable menor edad, de “erbarmelijke” 

minderjarigheid van de koning, waren er al zoveel slechte dingen gebeurd dat de hertog 

onmogelijk blij kon zijn met deze machtswissel.
106

 

 In november 1676 kreeg de Connétable van Castilië de titel van mayordomo mayor, 

eerste kamerheer van de vorst. De Connétable waarschuwde Villahermosa dat deze post wel 

wat werk inhield en dat hij zich goed moest voorbereiden. Hij had daarom voorlopig geen tijd 

om zich bezig te houden met Villahermosa’s verzoeken voor extra financiële hulp.
107

 Toch 

bleef Villahermosa brieven sturen naar zijn beschermheer. Hij wou de Connétable niet 

vervelen met zijn aanhoudende jammerklachten maar kon het als diens hechura niet laten om 

hem zijn problemen mee te delen.
108

 De Connétable liet op zijn beurt weten dat hij geruchten 

had opgevangen dat de hertog zou willen vervangen worden als gouverneur-generaal. Hij wist 

niet of dit de waarheid was maar oordeelde dat zulke berichten niet ten goede kwamen aan de 

autoriteit en geloofwaardigheid van Villahermosa. Ondanks het vele werk verzekerde de 

Connétable dat hij nog wel interesse had in het doen en laten van de hertog en dat hij hem nog 

steeds waardeerde als vriend.
109

 

 

Begin 1677 waren er tekenen van vernieuwde hoop te bespeuren. Fernando Valenzuela 

was gevallen, “zo snel als hij opgeklommen was”. Don Juan José was in Madrid aangekomen 

om de taak van eerste minister op zich te nemen. Dit was volgens Villahermosa de remedio 

universal om de monarchie te redden van haar ondergang. Hij was hoopvol, maar toch bleef 
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zijn wantrouwige en cynische aard niet afwezig. “Het onophoudelijke onheil heeft gevoelig 

meer indruk op me gemaakt. Daarom, de toestand waarin we ons bevinden in het achterhoofd 

houdend, kan ik me met minder gemak overgeven aan de wetenschap dat de toestand zich met 

de tijd zal herstellen en zal verbeteren. Niettemin heb ik gemerkt dat er in het gemoed van de 

plaatselijke bevolking een algemene vreugde schuilt.”
110

 Ook in Madrid haalde men 

opgelucht adem. Men had zo gevochten om don Juan José in de regering te krijgen, nu zou het 

erop aan komen snel de juiste middelen aan te wenden om de toestand van de monarchie 

drastisch te verbeteren.
111

  

Villahermosa meldde deze voorspoedige heropleving van de gemoederen ook aan de graaf 

van Monterrey. Na de opeenvolgende rampen die men had doorstaan gedurende de 

“noodlottige minderjarigheid van de vorst”, was het nodig dat er beterschap in zicht kwam.  

De hertog ging de maritieme toer op om zijn gedachten te verwoorden. “Ondanks het feit dat 

we nog niet de haven van de veiligheid zijn binnen gevaren, hebben we wel al de voorloper 

van de rust in zicht. Zijne Majesteit heeft er goed aan gedaan don Juan bij zich te roepen, 

zodat deze hem kan helpen om het roer te besturen van een boot die zo verwoest was dat elke 

nieuwe uitbarsting kon leiden tot zijn totaal verval.” De machtsovername door don Juan kon 

er ook voor zorgen dat de geallieerden nieuwe moed kregen en dat de vijand zijn 

veronderstelling dat Spanje snel in zijn handen zou vallen, zou moeten herzien.
112

 

 

Villahermosa’s hoopvolle toon zwakte snel af toen eenmaal de jaarlijkse veldtocht tegen 

Frankrijk op gang was gekomen. Al gauw dompelde de hertog zich weer in zelfmedelijden.  

“Uiteindelijk, mijn oom, in deze algemene mislukking blijft er maar één ding over, mijn eigen 

reputatie redden. Ik moet ze verliezen door het feit dat men mij verplicht heeft om dit 

stervende lichaam (lees: de Zuidelijke Nederlanden) te genezen, maar de oorsprong van diens 

slechte toestand ligt echter in het verleden. Ik hoop en vertrouw erop dat u zich voor mij aan 

de voeten van don Juan José werpt en hem uitlegt dat ik niets meer wil dan een erkenning 

voor het immense werk dat ik al geleverd heb; en dat men zou begrijpen dat ik de Zuidelijke 

Nederlanden niet bestuur omdat ik de leiding wens, maar omdat het gepast was dat ik mezelf 

zou opofferen voor deze provincies. Uiteindelijk ben ik het slachtoffer van heel deze tragedie 

en mochten de Zuidelijke Nederlanden ten onder gaan tijdens mijn regeerperiode, is het 
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omdat ik het niet kon tegenhouden.”
113

 Desondanks probeerde hij toch de moraal hoog te 

houden en te hopen op assistentie uit Madrid.
114

 “Wanhopige ziektes moet men immers 

aanpakken met extreme middelen”.
115

 

 

In juli 1677 schreef Villahermosa aan don Juan dat het hem teveel werd, hij kon de zware 

last niet meer dragen. Daarbij kwam nog dat het volk hem met haat en wrok in de ogen 

bekeek. Tijdens zijn tijd als landvoogd had het volk in oorlog tegen Frankrijk al veel zien 

verloren gaan. Door de vertraging die de geldzendingen opliepen groeide de wanhoop in de 

Habsburgse Nederlanden en zag men Villahermosa als el instrumento de todos los malos. Hij 

smeekte don Juan deze situatie snel op te lossen. Er moest vlug een nieuwe landvoogd komen, 

iemand die paste in de Zuidelijke Nederlanden en die beter zou onthaald worden als hemzelf. 

Hij hoopte dat don Juan de schulden die hij in de Zuidelijke Nederlanden had moeten maken 

in dienst van de vorst zou helpen aflossen.
116

 Een andere reden die Villahermosa aanhaalde 

om te mogen terugkeren was zijn gezondheid. Hij had last van zijn longen en zijn darmen, de 

dokter had hem gezegd dat hij dringend van klimaat moest veranderen. Hij vreesde voor de 

komende koude winter en vroeg don Juan om nog voor de winter te mogen afreizen naar 

Spanje.
117

  

De vraag van Villahermosa om vervangen te worden werd voorlopig niet ingewilligd. De 

hertog spoorde Francisco de Borja aan om er bij don Juan op aan te dringen hem toch een 

licentie toe te kennen. Villahermosa vond dat zijn daden in de Zuidelijke Nederlanden niets 

hadden opgelost en beschouwde dit als slechte dienstverlening aan de koning. Met grote 

vurigheid verdedigde hij zijn wens om zo snel mogelijk de Zuidelijke Nederlanden te kunnen 

verlaten.
118

 Francisco de Borja antwoordde dat hij er met don Juan over gesproken had, maar 

dat het niet goed zou zijn voor Villahermosa om zijn wil door te drijven. Ten eerste omdat de 

eerste minister had beloofd om zo snel mogelijk nieuwe subsidies te sturen. Ten tweede zou 

de terugkeer van de hertog grote afbreuk doen aan wat deze tot nu toe al aan prestige had 

opgebouwd bij Karel II.
119

  

Villahermosa bleef dus voorlopig waar hij was. Het leek erop dat hij zich daarbij 

neerlegde. Hoewel hij vond dat “zijn gezondheid, leven en vooral zijn reputatie” groot gevaar 
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liepen en hij nog steeds bij zijn besluit bleef dat hij de Zuidelijke Nederlanden wou verlaten, 

gaf hij toe dat er te veel tijd was verloren. Karel II had nog steeds geen beslissing genomen en 

het was ondertussen te laat om voor het volgende jaar nog een vervanger te vinden. De hertog 

was er zeker van dat De Habsburgse Nederlanden gedoemd waren om “in zijn armen te 

sterven, zich verzekerend van een plaats in de annalen als medeplichtige van het grootste 

verlies dat de monarchie ooit heeft geleden.” Hij smeekte om hem dan, in plaats van een 

licentie, financiële hulp te verstrekken.
120

 Don Juan José meldde echter dat de toestand van de 

Spaanse schatkist zo erbarmelijk was dat men hem evenmin op die manier kon helpen. Hij 

legde de schuld niet bij zichzelf, het was de fout van de ministers in Madrid. Zij deden niet 

genoeg moeite en leken niet geïnteresseerd om Villahermosa’s financiële eisen in te 

willigen.
121

  

Dat men zich in Madrid soms met heel andere zaken bezighield bleek uit enkele brieven 

van don Juan, waarin hij Villahermosa vroeg om een enano (dwerg) te zoeken en deze naar 

het Madrileense hof te zenden om daar voor de nodige ontspanning te zorgen. Eenmaal 

aangekomen was don Juan zeer tevreden, de dwerg was zeer proper en kon vele kunstjes. 

Karel II liet weten dat hij er zeer goed voor zou zorgen.
122

 

 

Het nieuws over het verzoek van Villahermosa om terug te keren naar Spanje was reeds 

doorgesijpeld in de hoogste Madrileense regionen. Villahermosa kreeg te horen van José de 

Urquia
123

, dat er stemmen opgingen dat de markies de los Balbases hem zou vervangen als 

interim-landvoogd. Hij voegde er wel meteen aan toe dat Villahermosa niet te vroeg moest 

beginnen juichen, hij vreesde immers dat het gerucht ontstaan was omdat de hertog en de 

markies kort daarvoor elkaar hadden ontmoet in Antwerpen. Zo ging dat met geruchten en 

nieuwigheden, schreef de Urquia, het ging hier waarschijnlijk om een slechte interpretatie van 

de feiten.
124

 Villahermosa was duidelijk geschrokken dat men in Madrid op de hoogte was 

van zijn verzoek om terug te keren. Dit was niet zijn bedoeling geweest, rekening houdend 

met het grote belang dat hij hechtte aan zijn goede reputatie. Hij waarschuwde de Urquia dan 

ook dat deze er met niemand over mocht praten, eens te meer omdat het ondertussen was 

gebleken dat Villahermosa zou blijven waar hij was. Het enige waarmee de Urquia zich 
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mocht bezighouden was dat iedereen in Madrid ingelicht werd over de toestand van de 

Zuidelijke Nederlanden en over de verdiensten die de hertog reeds op zijn naam had staan.
125

 

 

In het Ejército de Flandes verliep ook niet alles zoals het hoorde. De hertog van Montalto, 

die een hoge functie in het leger bekleedde, klaagde over Villahermosa. Hij was vaak 

beledigd geweest en had niet mogen deelnemen aan enkele vergaderingen over de oorlog. Zo 

had men de compagnieën van de cavalerie verdeeld zonder dat hij daar aandeel in had 

gehad.
126

 Het was een feit dat Villahermosa niet tevreden was over enkele Spaanse generaals. 

Hij wilde dat ze het leger zouden verlaten. Niet enkel hun onbekwaamheid stond in de weg 

van een eventueel gunstig verloop van de oorlog tegen Frankrijk, Villahermosa vond ze ook 

nog eens lui en weinig toegewijd. Ook was er een voortdurende geruchtenstroom over hun 

“schandalige bondgenootschappen en partijdigheden”. De landvoogd vond dat deze personen 

de verdeeldheid en de ongehoorzaamheid in het leger wilden bevorderen, en dat was nu juist 

wat de vijand wilde. Hij vermeldde specifiek twee generaals: de hertog de Montalto en de 

markies de Osera. Deze eerste bevond zich op het moment van de feiten in Brussel, waar hij 

zich ophield met de uitvlucht dat hij ziek was. Montalto zou zich daar bezighouden met het 

ronselen en ophitsen van ontevreden personen. Villahermosa vond dat dit zijn gezag 

ondermijnde. Hij verbaasde zich over hoe snel de gehoorzaamheid en het respect van zijn 

onderdanen was verstoord. De problemen in het leger versterkten de overtuiging van de 

landvoogd om vervangen te worden. “Zo, mijn oom, past het niet meer dat ik me hier ophoud, 

nu ik niet alleen Frankrijk tegen mij heb maar ik ook moet opboksen tegen degenen die zich 

onze vrienden noemden.”
127

 

 

Na het afsluiten van de Vrede van Nijmegen verbeterde de toestand niet en de hertog bleef 

neerslachtig. In december 1679 schreef hij aan don Francisco de Borja dat hij de hoop op 

Spaanse financiële bijstand had opgegeven. De veranderingen aan het Madrileense hof (don 

Juan José was inmiddels overleden en Karel II zat voorlopig zonder eerste minister) zorgden 

ervoor dat de beloofde subsidies werden achtergehouden. Dit was een zware tegenslag voor 

de landvoogd. Hij had hard gewerkt maar kon niets doen aan het feit dat hij geen middelen 

had om de talloze hongerige mensen die naar hem kwamen te helpen. De brief was één grote 

klaagzang waarin Villahermosa schreef dat, ook al had men zijn opdringerigheid al berispt, hij 
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zou doorgaan met het vragen van geld tot het einde van zijn verblijf in de Zuidelijke 

Nederlanden. Hij meldde dat de Fransen opnieuw acties voorbereidden en twijfelde of deze 

“miserabele vrede” duurzaam zou zijn. Hij vond dat hij zo een grote toewijding had getoond 

dat de Zuidelijke Nederlanden zeker hadden kunnen geholpen worden. De toestand was echter 

zo miserabel dat dit niet gelukt was. Zo gauw er een vervanger was aangeduid wilde 

Villahermosa zich zonder verlies van zijn reputatie in de schaduw stellen. Het zou hem goed 

uitkomen om tot rust te komen na tien jaar te hebben gezwoegd in dit “luidruchtige toneel” 

van de Zuidelijke Nederlanden.
128

 

 

Uiteindelijk zou men in de zomer van 1680 besluiten om de uitgeputte en terneergeslagen 

landvoogd uit de Zuidelijke Nederlanden weg te halen. De prins van Parma, Alexander 

Farnese, zou zijn taak overnemen.
129

 Farnese zou in november in de Zuidelijke Nederlanden 

aankomen. Op 14 november trok hij naar Gent, waar Villahermosa hem de macht overdroeg. 

Villahermosa zou zich terugtrekken naar Edingen van waaruit hij zijn vertrek zou 

voorbereiden.
130

  

 

Zoals G. Dogaer reeds stelde, was de functie van landvoogd in de late zeventiende eeuw 

niet echt meer een beloning.
131

 Dit merken we duidelijk bij Villahermosa. Ten eerste wilde hij 

zelfs helemaal geen landvoogd worden. Door zijn trouw aan de Spaanse kroon en zijn 

eervolle karakter had hij uiteindelijk toegegeven, maar heel gelukkig was hij er niet mee. Ten 

tweede liet hij doorheen de jaren vaak merken dat hij het niet meer aankon en dat hij vreesde 

om zijn goede reputatie kwijt te raken. Begin 1677 kreeg hij even nieuwe hoop, met de 

aanstelling van don Juan José, maar lang zou dit niet duren. In de loop van dat jaar voerde hij 

een hevige campagne om terug te mogen keren naar Madrid. Uiteindelijk werd hij pas drie 

jaar later uit zijn lijden verlost.  

Waarom heeft dit zo lang geduurd? Waarschijnlijk waren er op dat moment geen betere 

kandidaten te vinden. In 1679 stelde de hertog van Lorraine zich wel kandidaat maar dit 

verzoek werd afgewezen door de Consejo de Estado en Karel II.
132

 Hoewel de landvoogd 

niets kon inbrengen tegen de opmars van de vijand leek men in Madrid wel tevreden over 

hem. Volgens de markies de Villars, die een mémoire schreef over zijn verblijf aan het 

                                                
128

 Villahermosa aan Francisco de Borja, 6 december 1679 (BNM ms. 2410, f. 433) 
129

 Consult van de Madrileense Raad van State, 17 juli 1680 (AGS, E. 3865, z.f.) 
130 Consult van de Madrileense Raad van State, zonder datum (waarsch. nov/dec 1680) (AGS, E. 3865, z.f.) 
131

 G. Dogaer, De rol van Leo-Jan de Pape …, p. 80 
132

 Consult van de Madrileense Raad van State, 26 april 1679  



 55 

Spaanse hof, was het zelfs mogelijk dat men in Madrid gewoon geen aandacht schonk aan 

Villahermosa’s verzoek tot ontslag.
133

  

 

2.5. Hoe beschouwde men in Madrid het optreden van de interim-landvoogd? 

 

Ondanks het feit dat er soms klachten binnenkwamen, besluiten we dat men in Madrid 

over het algemeen tevreden was met Villahermosa’s optreden in de Zuidelijke Nederlanden. 

Zo ontving de Consejo de Estado bijvoorbeeld in 1675 een brief van vier onbekende personen 

die klaagden over het gedrag van de gouverneur-generaal en de prins van Oranje. Deze klacht 

werd echter niet opgevolgd. De koningin-regentes liet Villahermosa weten dat ze het volste 

vertrouwen in beide heren had en dat hij dit moest overbrengen aan Oranje.
134

 Ook de 

Collaterale Raden leken tevreden over de landvoogd en de vorst. Ze stuurden een akte naar de 

Hoge Raad voor de Nederlanden waarin ze hun genegenheid en trouw aan de koning 

uitriepen.
135

 

 

Villahermosa slaagde erin om zijn reputatie zelfs na enkele catastrofale veldtochten hoog 

te houden in Madrid. Don Francisco de Borja meldde hem dat de vorst en don Juan José de 

militaire verliezen betreurden maar dat ze erkenden dat de tegenslagen hun oorsprong hadden 

in “de vorige slechte regering”.
136

 Madrid was zich bewust van de tegenslagen die de hertog 

te verwerken kreeg. Men trachtte Villahermosa te overtuigen zich niet te laten ontmoedigen, 

in Madrid deed men immers wat men kon.
137

  

In oktober 1678 werd Villahermosa beloond voor zijn inspanningen in de strijd tegen 

Frankrijk en het sluiten van de vrede. Hij werd opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies. 

Francisco de Borja feliciteerde hem en zei dat dit getuigde van het grote aanzien dat de hertog 

in Madrid genoot. Deze gunst werd hem toegekend omwille van “zijn afkomst, zijn waarde, 

en door zijn verdiensten tijdens het eerste politiek en militair bestuur dat hij uitoefent”.
138
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Ook het volk leek tevreden over de landvoogd. In 1679 schreven de leden van het 

graafschap Vlaanderen hun vreugde uit over de bevrijding van Gent, Kortrijk en Oudenaarde. 

Ze wilden hun trouw aan de Spaanse vorst kenbaar maken via deze brief. Ook Villahermosa 

mocht delen in de lofbetuigingen: “En hoewel we alles te danken hebben aan enkel Zijne 

Majesteit, niettemin zijn we verplicht te vertellen dat Zijne Majesteit ervan overtuigd kan zijn 

dat alle dorpen de persoonlijkheid van de hertog zeer waarderen. Dit omdat hij ons gered 

heeft van een totaal verlies, door de weerstand die hij heeft geboden tegen de vijand 

gedurende de oorlog...”
139

 

 

De centrale overheden spraken weinig hun waardering uit over het algemene beleid van 

Villahermosa. Meestal werden enkel individuele handelingen of verwezenlijkingen van de 

hertog goed- of afgekeurd. Het kwam voor dat men de ene dag de hertog bij wijze van 

spreken de hemel in prees en hem de andere dag berispte om een welbepaalde reden. Toch 

kunnen we besluiten dat Villahermosa’s reputatie in Madrid heeft standgehouden. Daarvan 

getuigen o.a. de toelating tot de Orde van het Gulden Vlies en de aanstelling als raadsheer in 

de Consejo de Estado na diens terugkeer in Madrid. In 1685 werd Villahermosa zelfs voor 

een tweede keer gevraagd om landvoogd in de Zuidelijke Nederlanden te worden. 

Villahermosa wist toen wel beter en bedankte voor dit voorstel.  
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3. Villahermosa’s beleid in de Zuidelijke Nederlanden 

 

In de onderzochte Spaanse bronnen kwam de relatie tussen Villahermosa en de vorstelijke 

instellingen haast niet tot uiting. Daarom kozen we om enkele thema’s te belichten die wel 

terugkwamen in deze bronnen en die we konden linken aan het beleid van Villahermosa in de 

Zuidelijke Nederlanden. 

 

3.1. Lokaal oproer 

 

Gedurende zijn ambtstermijn als landvoogd werd Villahermosa enkele keren 

geconfronteerd met volks oproer in de Zuidelijke Nederlanden. Wat was zijn rol in deze 

publieke controverses? Welke maatregelen nam hij en werden deze aanvaard door het volk? 

In welke mate kunnen we de relatie tussen lokaal en centraal gezag hieruit afleiden? 

 

3.1.1. Oproer te Brussel maart 1675  

 

 Begin maart 1675 rommelde het op het stadhuis van Brussel. Het Brusselse stadsbestuur 

bestond uit drie leden. Het eerste lid, de magistraat, was bevoegd voor het dagelijkse bestuur 

van de stad en hun voornaamste taak was het afkondigen van allerlei edicten en ordonnanties. 

De magistraat bestond voornamelijk uit patriciërs en vertegenwoordigers van de burgerij. Het 

tweede lid was de Wijde Raad en bestond uit de oud-leden van de magistraat en de dekens 

van de lakengilde. Net als het derde lid, de Negen Naties, werd de Wijde Raad enkel 

geconsulteerd als de magistraat hen een voorstel voorlegde. Dit ging meestal over fiscale 

aangelegenheden. In De Negen Naties zetelden de dekens van de ambachten.
140

   

Aangezien het tweede en derde lid zelf geen voorstellen konden indienen, moesten ze hun 

grieven ter sprake brengen tijdens de stemmingen over de door de magistraat ingediende 

ordonnanties. Zo ging het ook in maart 1675. De Negen Naties kozen de klassieke stemming 

over de heffing van de belasting op het bier (de “negen mijten”) om hun beklag te doen over 

tolpachter Henri Bertrand. Deze zou zijn boekje te buiten zijn gegaan met allerhande vormen 

van chantage, wat indruiste tegen de reglementen op de inning van tollen. Vier van de negen 

Naties stemden echter voor de heffing van de negen mijten. Dit betekende dat deze belasting 

werd goedgekeurd. De regel, vastgelegd door ordonnanties van Karel V in 1545 en van 
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aartshertog Albert in 1619, was dat het voorstel moest goedgekeurd worden met een 

meerderheid van de stemmen. Er waren in totaal elf stemmen, twee van de magistraat en de 

Wijde Raad en negen van de Negen Naties. Omdat de magistraat de voorstellen aanbracht was 

deze in principe altijd voor. Vervolgens had men ofwel het consent nodig van de Wijde Raad 

en vier positieve stemmen van de Negen Naties ofwel had men enkel genoeg aan de 

goedkeuring van vijf naties.
141

 Deze keer echter protesteerden de Negen Naties tegen dit 

algemeen consent bij vier positieve stemmen van het derde lid. Ze gaven hiervoor als reden 

dat de goedkeuring van vijf naties vereist was voor zaken die de stad Brussel aangingen, naast 

de instemming van de andere twee leden. Ondanks verwoede inspanningen van de magistraat 

om het hele geval met de mantel der liefde te bedekken waren de naties onverbiddelijk en een 

groot aantal bleef ’s nachts doorzitten op het stadhuis.  

Hun timing was niet ongunstig, Brussel voelde de hete adem van de Franse troepen die 

zich ophielden rond Charleroi en Ath. Villahermosa, op aanraden van de Raad van Brabant en 

de Raad van Financiën, kon niet anders dan enkele toegevingen doen. Pachter Henri Bertrand 

werd berispt en verplicht al het onterecht verkregen geld terug te bezorgen. Na het 

bekendmaken van deze maatregel bleven de naties ook de volgende nacht koppig in het 

stadhuis zitten en de onrust in de stad begon zich te verspreiden. Om gewelddadige acties te 

vermijden ontzette de landvoogd Henri Bertrand uit zijn functie. Deze toegeving had blijkbaar 

weinig effect, het derde lid bleef nog steeds zitten en het verwoet grau stroomde toe op de 

Grote Markt.
142

  Villahermosa gaf nog een toegeving en kondigde af dat de inwoners van 

Brussel volledig vrijgesteld werden van alle tollen op de in- en uitvoer van voedingsmiddelen. 

De naties waren tevreden, maar maakten gebruik van hun sterke positie en gewillige 

achterban om de regel van de goedkeuring van vijf in plaats van vier naties door te drukken. 

Villahermosa en de magistraat konden nog niet op beide oren slapen. Op de derde dag van het 

oproer trok de meute met een kolenkar door de stad om meer volk te mobiliseren en de 

vergaderruimte van de magistraat werd aangevallen. Deze gaf uiteindelijk toe en kondigde 

aan dat een voorstel pas met volledig consent werd aangenomen na goedkeuring van vijf, en 

niet vier, naties. Het derde lid, eindelijk tevreden, verliet rond negen uur ‘s avonds het 

stadhuis. Daarna was het nog enkele uren onrustig in de stad. 
143
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3.1.2. Oproer te Brussel september 1680 

 

In september 1680 was er weer een confrontatie tussen het lokale en centrale gezag. De 

Negen Naties werden op 14 september bijeengeroepen om een uitspraak te doen rond de 

negen mijten op het bier. Ze weigerden zich echter uit te spreken uit protest tegen de illegale 

heffing van de twintigste penning op het platteland. Deze was door hen immers nog niet 

goedgekeurd. In afwachting tot het opheffen van deze belasting en het terugbetalen van de 

reeds door de plattelandsbewoners betaalde som, bleven de naties op het stadhuis zitten. 

Enkele aktes die de Villahermosa meteen liet bezorgen werden niet officieel aanvaard. De 

Negen Naties wilden een document van de Staten van Brabant en bleven voorlopig waar ze 

waren. De volgende dag volgde er een akte van de Staten, maar die was enkel ondertekend 

door de griffier en dus niet voldoende. Op de derde dag, een maandag, werden eveneens 

enkele aktes door de naties afgewezen.  

Het nieuws had zich intussen al door de hele stad verspreid. Het volk trok naar de Grote 

Markt en viel het huis van burgemeester Visscher aan. Veel buit konden de plunderaars echter 

niet maken, de burgemeester had dit voorzien en had zijn kostbaarste stukken uit het huis 

laten verwijderen.
144

 De opstandelingen konden wel een kar van de burgemeester 

bemachtigen. Hiermee trokken ze doorheen de stad op weg naar de wijk Borgendaal. In een 

artikel van K. Van Honacker vonden we dat deze wijk, gelegen naast het koninklijk hof op de 

Coudenberg, een geprivilegieerd statuut genoot. De wijk was bestemd om onderdak te 

verlenen aan het personeel in verbonden aan het hof. Zij die hier woonden vielen daarom niet 

onder de stedelijke rechtsmacht en ontsnapten bijgevolg aan elke controle op de naleving van 

stedelijke reglementen. Velen onder hen waren werkzaam als “onvrije meesters”, ze waren 

geen lid van een ambacht. De inwoners van de wijk konden op die manier goedkoper 

produceren. Dit werd uiteraard afgekeurd door de Brusselse ambachten, vooral omdat de 

Borgendalers hun waren ook buiten de wijk aan de man brachten. Dit was immers oneerlijke 

concurrentie.
145

 In deze wijk woonden ook veel vreemdelingen, die uiteraard profiteerden van 

deze vrijheden. Twee redenen dus voor het opgehitste volk om hun frustraties tegen deze 

mensen uit te werken. De kar diende om hen meteen een handje te helpen om de stad te 
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verlaten. Gelukkig voor de Borgdalers werd deze xenofobe actie verhinderd door de Brusselse 

burgerwacht. De opstandelingen staakten hun actie maar het bleef die nacht erg onrustig. 

De volgende morgen ging de magistraat tot toegevingen over en liet de naties zelf een akte 

opstellen. Dit werd gedaan door de deken van de wijntaverniers, Moriau genaamd. Alle naties 

waren tevreden over de akte en lieten deze ondertekenen door de Raad van State. Zo kon de 

twintigste penning niet meer geheven worden zonder goedkeuring van het derde lid en de 

reeds geïnde sommen zouden worden terugbetaald. De Negen Naties waren tevreden en 

verlieten het stadhuis.
 146

  

 

3.1.3. Negen Naties versus magistraat 

 

In beide gevallen van het “zitten-blijven” van de Negen Naties moest de magistraat het 

onderspit delven. K. Van Honacker bestempelde deze manier van actie voeren als één van de 

meest voorkomende illegale pressiemiddelen.
147

 Door het niet gehoorzamen van de naties was 

de magistraat immers verplicht maatregelen te treffen opdat de opstandige naties het stadhuis 

zouden verlaten. Meestal kon de magistraat weinig doen aan de eisen van de naties, omdat ze 

daar simpelweg niet voor bevoegd was en de oplossing op hoger niveau moest gezocht 

worden.
148

 Langs de andere kant kon de magistraat het zich niet permitteren dat een actie van 

de Negen Naties zou uitdraaien op volks geweld. Dit omdat de centrale overheid hierdoor de 

indruk zou krijgen dat de stad slecht bestuurd werd. Het was voor de magistraat een moeilijke 

evenwichtsoefening om de andere twee leden in het gareel te houden én tegelijkertijd samen 

één blok te vormen tegen het centrale gezag.
149

 Liever dan inmenging van bovenaf, was de 

magistraat dus verplicht om toegevingen te doen die vaak buiten hun bevoegdheden lagen.
150

  

 

Waarom kozen de Negen Naties om op dergelijke manier actie te voeren? K. Van 

Honacker stelde vast de politieke macht van de Negen Naties doorheen de jaren sterk was 

afgenomen. De groepering van de ambachten in Negen Naties dateerde van 1421. Gedurende 

de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw ging de machtsverwerving van de naties in 

stijgende lijn. Vanaf de ordonnantie van Karel V in 1545 verloren de Negen Naties echter 
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veel van hun verworven rechten.
151

 De politieke representatie van de derde stand vertoonde 

evenmin een parallelle evolutie met de economische veranderingen. Hoewel Brussel door de 

eeuwen heen een grote economische vooruitgang had geboekt, wijzigde het aantal dekens in 

de Negen Naties haast niet. Deze dekens waren dus de enige vertegenwoordigers van de niet-

patricische Brusselse bevolking.
152

 Daarom is het nodig het stereotiepe handelen van de 

Negen Naties in de ontwikkeling van publieke controverses te nuanceren. Juist omdat de 

derde stand ondervertegenwoordigd was in het stadsbestuur -en de andere twee leden 

blijkbaar niet wilden luisteren als het derde lid een rekwest indiende-  waren de vergaderingen 

over fiscale aangelegenheden de enige kans om hun ongenoegen te uiten. Hun mogelijkheden 

waren beperkt en dat wisten de naties zelf zeer goed.
153

  

 

3.1.4. Reactie van Villahermosa. 

 

 Hoewel de magistraat liever geen hulp inriep van de centrale overheid
154

, bemerkten we 

dat deze tijdens de twee besproken oproeren zeer snel werd ingelicht en meteen met 

oplossingen kwam aanzetten. In beide gevallen werden er tijdens de eerste dag van het 

“zitten-blijven” van de Negen Naties al toegevingen gedaan door de landvoogd of de Raad 

van Brabant.  

 

Villahermosa kon in 1675 niet anders doen dan de naties hun zin geven. De Zuidelijke 

Nederlanden waren omsingeld door het Franse leger, zodat militaire hulp onmogelijk was. 

Oplossingen moesten dus gezocht worden langs diplomatieke weg. Aangezien de Negen 

Naties zich daarvan bewust waren, bleven ze rustig zitten tot ze verkregen wat ze wilden 

bereiken, terwijl het in de stad gonsde van de geruchten en nieuwtjes en men niet vies was 

van een gebroken ruit of een geplunderde burgemeesterswoning.  

 Villahermosa stond machteloos tegenover de koppigheid van het derde lid, uit angst 

voor publiek tumult moest hij wel toegeven aan hun eisen. De hertog was niet te spreken over 

de hardnekkigheid en onbeschoftheid van de Negen Naties.
155

 Ondanks het feit dat dit ook 

wel eens voorviel bij vorige landvoogden, schreef Villahermosa dat het nog nooit met zoveel 

arrogantie gebeurd was. De hele zaak zat hem kennelijk zeer hoog, eens te meer omdat hij 

                                                
151

 K. Van Honacker, Lokaal verzet en oproer …, pp. 94-95 
152

 K. Van Honacker, Politieke cultuur …, p. 202 
153 K. Van Honacker, Politieke cultuur…,  pp. 215-218 
154

 K. Van Honacker, Politieke cultuur…, p. 212 
155

 Villahermosa aan de Connétable van Castilië, maart 1675 (BNM ms. 2414, f. 74-76) 



 62 

ervan overtuigd was dat de hele zaak wel vredevol was opgelost, maar dat de “wortel van het 

kwaad” er nog altijd zat en dat dit een slecht voorbeeld was voor andere steden. Hij vreesde 

dat er zo op elk mogelijk moment ergens wel een soortgelijk oproer kon losbarsten.
156

 Met de 

militaire campagne tegen de Fransen in zicht en het tekort aan rekruten en geld, was het niet 

verwonderlijk dat Villahermosa volks tumult best kon missen. 

  Pas een maand later bracht Villahermosa de koningin-regentes op de hoogte van het 

voorbije oproer.
157

 Hij voegde bij zijn eigen kort verslag, dat met geen woord repte over zijn 

ontevredenheid over het gedrag van de Negen Naties, een gedetailleerde akte van de 

Brusselse Raad van State over de gebeurtenissen. Hierin stond dat volgens de ordonnanties 

van 1545 en 1619 het verboden was voor de Negen Naties om onderling te communiceren 

tijdens een stemming. In de ordonnantie van 1619 stond ook uitdrukkelijk vermeld dat de 

naties niet mochten blijven zitten nadat een voorstel met een meerderheid van de stemmen 

was goedgekeurd. De Negen Naties waren dus twee keer hun boekje te buiten gegaan. De 

Raad van State stelde vast dat deze wetten reeds dertig jaar oud waren en dat ze steeds minder 

nauwgezet werden toegepast, waardoor gesprekken tussen de naties ondertussen normaal 

waren geworden. Het was daarom belangrijk om de ordonnanties op te frissen en de exacte 

naleving ervan te controleren. Zo zouden gelijkaardige acties in de toekomst vermeden 

worden. De Raad van State gaf ook de opdracht om de nieuwe ordonnantie van de magistraat 

over het volledig consent bij vijf stemmen van de Negen Naties te annuleren, wegens in strijd 

met de ordonnanties uit 1545 en 1619.
158

 

 

  Dit was de eerste keer dat Villahermosa snel moest handelen zonder eerst Madrid te 

verwittigen en koninklijk advies af te wachten. Toch werd hij hiervoor niet op de vingers 

getikt, men was er zich in Madrid wel degelijk van bewust dat volks oproer zo snel mogelijk 

moest worden opgelost. Hij werd zelfs geprezen door de Consejo de Flandes voor zijn grote 

ijver, hij had immers gedaan wat hij kon gezien de moeilijke omstandigheden. Daarom drong 

de raad er bij de regentes op aan de hele zaak door de vingers te zien en niet over te gaan tot 

een formeel onderzoek. Villahermosa zou zich wel moeten informeren over wie de schuldigen 

waren in deze zaak en de magistraat tegen juni hervormen. De koningin antwoordde hierop 

dat hij dit best met de grootste voorzichtigheid zou doen. Ze droeg hem op om geen nieuwe 
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demonstraties toe te laten, omdat revolver los humores (de stemming laten omslaan) niet de 

beste strategie was bij het begin van een nieuwe militaire campagne.
159

  

Ook bij het oproer in 1680 greep Villahermosa snel in. Reeds op de eerste dag liet de 

interim-landvoogd een brief afleveren op het stadhuis waarin stond dat er geen belasting 

mocht geheven worden op het platteland zonder consent van de Negen Naties.
160

 In de 

Spaanse archiefbronnen vonden we geen vermelding terug van dit voorval. Een mogelijke 

verklaring is dat Villahermosa snel toegaf omdat toen zijn vervanger reeds op weg was naar 

de Zuidelijke Nederlanden.  

 

Hoewel Villahermosa snel reageerde in beide gevallen is dit geen teken dat hij de touwtjes 

stevig in handen had. Hij kon enkel toegevingen doen en moest rekening houden met de Zuid-

Nederlandse centrale instellingen.
161

 Ook Madrid kon zich niet laten gelden. Dat men in 1675 

de koningin-regentes adviseerde om de hele zaak snel in de doofpot te stoppen was een bewijs 

van het geringe centrale gezag dat men in de Zuidelijke Nederlanden kon uitoefenen. 

Villahermosa kreeg evenmin richtlijnen over hoe hij toekomstig protest moest aanpakken. Het 

feit dat er over beide gevallen weinig terug te vinden was in de Spaanse bronnen, zeker over 

het oproer van 1680, kan verklaren dat men in Madrid dergelijke kleinschalige controverses 

niet belangrijk genoeg vond om tot verder onderzoek in te gaan.  

 

3.1.5. Historische reflectie over lokaal oproer. 

 

Dat dit geen alleenstaand geval was en dat men de laatste decennia steeds vaker last had 

met de Negen Naties, bleek uit de studie van K. Van Honacker maar ook uit brieven van 

tijdgenoten. Zo was er een verslag van Leo-Jan de Pape aan Villahermosa. Nadat deze eerst 

de samenstelling en bevoegdheden van de drie leden van het Brusselse stadsbestuur had 

uiteengezet, met een verwijzing naar twee ordonnanties van Karel II en aartshertog Albert, 

ging hij over tot de kern van de zaak. Reeds ongeveer dertig jaar kwam het regelmatig voor 

dat de Negen Naties, in plaats van per natie te stemmen over de voorgelegde ontwerpen van 

de magistraat, gezamenlijk vergaderden over zaken die hen niet naar de zin waren. Als de 
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naties niet verkregen wat ze hadden gevorderd, bleven ze ’s avonds doorzitten op het stadhuis. 

De wanorde die hieruit volgde was groot. De naties aten en dronken op het stadhuis en 

verschillende leden van de “Arrière Conseil” waren aanwezig.
162

 Omdat de naties het gewone 

volk van de stad vertegenwoordigden, waren veel mensen ervan overtuigd dat de zaken die de 

naties wilden doorvoeren in het belang van het volk waren, en ze geloofden dat ze hen 

moesten helpen. Dit leidde zeer vaak tot publieke uitspattingen. De Pape beschouwde dit 

“zitten-blijven” van de Negen Naties als het begin van een volks oproer, het gevaar bestond 

dat andere inwoners “slechte informatie” zouden te horen krijgen en zich zouden aansluiten 

bij “un peuple assemblé sans crainte”.
163

  

Ook een anonieme tijdgenoot had legde de oorsprong van stedelijk tumult bij het 

actievoeren van de Negen Naties.
164

  

 

 Van Honacker onderzocht dat er zich in de zeventiende en achttiende eeuw talloze 

dergelijke gevallen voordeden, maar dat deze meestal snel opgelost werden na toegevingen 

van de magistraat. Als de magistraat echter niet snel genoeg met oplossingen kwam 

aandraven, waren de naties in staat om in een mum van tijd hun achterban te mobiliseren.
165

  

Toch wendden de landvoogden in kwestie niet steeds dezelfde middelen aan om de 

troebelen op te lossen. Terwijl Villahermosa enkel via toegevingen kon verkrijgen dat het 

protest verstomde, ging landvoogd Caracena in 1659 nog de militaire toer op. Een uitspraak in 

een jaren aanslepende rechtzaak tussen Antwerpen en de Tassische postdienst zorgde in de 

zomer van 1659 voor onrust. Het kwam zo ver dat er enkele dekens van de stad werden 

verbannen, waardoor er grote beroering ontstond. De woedende menigte bestormde eind 

september het stadhuis en het geweld bleef dagen aanslepen. Caracena ging niet in op een 

verzoek van de magistraat om de verbanning van de dekens op te heffen en besloot om met 

een troepenmacht Antwerpen binnen te trekken. Zodra hij binnen was kwamen de dekens 

aangesneld om hun trouw aan de vorst uit te roepen. Uiteindelijk werd er een onderzoek 
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ingesteld door de Raad van Brabant en werden enkele beschuldigden ter dood veroordeeld. 

De betrokken dekens van de ambachten kregen echter gratie van Caracena. Er werd ook een 

nieuw stadsreglement uitgevaardigd, dat zonder problemen door alle leden van het Antwerps 

stadsbestuur werd aanvaard.
166

  

Het onderzoek van B. Houben wees uit dat Caracena, hoewel zijn optreden succesvol was 

geweest, in grote mate gestuurd werd door de Raad van Brabant en de hoofd-voorzitter van de 

Geheime Raad.
167

 Villahermosa handelde evenmin op eigen initiatief. De aktes die hij 

uitvaardigde in 1675 kwamen er pas na advies van de Raad van Brabant en de Raad van State. 

Het was die laatste die ook zou beslissen om het decreet van de magistraat over het consent 

bij vijf positieve stemmen te annuleren. Hij luisterde eveneens naar de raad van de vorst en de 

Brusselse Raad van State, die hem aanmaanden om een gematigde houding aan te nemen 

tegenover de opstandige Negen Naties.
168

 S. Kuypers vond dit geen teken van zwakte, 

Villahermosa toonde zich eerder “compréhensif et soumis aux volontés royales”.
169

  

 

 De vele publieke controverses moeten gekaderd worden in een lokaal strijden tegen de 

centrale macht. K. Van Honacker beschreef de relatie tussen lokaal en centraal gezag als 

uiterst dubbelzinnig. Ze citeerde Charles Tilly, die deze relatie omschreef als een “liaison 

dangereuse”.
170

 De centrale overheid was immers afhankelijk van het geld dat de steden en 

gewesten toekenden, terwijl te sterke centrale inmenging juist leidde tot lokaal verzet. De 

relatie tussen beide was een kwestie van geven en nemen en elke tegenslag kon het evenwicht 

verstoren.
171

  

Vooral in de tweede helft van de zeventiende eeuw zorgden de vele oorlogen, de 

financiële malaise en de gebruikelijke lokale privilegies ervoor dat de landvoogden het 

bijzonder moeilijk kregen om op lokaal gebied gezag te verwerven. Vooral in het hertogdom 

Brabant, waar de provinciale en lokale instellingen een grote macht bezaten, was het haast 

onmogelijk voor de landvoogd om een centraliserend beleid te voeren. In deze periode waren 

er opvallend meer collectieve acties en werden de meeste successen geboekt, zij het niet altijd 

voor lange tijd.
172

 Landvoogden traden zelden repressief op. Het oproer in 1659 was een 
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uitzondering, maar ook daar bleven de straffen mild uit angst voor het uitbreken van volks 

geweld. Meestal overtrad de magistraat zijn bevoegdheden en vaardigde resoluties uit om de 

naties tevreden te stellen, die later doorgaans weer werden geannuleerd. Pas tijdens het 

bewind van de Oostenrijkse Habsburgers namen de opstanden af en kreeg het centraal gezag 

weer de bovenhand.
173

  

 

3.2.Villahermosa’s rol bij het verkiezen van lokaal bestuur 

 

De inname van Gent in maart 1678 zorgde voor vele praktische problemen. Zo moest er 

een oplossing gezocht worden voor de Raad van Vlaanderen en moest men zorgen dat zo 

weinig mogelijk raadsleden zouden overlopen naar het Franse kamp. Bij de Vrede van 

Nijmegen gaf Frankrijk Gent terug aan Spanje. Toen de vijand de stad verlaten had, moest er 

een nieuwe magistraat worden aangesteld. We onderzoeken in volgende paragrafen de rol van 

Villahermosa in deze kwesties en Spanjes reactie hierop.  

 

3.2.1. De verplaatsing van de Raad van Vlaanderen naar Brugge  

 

In maart 1678 nam Lodewijk XIV Gent in. Villahermosa verplaatste de Raad van 

Vlaanderen naar Brugge. President Errembault was echter al overtuigd om in Gent te blijven 

en naar het Franse kamp over te lopen.
174

 Niet alleen was hij de eerste die dit deed, hij was 

tevens een instrument voor de vijand, die hoopte dat vele raadsleden het voorbeeld van de 

president zouden volgen. Uiteindelijk zouden tien raadsleden achterblijven in Gent. De 

overige elf raadsleden volgden Villahermosa naar Brugge. Zij drukten de hertog op het hart 

dat ze trouw wensten te blijven aan de Spaanse kroon. Villahermosa wilde hen hiervoor 

belonen door ze terug in functie te plaatsen in een nieuw opgerichte raad in Brugge. De Hoge 

Raad voor de Nederlanden was uiteraard akkoord met deze actie en spoorde de vorst aan om 

zijn blijdschap en waardering over te maken aan de raadsleden.
175

  

Op vraag van de raadsleden in Brugge zou de nieuwe Raad van Vlaanderen minder leden 

tellen als vroeger. Dit zou immers in het nadeel zijn van de achtergebleven raadsleden, moest 

Gent bevrijd worden zouden zij op die manier uit de boot vallen.
176

 Villahermosa vroeg de 

vorst om de zeven “buitengewone plaatsen” af te schaffen. Zo zou de Raad enkel nog bestaan 
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uit de veertien normale raadsleden en de president. Zoals reeds vermeld waren er elf 

raadsleden meegekomen naar Brugge. Er vielen dus nog vier ambten te verdelen. 

Villahermosa liet Madrid weten dat hij al drie ambten had ingevuld. Er moest enkel nog een 

president aangesteld worden, iets wat voorbehouden was voor de vorst.
177

  

 

Eén van de raadsleden, Jean-Baptiste Rop, wilde de vacante plaats van president 

innemen. Villahermosa vroeg de Hoge Raad voor de Nederlanden om dit toe te staan, 

rekening houdend met diens opleiding, verdiensten en grote trouw aan de vorst. Raadsheer 

Rop was volgens de Hoge Raad zeker trouw aan de vorst, dat had zijn vertrek uit Gent wel 

aangetoond. De raad en Karel II vonden echter dat Villahermosa eerst moest nagaan of het 

invullen van dit ambt echt noodzakelijk was. Daarna zou hij meerdere kandidaten moeten 

voorleggen voor er tot een beslissing zou overgegaan worden.
178

  

Op vraag van Karel II had elk raadslid van de Hoge Raad ook mogelijke kanshebbers 

voorgesteld. De graaf van Bergeyck vond dat een president van de Raad van Vlaanderen niet 

alleen een goed opgeleide persoon moest zijn die op de hoogte was van de gewoonten en 

gebruiken in het graafschap. Het moest ook iemand zijn die zich belangeloos zou inzetten 

voor de werking van de raad. De vorst zou uiteindelijk moeten beslissen. Karel II was er 

blijkbaar niet van overtuigd dat het nodig was om een voorzitter aan te duiden en hield geen 

rekening met de voorstellen van de Hoge Raad. Zijn antwoord was dat hij de aanstelling 

voorlopig zou opschorten.
179

 

 

Begin 1679 was er nog altijd geen president in de Raad van Vlaanderen. Dit keer deed 

Leo-Jan de Pape een poging om de vorst te overtuigen om een president te benoemen. Hij 

stelde drie kandidaten voor uit de Geheime Raad: raadsleden Coxie, Oudenhove en Simon. 

Enkel Coxie zou, onder voorwaarden, de functie van president aanvaarden.  

De Brusselse Raad van State had het voorstel van de Pape besproken en was van mening 

dat raadslid Coxie zeer bekwaam was om het presidentschap op zich te nemen. Toch vreesde 

de Raad van State dat Coxie de functie niet zou willen aanvaarden zonder dat er bepaalde 

voordelen aan werden gekoppeld. Daarom was de raad van mening dat men eerder een 

persoon uit de Raad van Vlaanderen zou benoemen. Een eerste kandidaat die men voorstelde 

was raadsheer Vanderpiet. Hij was het oudste lid van de Raad van Vlaanderen en was uit Gent 
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weggetrokken nadat Frankrijk de stad had ingenomen. De tweede kandidaat was raadsheer 

Van Der Brugge, eveneens raadsheer in de Raad van Vlaanderen. Als derde selecteerde de 

Raad van State een raadsheer-commies van de Raad van Financiën, Louis Alexandre de 

Schockart.
180

 Villahermosa liet zich leiden door dit consult en schreef aan de vorst dat hij 

persoonlijk het liefst raadsheer Vanderpiet als president zou zien.
181

 Vervolgens koos de Hoge 

Raad voor de Nederlanden, na de documenten van de Raad van State en Villahermosa te 

hebben bestudeerd, zelf drie kandidaten.
182

 Uiteindelijk koos Karel II voor Vanderpiet.
 
 

De verkiezing van de president had bijna een jaar op zich laten wachten. We kunnen 

alleen maar gissen waarom dit zo lang geduurd heeft. Misschien vreesde men in Madrid dat 

Lodewijk XIV na de inname van Gent uiteindelijk heel Vlaanderen zou veroveren zodat de 

Raad van Vlaanderen onder het Franse gezag zou komen. Met de bevrijding van Gent in 

maart 1679 werd het voortbestaan van de Raad niet meer bedreigd en zou het kunnen dat 

Karel II daarom uiteindelijk toch een president benoemde.  

 

Nadat Gent was overgedragen aan de Spanjaarden, gaf Villahermosa de opdracht dat de 

raadsleden uit Brugge naar Gent zouden terugkomen. Op 13 maart vergaderde hij met de 

Gentse en Brugse raadsleden en werd de Raad van Vlaanderen weer ingesteld volgens haar 

oude bezetting, enkel president Errembault werd niet meer opgenomen. Het zou echter nog 

een tijd duren voor de eensgezindheid terugkeerde in de raad.
183

 

In juni 1679 kwam er protest van enkele leden van de Raad van Vlaanderen die trouw 

waren geweest aan de Spaanse koning tijdens de bezetting van Gent. Zij vonden het niet 

kunnen dat de raadsleden die in Gent waren gebleven, opnieuw hun functie hadden mogen 

innemen in de Raad van Vlaanderen. Dit was volgens hen zeer schadelijk voor de dienst aan 

de vorst. Daarenboven was het aantal leden van de Raad van Vlaanderen opnieuw verhoogd 

van veertien naar eenentwintig, terwijl het gezagsgebied met meer dan de helft was 

verminderd. De Hoge Raad kon geen andere oplossing bedenken dan dat ze moesten wachten 

op de algemene hervorming die de vorst had bevolen en die binnenkort zou doorgevoerd 

worden.
184

 

 

                                                
180

 Consult van de Brusselse Raad van State, 27 februari 1679 (AGS, SP leg. 2475 z.f.) 
181

 Villahermosa aan Karel II, 1 maart 1679 (AGS, SP leg. 2475 z.f.) 
182 Consult van de Hoge Raad voor de Nederlanden, 28 maart 1679 (AGS, SP leg. 2475, z.f.) 
183

 J. Nève, Gand sous l’occupation…, p. 31-32 ; V. Fris, Histoire de Gand, pp. 250-251 
184

 Consult van de Hoge Raad voor de Nederlanden, 9 juli 1679 (AGS, SP leg. 2476, z.f.) 



 69 

We zijn van mening dat Villahermosa geen voortrekkersrol had in de keuze van een 

nieuwe president. Kandidaten werden niet door hem maar door Leo-Jan de Pape, de Raad van 

State en de Consejo de Flandes voorgedragen. Villahermosa kon enkel de voorkeur van de 

Brusselse Raad van State beamen en probeerde ook de vorst hiervan te overtuigen. 

Villahermosa was wel nauw betrokken bij het vestigen van de nieuwe Raad van Vlaanderen 

in Brugge. Hij benoemde zelf enkele leden en verzocht de vorst om een vermindering van het 

aantal raadsleden toe te staan.  

 

3.2.2. Hernieuwing van het Gentse stadsbestuur 

 

Na de ondertekening van de Vrede van Nijmegen werden er meteen voorbereidingen 

getroffen voor wanneer de Fransen Gent zouden verlaten. De Brusselse Raad van State 

stuurde al eind 1678 een consult naar de landvoogd over wat deze moest doen na de teruggave 

van Gent. De raad had besloten dat de landvoogd in de eerste plaats een nieuw stadsbestuur, 

ook wel de magistraat genoemd, moest vormen met personen die trouw waren geweest aan de 

Spaanse kroon. Deze vernieuwing mocht echter niet op de normale manier gebeuren. De 

landvoogd moest graaf de Renemburg, die volgens de Raad van State een goede kennis van 

zaken had, de toestemming geven om samen met de drie oudste leden van de Raad van 

Vlaanderen een nieuwe magistraat voor te stellen. Zo gauw de stad bevrijd was kon 

Villahermosa deze dan goedkeuren en benoemen. De rest van de ambtenaren (zoals de 

grootbaljuw, pensionarissen, ontvangers, secretarissen, griffiers, raadsleden …) die waren 

achtergebleven in Gent en trouw hadden gezworen aan de Fransen mochten volgens de Raad 

van State hun functie niet meer uitoefenen. Al degenen die op één of andere manier de stad 

Gent vertegenwoordigde en die onder Franse heerschappij waren gebleven, moesten in naam 

van alle inwoners een nieuwe eed van trouw zweren aan de Spaanse vorst. Deze eed zou 

moeten gebeuren tegenover de oudste raadsman van de Raad van Vlaanderen, wegens het 

gebrek aan een president.  

Dit nieuws moest ook bekend gemaakt worden aan de andere steden en dorpen die weer 

onder Spaans gezag kwamen. Ook voor deze plaatsen moesten nieuwe schepenbanken 

worden aangesteld. Villahermosa kreeg van de Raad van State de volle bevoegdheid om de 

meest geschikte personen uit te kiezen. Door de lange periode van Franse overheersing in 

sommige gebieden had men in Brussel geen kennis van personen die in aanmerking kwamen 



 70 

om nieuwe besturen te vormen.
185

 Enkele maanden later volgde er een nieuw consult, met een 

uitgebreidere bijdrage over hoe Villahermosa de hernieuwing moest aanpakken.
186

 

 

Nadat de Fransen Gent hadden verlaten, besloot Villahermosa om er samen met enkele 

medewerkers heen te reizen. Zo zou hij snel en efficiënt een nieuw bestuur kunnen aanduiden. 

Tijdens zijn ontvangst in de stad riep de bevolking hun trouw jegens de Spaanse vorst uit en 

bejubelde de hertog. Men had in Gent een grote afschuw gekregen van het Franse juk en men 

wilde zo snel mogelijk een nieuw stadbestuur. Dezelfde dag nog stelde Villahermosa enkele 

commissarissen aan die de stemmen zouden innen. De landvoogd wilde vooruit gaan en 

benoemde twee dagen na zijn aankomst reeds een nieuwe magistraat, samengesteld uit de 

meest “ijverige, onbaatzuchtige en geliefde” personen. Hij moest hiervoor wel de normale 

gang van zaken doorbreken, normaal gezien vereiste de samenstelling van de magistraat een 

langere procedure. Villahermosa gaf als reden aan dat hij dit gedaan had omdat het Gentse 

volk zo lang had moeten lijden en dat de hernieuwing van de magistraat te lang was uitgesteld 

(de laatste hernieuwing dateerde van mei 1677). Hij werd gedekt door een clausule in de akte 

opgesteld door de commissarissen. Hierin stond dat men voortaan de oude gewoontes zou 

volgen, maar dat een bijzonder geval als dit een goede reden was voor verzuim. Hoewel 

Villahermosa de tijd niet had gehad om alle posten in te vullen met geschikte personen, vond 

hij wel dat er al goede resultaten bereikt waren.
187

 

 

Eind maart 1679 waren de onderhandelingen over de nieuwe Gentse magistraat en de 

nieuwe Raad van Vlaanderen afgerond. De Hoge Raad kreeg enkele documenten toegestuurd 

met de kandidaten die waren benoemd, maar was van mening dat deze brieven zo slecht 

vertaald waren dat men er niet echt een uitspraak over kon doen.
188

  

 

Ook hier toonde Villahermosa zich bijzonder ijverig om zo snel mogelijk een nieuw 

stadbestuur aan te stellen. Hij heeft zijn taak bovendien snel volbracht, al na enkele dagen was 

er een bijna volledig nieuwe magistraat benoemd. Dat hij daarvoor de normale procedure niet 

gevolgd had, werd hem niet verweten.  
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3.3. Villahermosa’s religieuze politiek 

 

Al sinds 1640 zorgden de opvattingen van Cornelius Jansenius (1585-1638) voor 

opschudding onder de gelovigen. Deze was even bisschop van Ieper geweest en had een 

grootse synthese geschreven over de genadeleer van Augustinus.
189

 Enkele jaren na zijn dood 

brak de strijd tussen de jansenisten en anti-jansenisten in alle hevigheid los. 

Villahermosa was zelf tegen het jansenisme. Hij werd daarin gesteund door o.a. Leo-Jan 

de Pape, don Pedro Ronquillo en Simon Fierlants (kanselier van de Raad van Brabant).
190

 

Ook de paus, Clemens X, en Nithard waren anti-jansenisten.
191

 In dit hoofdstuk zullen we 

nagaan welke rol Villahermosa speelde in het bestrijden van deze religieuze strekking. 

 

3.3.1. Aartsbisschop Alphonse de Berghes 

 

Onder interim-gouverneur Monterrey zorgde de Mechelse aartsbisschop Alphonse de 

Berghes voor opschudding. Deze had in 1674 een decreet uitgevaardigd waarin stond dat hij 

de processies wou onderwerpen aan meer regels, zich beroepend op vroegere beslissingen van 

het provinciaal concilie van Mechelen en de Instructies van Carolus Borromeus. Volgens L. 

Ceyssens waren zijn inzichten zuiver. Toch kwam er hevig protest vanuit de reguliere clerus 

die de Berghes beschuldigde als aanhanger van het jansenisme.
192

  

Deze “nieuwigheid” werd noch in de Zuidelijke Nederlanden noch in Spanje goed 

onthaald. Vooral in Brussel zorgde de beslissing van de Berghes voor problemen. Omdat de 

Sint Michielsprocessie de belangrijkste processie van de stad was - waar traditioneel o.m. de 

magistraat, de dekens van de ambachten en de landvoogd in meeliepen - kwam het besluit van 

de aartsbisschop hard aan. Het stadsbestuur en de bevolking van Brussel keerden zich tegen 

de aartsbisschop. De Beeldenstorm, die meer dan honderd jaar ervoor had plaatsgevonden, lag 

blijkbaar nog vers in het geheugen.
193

 Het decreet zorgde ook voor discussie en speculatie 

onder het Brusselse volk.
194

 Monterrey zou er zich hevig tegen verzetten en verplichtte om de 
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processie opnieuw te doen, dit keer op de oude vertrouwde wijze. Hij kreeg daarvoor de 

nodige steun van de koningin-regentes.
195

 

Villahermosa besefte dat het van het allergrootste belang was om de rust in het land te 

bewaren. Hij besloot, na ruggespraak met Madrid en de Brusselse Raad van State, de 

beslissing die al onder Monterrey was genomen door te voeren.
196

 Dit betekende dat de 

processies in hun gewone toestand moesten doorgaan, tot grote vreugde van het volk.
197

  

Ook Madrid besefte dat men iets moest doen om het jansenisme tegen te gaan. De 

Consejo de Flandes stelde een snelle en efficiënte oplossing voor. Villahermosa zou een junta 

moeten oprichten van enkele betrouwbare theologen die zouden beraadslagen over hoe hij het 

best de hele zaak zou aanpakken.
198

  

 

De klachten aan het adres van de aartsbisschop bleven voortduren en uiteindelijk werd het 

decreet over de processies onderzocht door de Congregaties van het Concilie en de Riten, die 

de Berghes overigens beiden gelijk gaven. Toch was het anti-jansenistisch protest te sterk en 

werd er beslist dat men de aartsbisschop uit zijn ambt zou ontzetten.
 199

  

Blijkbaar werd deze beslissing nooit doorgevoerd. In januari 1680 schreef de Brusselse 

Raad van State een verslag aan Villahermosa over de aartsbisschop van Mechelen. Er gingen 

stemmen op om hem naar Rome te sturen en  Villahermosa had de opdracht gekregen om de 

Raad van State hierover te consulteren. Over het voorstel om de aartsbisschop naar Rome te 

sturen, verwees de Raad van State naar een gelijkaardige situatie in 1653. Toen wou men 

aartsbisschop Boonen ook weg uit de Zuidelijke Nederlanden, maar de Staten van Brabant 

hadden dit toen verhinderd. De Raad van State vreesde voor dezelfde reactie bij het 

verwijderen van aartsbisschop de Berghes naar Rome, en raadde aan om hem in plaats 

daarvan naar Spanje te sturen.
200

 Villahermosa stelde voor om de Berghes niet in te lichten 

over naar waar hij gestuurd zou worden, zo zou de prelaat zich bedreigd voelen en bereid zijn 
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om zijn gedrag aan te passen. Karel II ging kort daarna akkoord met het voorstel van 

Villahermosa. Het bleef echter bij een bedreiging, Alphonse de Berghes zou niet uit zijn ambt 

ontzet worden.
201

  

 

3.3.2. Het catecheseonderwijs van de jezuïeten  

 

Villahermosa zond in april 1679 een brief aan de vorst over zijn plannen om een oplossing 

te zoeken voor de pecados publicos, de publieke zondes. Hij had het over de “slechte 

gewoontes in de gerechtelijke administratie en in de belijdenis van de deugd aan te pakken, 

met als doel de uitroeiing van al deze slechte zaken.”
202

 Dit was hem al vaker opgedragen 

door Madrid, en hij beweerde dat hij sinds het eerste bevelschrift niet gestopt was met 

verbeteringen te zoeken. De landvoogd had regelmatig contact gezocht met prominente 

personen uit de kerkelijke en wereldlijke gerechtelijke kringen om in samenspraak met hen de 

misbruiken aan te pakken. Het was een moeilijke taak om dat soort zaken op te lossen omdat 

ze, door de afgelopen oorlogsjaren, haast een gewoonte waren geworden in de Zuidelijke 

Nederlanden. Toch kon Villahermosa de vorst verzekeren dat hij zeer aandachtig bleef en 

vertrouwde op de “superieure autoriteit” van de kerkelijke en wereldlijke rechtspraak.
203

 De 

meest voor de hand liggende manier, volgens de landvoogd, om het land tot rust te laten 

komen was het “onveranderlijke behoud van ons heilig geloof”. Hij had reeds zware 

inspanningen geleverd om “de gevaarlijke meningen en de menselijke passies die met hun 

vrome uitvluchten de eenheid van de gemoederen verstoorden”, af te wenden.
204

 

Villahermosa voegde bij zijn brief aan Karel II een verslag van Leo-Jan de Pape waarin 

stond dat enkele parochiepriesters de bevoegdheid om de christelijke doctrine te onderwijzen 

wilden afnemen van de jezuïeten. Een zaak die volgens Villahermosa zeer schandalige 

gevolgen kon hebben. Hij vroeg de vorst om heel de zaak te bekijken zodat deze, naast de 

reeds door de landvoogd genomen maatregelen, nog andere voorstellen kon doen om dit 

pijnlijk voorval in de kiem te smoren. De schuld voor de toenemende partijdigheid en 

eigenbelang bij de Zuid-Nederlandse clerus legde Villahermosa bij de aartsbisschop van 

Mechelen.
205
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De priesters kwamen uit Brusselse parochies en hadden het werk dat catecheseonderwijs 

aan de jongeren van het Brusselse hof van de jezuïeten overgenomen. De magistraat had deze 

informatie opgevangen en vreesde dat deze “nieuwigheid” een schandaal zou kunnen worden 

omdat de jezuïeten al meer dan honderd jaar dit werk uitoefenden. De magistraat stuurde 

verschillende verzoekschriften naar de landvoogd opdat deze een oplossing zou zoeken om de 

“publieke rust” te bewaren. Villahermosa nam dit verzoek ernstig op en besliste, na hevige 

discussies met Alphonse de Berghes, dat de jezuïeten zouden onderwijzen op zondag en de 

parochiepriesters op donderdag. De landvoogd verklaarde wel dat dit een tijdelijke oplossing 

was totdat men beter geïnformeerd was over welke uitkomst het best was voor het behoud van 

de algemene rust in de stad.  

 

De Hoge Raad voor de Nederlanden had alle documenten hieromtrent onderzocht en 

kwam tot de volgende conclusie. De raad vond dat de hertog in deze zeer belangrijke zaak 

met de grootste voorzichtigheid had gehandeld en dat de aartsbisschop van Mechelen geen 

recht had om dergelijke “gevaarlijke nieuwigheden” toe te staan. Karel II werd geadviseerd 

dat de landvoogd absoluut geen veranderingen meer mochten doorvoeren tot de vorst een 

beslissing had genomen. De aartsbisschop van Mechelen moest verwittigd worden dat deze 

zich niet mocht laten leiden door de “nieuwe (lees: jansenistische) ideeën” die onrust 

verspreiden in de Zuidelijke Nederlanden. 

Het jansenisme was al langere tijd aan een opgang bezig en dat was volgens de Hoge 

Raad te wijten aan het feit dat de kerkelijke en wereldlijke instellingen er niet genoeg aan 

hadden gedaan om dit nieuwe gedachtegoed meteen uit te roeien. De Hoge Raad vond dat er 

maatregelen moesten getroffen worden. Villahermosa moest hiervoor opnieuw een 

theologische junta oprichten. Omdat het hier om een religieuze aangelegenheid ging, moest 

men daarvoor eerst de toestemming van de nuntius in Madrid en de internuntius in Brussel 

verkrijgen.  

Karel II antwoordde dat hij de goede intenties van Villahermosa erkende maar dat het 

uiteindelijke besluit over het catecheseonderwijs toch zou moeten genomen worden door de 

aartsbisschop van Mechelen, het was immers een zaak van religieuze aard. De landvoogd 

mocht zich ook niet inlaten met de geschillen tussen deze prelaat en de collegiale kerk van 

Brussel. Villahermosa moest andere wegen zoeken om eventuele ongewenste zaken op te 

lossen.
206

 Uiteindelijk bleek dat de theologische commissie ook zou oordelen dat 
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Villahermosa zich bemoeide met strikt kerkelijke zaken en dat deze inmenging niet mocht 

worden toegestaan.
207

 

 

Deze twee conflicten tussen Villahermosa en de Berghes werden ook behandeld door B. 

Thiers.
208

 Hij kwam tot de conclusie dat Villahermosa zich wel degelijk inmengde met strikt 

kerkelijke zaken en daarvoor niet bevoegd was. Villahermosa was volgens hem een zeer 

beïnvloedbare man. Daardoor gebruikten prominente anti-jansenisten zoals Leo-Jan de Pape 

hem om hun strijd tegen de aartsbisschop kracht bij te zetten. Desondanks vond Thiers dat het 

negatief beeld over de religieuze politiek van de hertog, o.a. geschetst door L. Ceyssens, 

overdreven was.
209

 

Het is duidelijk dat Villahermosa de strijd tegen het jansenisme serieus opvatte. Dat hij 

daarbij soms zijn bevoegdheden overtrad, werd ook opgemerkt door Madrid en de 

theologische junta. Toch vonden we in de Spaanse bronnen geen echte veroordeling van 

Villahermosa’s handelen. De vorst en zijn adviserende organen vonden dat er iets gedaan 

moest worden aan het jansenisme en vonden in Villahermosa een trouwe dienaar.  

 

3.3.3. Protest van de kloosters in Sint-Omaars 

 

Natuurlijk had Villahermosa nog andere problemen met de clerus dan louter het 

jansenisme. We halen kort een voorbeeld aan. 

In november 1676 liet Villahermosa de Hoge Raad weten dat er enkele kloosters in Sint-

Omaars zich verzetten tegen het betalen van een belasting op het graan. Deze belasting was 

goedgekeurd voor een periode van tien jaar en zowel te betalen door burgers als door de 

clerus. Het geld zou o.a. gebruikt worden om barakken te bouwen waarin het leger kon 

intrekken. De kloosters baseerden hun protest op een decreet waarin ze vrij verklaard werden 

van alle belastingen. Villahermosa oordeelde dat dit decreet hier niet toepasbaar was omdat 

deze belasting niet was ingevoerd door de Staten van de provincie, en dat ze ook niet diende 

als contributie aan de vorst. De opbrengsten kwamen in de schatkist van de stad zelf terecht 

en daar konden de kloosters ook van meegenieten, vond de hertog. Villahermosa vroeg de 

goedkeuring van Madrid over de toestemming die hij had gegeven aan het stadsbestuur om de 

belasting op te leggen aan iedere inwoner. Enkel de bedelordes moesten niet betalen omdat zij 
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leefden van aalmoezen.
210

 De Hoge Raad was ook van oordeel dat deze belasting van cruciaal 

belang was om het behoud van een strategisch belangrijke stad als Sint-Omaars te verzekeren. 

Maar omdat men de protesterende kloosters dit accijns niet met geweld kon opleggen 

adviseerde de Hoge Raad dat de hertog met zachtheid en discretie deze zaak zou aanpakken. 

Hij zou de kloosters ervan moeten overtuigen dat hun bijdrage van groot belang was omdat de 

stad gevaar liep ingenomen te worden door de Fransen. De belasting zou worden afgeschaft 

zo gauw de oorlog afgelopen was. Karel II  keurde het advies van de Hoge Raad goed.
211

 

 

 

3.4. Het stimuleren van de Zuid-Nederlandse handel 

 

In de geheime instructies van Villahermosa stond uitdrukkelijk vermeld dat hij zich moest 

bezighouden met het heropbouwen van de handel in het land. De landvoogd probeerde er, 

tussen de veldslagen door, aandacht aan te besteden. We selecteerden enkele gevallen die we 

terugvonden in de Spaanse archieven. 

 

 Zo woonde Villahermosa in Oostende de opening bij van een nieuw sas dat men had 

gebouwd aan het begin van het kanaal dat naar Brugge liep. Op die manier konden voor het 

eerst grotere schepen het kanaal opvaren, waardoor het ook mogelijk werd om handel te 

drijven met verder afgelegen gebieden. Het volk en de hertog zelf waren hier zeer tevreden 

over, het zou effectief bijdragen aan de heropleving van de handel.
212

 Dat Villahermosa 

ondanks al het rumoer rond de oorlog de tijd nam om zich bezig te houden met lokale 

aangelegenheden, viel in Madrid in bijzonder goede aarde.
213

  

 

Villahermosa zette zich ook in voor de belangen van de Zuid-Nederlandse handelaars in 

het buitenland. In maart 1676 stuurde de Hoge Raad een document naar Karel II waarin om 

zijn mening werd gevraagd over een eerder opgestuurd verslag van Villahermosa. Dit verslag, 

dat uitging van de Zuid-Nederlandse Raad van Financiën, ging over de slechte behandeling 

die de Zuid-Nederlandse handelaars genoten in de Spaanse havens. Ze klaagden erover dat 

andere buitenlanders beter behandeld werden dan zij zelf en dat ze daarom hun goederen niet 

meer wensten te verschepen. Villahermosa wees op het feit dat de handel met Spanje 
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essentieel was om de Zuid-Nederlandse handel te doen heropleven en vroeg aan de koning er 

iets aan te doen. Hij hoopte dat de koning deze zaak zou overhandigen aan de bevoegde 

ministers zodat verdere pesterijen tegen de Zuid-Nederlandse handelaars niet meer 

getolereerd zouden worden.
214

  

 

In 1679 deed de hertog nog een poging om de handel te stimuleren. Volgens een 

vergunning uit 1643 mocht de scheepvaart op de Dender uitgebreid worden van Ath tot 

Dendermonde. Door de opeenvolgende oorlogen was deze beslissing echter in de vergetelheid 

geraakt. Villahermosa achtte deze vergunning van het grootste belang voor de heropleving 

van de handel in de Zuidelijke Nederlanden. Het was nodig dat de oorspronkelijke 

voorschriften voor deze uitbreiding zouden hernieuwd worden in samenspraak met de Zuid-

Nederlandse gerechtelijke instellingen en de Raad van Financiën. De Hoge Raad oordeelde 

dat er al meerdere pogingen waren gedaan om dit doel te bereiken. Mocht Villahermosa erin 

slagen, dan zou dit van het grootste belang zijn voor het land en voor de schatkist. De 

landvoogd werd geprezen voor zijn toewijding in deze hele zaak en de vorst werd verzocht 

om deze actie goed te keuren, wat hij ook deed.
215

 

 

Dit zijn slechts enkele korte voorbeelden van het feit dat Villahermosa zich op zijn minst 

probeerde bezig te houden met de handel in de Habsburgse Nederlanden. Het uitdiepen en 

bespreken van alle pogingen van Villahermosa zou ons te ver leiden. Villahermosa’s 

economische politiek werd bovendien al uitgebreid behandeld in de verhandeling van S. 

Kuypers. Zij kwam tot de conclusie dat Villahermosa zeker aandacht had voor het stimuleren 

van de handel.
 216

 B. Thiers kwam, na het consulteren van de scriptie van S. Van De Casteele, 

tot hetzelfde besluit.
 217
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3.5.Een Zuid-Nederlandse gezant in Madrid: de baron van Bergeyck 

 

In 1675 had Villahermosa weinig Spaanse subsidies kunnen opstrijken. Om bij de 

volgende militaire campagne goed voor de dag te komen, moest de landvoogd het over een 

andere boeg gooien. Don Francisco de Borja adviseerde hem om een speciale gezant naar 

Madrid te sturen. Deze zou persoonlijk het probleem van de trage en onregelmatige Spaanse 

financiële bijstand kunnen aanpakken.
218

 Dit advies zou Villahermosa opvolgen en stuurde 

eind 1675 de baron van Bergeyck naar Madrid. De landvoogd hoopte van harte dat deze man 

het verschil kon maken. Ons archiefonderzoek wees uit dat beide heren tijdens het verblijf van 

Bergeyck in Madrid uitgebreid met elkaar correspondeerden. Daarom kozen we om hier wat 

dieper op in te gaan.  

 

3.5.1. Korte biografie. 

 

Jan Baptist van Brouchoven werd geboren in 1619 in ’s-Hertogenbosch. Al vlug week hij 

met zijn ouders uit naar het graafschap Vlaanderen en werd poorter van de stad Antwerpen in 

1642. In 1643 oefende hij in dezelfde stad een jaar het schepenambt uit. Enkele jaren later 

trouwde hij met Helena Fourment, die eerder getrouwd was met Pieter Paul Rubens. Jan 

Baptist vervulde enkele belangrijke ambten in Antwerpen maar de echte start van zijn grote 

carrière was zijn aanstelling als raadsheer in de Raad van Financiën in 1655. In 1663 werd hij 

benoemd tot raadsheer in de Consejo de Flandes te Madrid. Twee jaar later werd hem de titel 

van baron van Bergeyck én een plaats in de Raad van State te Brussel aangeboden. Jan Baptist 

van Brouchoven aanvaarde deze post en kreeg van Filips IV de zekerheid dat hij zijn zetel in 

de Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië kon behouden.  

Aan het einde van de Devolutieoorlog werd Bergeyck door toenmalig interim-landvoogd 

Castel Rodrigo naar Den Haag gezonden om mee de vrede te bespreken. Hij ondertekende op 

2 mei 1668 de Vrede van Aken, al was het niet zonder tegenzin. Spanje verloor immers weer 

heel wat territorium in de Zuidelijke Nederlanden. In 1672 brak de Hollandse oorlog uit. 

Madrid vroeg in december 1674 aan landvoogd Monterrey om een speciale gezant naar 

Londen te sturen om er als ambassadeur te zetelen. Monterrey’s oog viel op de baron van 

Bergeyck, hij er zou tot mei 1675 blijven.  
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Ondertussen was de hertog van Villahermosa aangesteld als interim-gouverneur. De 

slechte toestand van de Zuidelijke Nederlanden was bijna onhoudbaar geworden en men 

vreesde het ergste. Villahermosa stuurde daarom de baron van Bergeyck met een speciale 

missie naar Madrid. Hij zou daar met de koning en de ministers moeten gaan praten om meer 

financiële of militaire steun uit de brand te slepen.  

Al in augustus 1676 kreeg Bergeyck de opdracht om weer naar Londen te trekken als 

waarnemend ambassadeur. Zijn vertrek liet echter nog maanden op zich wachten. Pas in maart 

1677 zou hij in Brussel aankomen en kort erna vertrekken naar Londen. Hij zou er 

onderhandelen over de oorlog en over een mogelijke alliantie met de Engelse koning Charles 

II. In juli van dat jaar keerde hij weer even naar de Zuidelijke Nederlanden terug, om 

vervolgens in oktober weer te vertrekken naar Madrid. Daar zou hij zijn functie als raadsheer 

in de Hoge Raad van de Nederlanden weer opnemen. Hij stierf tijdens een reis van Madrid 

naar Brussel op 13 november 1681. 
219

  

   

3.5.2. De missie van Bergeyck 

 

Alles wijst ernaar uit dat de baron van Bergeyck zijn taak zeer ernstig nam. Hij 

correspondeerde regelmatig met Villahermosa om deze op de hoogte te houden van zijn 

vorderingen in Madrid. Meteen na zijn aankomst in Madrid, in april 1676, vroeg hij een 

audiëntie aan met Karel II en zijn moeder. “Met tranen in de ogen” legde hij hen uit dat de 

Zuidelijke Nederlanden zonder soldaten en geld zaten. De vorsten beloofden alles te doen wat 

binnen hun mogelijkheid zou liggen.
220

 Echte actie bleef blijkbaar uit want Bergeyck bleef 

gedurende maanden Karel II en de Spaanse ministers “lastig vallen”. In één van zijn vele 

brieven aan de vorst, in oktober 1676, schreef Bergeyck nog maar eens dat hij gezonden was 

door Villahermosa om uit te leggen welke middelen men nodig had om het leger, de 

verdediging en de bondgenoten te blijven financieren. Of het nu ging over het voortzetten van 

de oorlog of het tekenen van de vrede; de juiste voorbereidingen moesten getroffen worden 

met “regelmatige en adequate” bijstand voor de Zuidelijke Nederlanden. De baron schreef dat 

het gebied reeds gedurende 126 jaar het strijdtoneel was geweest van verschillende Europese 
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oorlogen en dat het behoud ervan veel bloed, zweet en tranen had gekost.
221

 Hij hoopte dat de 

vorst zou doen wat het beste was voor het behoud van de Zuidelijke Nederlanden.
222

 

Bergeyck had ook een audiëntie met de Connétable van Castilië over enkele van zijn 

plannen. De Connétable leek echter niet gewonnen voor het voorstel om de troepen van de 

Duitse bondgenoten de winter te laten doorbrengen in de streek rond Luik. Zo was men 

verzekerd dat deze troepen snel konden worden ingezet bij het begin van de volgende 

militaire campagne. De Connétable voorspelde dat Villahermosa veel problemen zou krijgen 

met de provinciale Staten en de inwoners van Luik indien hij dergelijk groot plan ten uitvoer 

wilde brengen. Bergeyck gaf niet op en bleef proberen de Connétable te overtuigen. Er waren 

immers grote middelen nodig om de Zuidelijke Nederlanden te verdedigen en geallieerde hulp 

was onmisbaar.
223

 

Villahermosa schreef aan Bergeyck dat zijn gemoed hem vertelde dat hij niet geloofde dat 

er deze winter meer middelen zouden worden vrijgemaakt dan het jaar ervoor om de 

campagne voor te bereiden. Tegen het aanbreken van de lente zouden de Zuidelijke 

Nederlanden zich net zo onverdedigbaar en uitgeput tonen als nu al het geval was.
224

   

 

Uit Villahermosa’s brieven bleek dat hij erg gelukkig was met Bergeycks acties in 

Madrid. Niemand beter dan de baron kon volgens de landvoogd uitleggen wat het beste was 

voor de monarchie en de Zuidelijke Nederlanden. Villahermosa gaf wel toe dat hoop op 

Spaanse bijstand niet bijster groot was, gezien de les die hij geleerd had vorige winter. Toen 

had hij alles in het werk gesteld om financiële ondersteuning te verkrijgen maar had naar 

eigen zeggen niets kunnen bereiken. Hij verwees naar de vorige landvoogd Monterrey. Die 

was volgens hem “zonder de juiste materialen” aan een werk begonnen dat Villahermosa 

zonder middelen onmogelijk kon afmaken.
225

  

Zoals Villahermosa al vaak gezegd had, was hulp van de geallieerden noodzakelijk opdat 

Frankrijk Spanje als een geduchte tegenstander zou aanzien. Zo zou het mogelijk zijn om tot 

een gunstig vredesverdrag te komen. Daarom was het van het grootste belang om de 

geallieerde troepen te laten inkwartieren in Luik. Dit plan was tot nu toe nog niet 
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goedgekeurd. De interim-landvoogd beweerde dat de hele zaak al lang beklonken zou zijn, 

mocht de Duitse keizer zijn autoriteit hebben aangewend.
226

  

Bergeyck deed zijn best in Madrid, maar moest Villahermosa vaak teleurstellen, veel extra 

bijstand werd er niet gegeven.
227

 De landvoogd kon niets anders doen dan er bij Bergeyck op 

aandringen dat men in Madrid zo snel mogelijk alle krachten moest bundelen om de 

monarchie te redden. “Het land stond aan de vooravond van een oorlog die het zou verliezen 

of een vrede die het zou verwoesten”
228

  

De interim-gouverneur was zeer ontstemd, hij wilde immers niet de schuld krijgen van het 

verlies van de Zuidelijke Nederlanden. Hij verweet de Spaanse ministers dat alle verslagen en 

verzoekschriften die hij had opgestuurd hen weinig konden schelen. Ze verspilden hun tijd in 

talloze juntas en raden waar enkel werd gepraat maar niet werd gehandeld.
229

 Villahermosa 

had het niet hoog op met de Spaanse ministers. Blijkbaar hadden ze hem eerder bekritiseerd 

omdat hij het exacte aantal soldaten die hadden meegedaan aan de campagne niet had vermeld 

in zijn verslag. Volgens de landvoogd was dit een valse beschuldiging. Hij verwonderde zich 

dat de ministers zo gemakkelijk hun verstrooidheid afschoven op hem. Hij eiste dan ook ze 

hun fout zouden toegeven en zijn correcte gedrag zouden erkennen.
230

  

Bergeyck zag zijn missie in Madrid niet goed aflopen. Ondanks dat hij de schrijnende 

toestand van de Zuidelijke Nederlanden in detail had toegelicht, hadden de ministers weinig 

kunnen doen. Spanje, die een oorlog tegen Lodewijk XIV op twee fronten (de Zuidelijke 

Nederlanden en Italië) moest financieren, had eenvoudigweg de middelen niet om aan 

Villahermosa’s verzoeken te voldoen.
231

 

 

R. De Schryver schreef een studie over Bergeycks zoon, Jan van Brouchoven. Hij was van 

mening dat Bergeycks missie uiteindelijk niets zou opleveren. Aan het Spaanse hof was men 

bereid te luisteren en men erkende dat er hulp moest komen. Toch bleef het echter bij loze 

beloftes. De Schryver citeerde Villahermosa: “Het schip van staat zinkt bij gebrek aan een 

stuurman, en de grote stormen waarin het meer en meer drijft, laten slechts nog van de 
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goddelijke barmhartigheid de redding verwachten. Aan het hof komt men voortdurend terug 

op beslissingen, niemand weet waaraan zich te houden. Over de toekomst kan men zich 

eenvoudigweg niet uitlaten.”
232

 S. Kuypers was positiever, zij besloot dat Bergeyck in zijn 

opzet was geslaagd. Hij had tenminste een klein beetje geld kunnen verkrijgen en had zich 

daarnaast ook ingezet voor Villahermosa’s reputatie in Madrid.
233

  

Bergeyck had inderdaad enkele kleine bijdragen kunnen loskrijgen. Toch was de 

landvoogd teleurgesteld. Hij had grote verwachtingen gekoesterd en die waren uiteindelijk 

niet ingelost. Hij stak de schuld niet op de baron, die had immers gedaan wat hij kon, maar op 

de ministers in Madrid. Zij zouden geen aandacht hebben geschonken aan de toestand in de 

Zuidelijke Nederlanden. Waarschijnlijk zag de hertog dit veel te zwart-wit. Uit Bergeycks 

brieven bleek immers dat men hem aan het hof goed had ontvangen en dat men naar hem had 

geluisterd. Toch was het onmogelijk voor Spanje om een bedrag vrij te maken waarmee 

Villahermosa tevreden zou zijn.  
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  Deel III: Villahermosa’s buitenlands beleid.  

 

1. De Hollandse oorlog 

 

Villahermosa’s buitenlands beleid kan niet losgekoppeld worden van de Hollandse 

Oorlog, die vanaf 1672 werd uitgevochten tussen Frankrijk en de Republiek en hun 

respectievelijke bondgenoten. In 1673 schaarde Spanje zich aan de zijde van de Republiek. 

Vanaf dan zou de oorlog vooral op Zuid-Nederlands grondgebied uitgevochten worden. Voor 

Villahermosa waren de jaarlijkse veldtochten een moeilijke opgave. Niet alleen moest hij 

onderhandelen met de bondgenoten en rekening houden met de bewegingen van de vijand. 

Hij moest ook zien dat hij voldoende middelen had om zijn leger te onderhouden en om de 

Zuidelijke Nederlanden te verdedigen. We bespreken kort het verloop van de militaire 

campagnes. Daarna spitsen we ons toe op de rol van Villahermosa in het afsluiten van de 

Vrede van Nijmegen. 

 

1.1. Historische achtergrond 

 

Het verdrag van de Pyreneeën in 1659 tussen Frankrijk en Spanje betekende voor 

Lodewijk XIV het begin van zijn levenswerk: Spanje voorbijsteken als machtigste grootmacht 

in Europa. Volgens J.A. Lynn waren de oorlogen die erop volgden, zoals de Devolutie- en de 

Hollandse Oorlog, onvermijdelijk als men keek naar de mentaliteit van de vorst. Lodewijk 

XIV wou zijn macht legitimeren door militaire overwinningen en zocht bewust naar 

conflicten, waardoor hij de geschiedenis zou ingaan als ambitieuze en onverschrokken 

veroveraar.
1
  

Toen in 1665 Filips IV stierf wilde Lodewijk XIV aanspraak maken op de Spaanse kroon. 

Ondanks het feit dat zijn echtgenote Maria Theresia haar rechten op de troon had opgegeven, 

maakte Lodewijk XIV gebruik van het zogenaamde “devolutierecht” om zijn ambities te 

rechtvaardigen.
2
 Dit conflict gaf aanleiding tot de Devolutieoorlog, die uitbrak in 1667. De 

toenmalige landvoogd in de Zuidelijke Nederlanden, de markies van Castel Rodrigo, kon 
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weinig weerwerk bieden tegen de invallen van de Franse troepen. Onder leiding van Turenne 

nam het Franse leger o.a. Charleroi, Doornik, Dowaai, Kortrijk, Oudenaarde, Rijsel en Aalst 

in. De Republiek schoot haastig ter hulp, de vrees dat Frankrijk een directe buur zou worden 

werd te groot. Dadelijk sloot toenmalig raadspensionaris Johan de Witt vrede met Engeland. 

In juli 1667 werd er met de Vrede van Breda een einde gemaakt aan de tweede Engels-

Hollandse Zeeoorlog. Na enkele mislukte pogingen om tot een compromis de komen met 

Frankrijk, ging de Witt een coalitie aan met Engeland en Zweden. De Triple Alliantie was 

geboren. Hun doelstelling was te bemiddelen in het Frans-Spaanse conflict. De alliantie miste 

zijn effect niet, de Franse invallen in de Zuidelijke Nederlanden stopten en er kon gepraat 

worden over vrede. Filips IV werd voor een keuze gesteld: ofwel de Franche-Comté ofwel de 

reeds veroverde gebieden in de Zuidelijke Nederlanden afstaan aan Frankrijk. Hij koos voor 

de laatste optie. Spanje tekende in mei 1668 de Vrede van Aken en verloor Rijsel, Doornik, 

Ath, Kortrijk, Oudenaarde en Tielt.
3
 Dit was een zware klap, maar Spanje was nog niet 

helemaal verloren. Het bezat immers een ondertekende overeenkomst dat de Republiek en 

Engeland de Zuidelijke Nederlanden zouden beschermen tegen toekomstige aanvallen van 

Frankrijk.
4
  

 

Deze vrede zou slechts een kortstondige wapenstilstand betekenen. Toenaderingspogingen 

van Lodewijk XIV aan het adres van de Engelse koning Karel II kenden succes. De Triple 

Alliantie viel uiteen. Frankrijk en Engeland sloten in 1670 een geheim verbond te Dover 

waarmee ze een gezamenlijke oorlog tegen de Republiek beoogden. De beloofde Engelse 

bescherming aan de Habsburgse Nederlanden bleef hierdoor uit.
5
 Lodewijk XIV kon nog 

enkele Duitse vorstendommen overhalen om zich achter hem te scharen. Door de militaire 

hervormingen van Le Tellier en Louvois en door de economische politiek van Colbert was 

Frankrijk meer dan voorbereid om de oorlog aan te vatten.
6
 In april 1672 was het zover, 

Frankrijk en Engeland verklaarden de oorlog aan de Republiek. Lodewijk XIV had even 

ervoor zelfs toenadering gezocht tot Spanje in de hoop dat ze zich ook tegen de Republiek zou 

                                                
3
 H. Houtman-Desmedt, De Zuidelijke Nederlanden na de Vrede van Munster 1648-1678, p. 302-304; 

J.A. Lynn, The wars of Louis XIV…, pp. 106-109 
4 R.A. Stradling, Europe …, p. 147 
5
 Ibid., p. 148 

6
 J.A. Lynn, The wars of Louis XIV …, pp. 109-112 
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keren. Spanje weigerde dit. De toenmalige interim-gouverneur Monterrey zou zelf kort na het 

begin van de oorlog meevechten aan de zijde van de Republiek.
7
  

Voor raadspensionaris de Witt betekende de oorlogsverklaring een falen van zijn 

buitenlandse politiek. Hij werd samen met zijn broer door de woedende volksmassa gelyncht 

op 20 augustus 1672 in Den Haag. Tot op de dag van vandaag wordt dit jaar als het rampjaar 

bij uitstek gezien voor de geschiedenis van Nederland. Na de moord op de broers de Witt 

stond Willem III, prins van Oranje, op als nieuwe stadhouder.  In 1674 werd met de Vrede 

van Westminster het conflict tussen de Republiek en Engeland opgelost. Enkel Frankrijk bleef 

over als vijand nummer één.
8
 Willem III sloot een alliantie met Spanje, Lotharingen en 

Brandenburg om gezamenlijk Frankrijk te bestrijden.
9
 In 1678 werd de oorlog beëindigd met 

de Vrede van Nijmegen. De Franche-Comté ging over van Spaanse naar Franse handen en 

Maastricht werd teruggegeven aan de Republiek. Spanjes machtspositie was niet meer wat ze 

geweest was. 

 

 

1.2. Overzicht van de jaarlijkse militaire veldtochten 

 

1.2.1. Verloop van de campagne van 1675 

 

De militaire campagne van 1675 ging in maart van start. Villahermosa wou snel zijn leger 

klaarstomen om de Franse opmars te stoppen. Hiervoor had hij de hulp nodig van de troepen 

van Willem III. Hij vroeg aan don Manuel de Lira, Spaans ambassadeur in Den Haag, de prins 

van Oranje te verzoeken 8 000 soldaten ter versterking te sturen. De Fransen bevonden zich 

op dat moment al rond Ath en Charleroi.
10

 Het Franse leger was eerder klaar dan hun 

geallieerde tegenstanders. De strijd om het neutrale Luik zou het begin van de veldtocht 

inluiden. Deze stad was strategisch gezien erg belangrijk en Spanje had er sinds 1674  hevige 

anti-Franse propaganda gevoerd. Frankrijk slaagde er echter in de stad om te kopen en eind 

maart gaf Luik zich over. Kort erna werden ook Dinant en Hoei ingenomen.
11

 De prins van 

                                                
7 Op 16 oktober 1673 verklaarde Monterrey in naam van Karel II de oorlog aan Frankrijk. In: H. Lonchay, La 

rivalité de la France et de l’Espagne aux Pays-Bas, p. 264.  Zie ook :  J.A. Lynn, The wars of Louis XIV…, p. 

119, 121-122 
8
 W. Troost, Willem III stadhouder-koning, pp. 127-133 

9
 H. Houtman-Desmedt, De Zuidelijke Nederlanden na de Vrede van Munster 1648-1678, p. 304 

10
 Villahermosa aan don Manuel de Lira, 3 maart 1675, samengevat in: CCE, V,  p. 211 

11
 J.A. Lynn, The wars of Louis XIV…, pp. 136-138 
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Oranje verzamelde ondertussen zijn troepen in Bergen op Zoom.
12

 Hij zou uiteindelijk begin 

juni met 28 000 infanteristen en 8 000 cavaleristen naar Leuven trekken om zich bij de 

Spaanse troepen te voegen. De dag dat dit gebeurde, maakte de Franse koning bekend dat hij 

Limburg zou belegeren. Villahermosa en Oranje besloten Limburg te hulp te schieten maar 

het baatte niet, na een korte belegering viel Limburg in Franse handen.
13

 Ze kregen bericht dat 

de Fransen naar Tienen. Villahermosa verdeelde zijn leger, een deel trok naar Leuven en 

hijzelf vertrok met Oranje naar Scherpenheuvel. Op weg naar Brabant konden de Spaanse 

troepen blijkbaar enkele kleine overwinningen behalen op de Franse achterhoede, waardoor 

de plannen van Lodewijk XIV om heel Brabant in te nemen in de war werden gestuurd.
14

 

Na de Franse overwinning bij de belegering van Tienen verliet Lodewijk XIV de strijd en 

liet het opperbevel over aan de prins van Condé. Het centrum van de strijd verschoof naar het 

Duitse Rijk, waar de Franse generaal Turenne operatief was. Deze zou vrij snel na het vertrek 

van Lodewijk XIV overlijden, waardoor de prins van Condé snel zijn plaats moest innemen. 

Maarschalk Luxembourg werd de vervanger van Condé. Door deze verschuivingen aan de 

Franse legertop bleven de Nederlanden van verdere catastrofes gespaard, de Fransen kregen in 

het Duitse Rijk immers te kampen met felle tegenstand.
15

 

De Spaanse troepen konden even ademhalen. In Madrid was men enthousiast over deze 

plotse wending. Men achtte het onmogelijk dat Condés opvolger een even ervaren en vurige 

veldheer zou zijn.
16

 Ook Villahermosa was opgetogen, hij durfde zelfs te melden aan de 

Connétable dat er misschien een mogelijkheid was om op enkele plaatsen tot het offensief 

over te gaan, maar zeker was hij nog niet.
17

 Het zag er niet naar uit dat Villahermosa’s 

offensieve dromen uitkwamen, er werd in ieder geval geen melding van gemaakt in de 

bronnen. Buiten een kortstondig conflict tussen Villahermosa en Oranje over de belegering 

van Luik, bleef het de rest van de campagne opvallend rustig.
18
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 Villahermosa aan Monterrey, 11 mei 1675 (BNM ms. 2414, f. 187-188) 
13 J.A. Lynn, The wars of Louis XIV…, pp. 139-140 
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1.2.2. Verloop van de campagne van 1676 

 

Begin april 1676 was het Franse leger klaar om de veldtocht aan te vangen. Maarschalk de 

Humières trok met 14 000 soldaten door het Waasland naar het Scheldegebied. Het Spaanse 

leger had deze man gemakkelijk kunnen stoppen mocht men genoeg soldaten voorhanden 

hebben gehad. De prins van Oranje had echter getreuzeld en geprotesteerd bij het verstrekken 

van extra militaire hulp met als gevolg dat het geallieerde leger ook nu weer niet op tijd klaar 

was. Zo kon de Humières zonder tegenstand het Waasland verplichten om contributies aan 

Frankrijk te betalen.
19

 Villahermosa stond machteloos. De Fransen waren opgetogen over een 

dergelijk snelle vooruitgang en de vreugde kon niet op toen Lodewijk XIV in eigen persoon 

hun rangen kwam vervoegen. De spanning begon hoog op te lopen en Oranje werd met spoed 

gevraagd om zich in beweging te zetten. Op 25 april voegde de Spaanse cavalerie zich bij de 

Hollandse troepen en vertrok richting Bergen om de provincie Henegouwen te verdedigen. 

Weer was het Franse leger hen te snel af. Het veroverde Quiévrain, een gehucht tussen Bergen 

en Valenciennes. Door hun legerkamp te omringen met loopgraven werden Villahermosa en 

Oranje de pas afgesneden.
20

 De volgende plaatsen die werden belegerd, waren Condé en 

Bouchain. Condé moest zich overgeven voor het Spaanse leger was gearriveerd. Geallieerde 

hulp aan Bouchain kon evenmin baten, de stad gaf zich over op 12 mei. Begin juli trok 

Lodewijk XIV naar Versailles en liet het bevel over aan de maarschalk van Schomberg.
21

 

 Willem III kwam met het plan aanzetten om Maastricht te heroveren op de Fransen.
22

 

Villahermosa verzette zich hiertegen omdat hij vreesde dat de Zuidelijke Nederlanden 

onbeschermd zouden achterblijven. Nadat Oranje had beloofd dat hij dit plan zou uitvoeren 

met uitsluitend Hollandse soldaten, moest de landvoogd toegeven.
23

 Willem III trok begin juli 

naar Maastricht. De reeds aanwezige Hollandse troepen bleven in Brabant onder de leiding 

van generaal Waldeck, de rechterhand van Oranje. Villahermosa trok met zijn deel van het 

leger naar Vlaanderen.  

De plannen van Oranje verhinderden niet dat de Franse troepen Aire zouden belegeren. 

Villahermosa verwachtte hulp van Waldeck, maar deze wou in Brabant blijven om eventuele 
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hulp te kunnen bieden bij het beleg van Maastricht.
24

 Na uitdrukkelijke orders van Willem III 

schoot Waldeck te hulp maar het was intussen al te laat, Aire gaf zich over op 31 juli. 

Ondertussen ging de belegering van Maastricht traag vooruit. De Fransen verdedigden zich 

sterk en Willem III kon niet meteen succes boeken. Villahermosa en Waldeck trokken op zijn 

verzoek naar Maastricht om de zaak wat vooruit te helpen. Dit was tegen de zin van 

Villahermosa, de Zuidelijke Nederlanden zouden immers onbeschermd achterblijven. De 

landvoogd kon echter niet weigeren, dit zou Willem III de kans geven om het beleg te staken 

en de schuld ervan in Villahermosa’s schoenen te schuiven.
25

 De angst om zijn reputatie te 

schenden deed hem Willem III gehoorzamen. Toen het duidelijk werd dat de Fransen zich niet 

zonder slag of stoot zouden overgeven, besloot Oranje de belegering te stoppen. Tot aan het 

einde van de campagne zouden er geen grote veldslagen meer geleverd worden.
26

  

Eindbalans van de campagne van 1676: Spanje leed drie belangrijke verliezen (Condé, 

Bouchain, Aire) en het beleg van Maastricht wierp geen vruchten af. De communicatie tussen 

Villahermosa en Willem III van Oranje verliep stroef en ook hun doelstellingen verschilden 

van elkaar. Het was er Villahermosa uiteraard om te doen de Zuidelijke Nederlanden zo goed 

mogelijk te behouden, eventueel enkele steden terug te winnen en de Franse troepen te 

verdrijven. Willem III was bezorgder om zijn eigen grenzen te verdedigen, terwijl het 

Hollandse volk vooral vrede wenste.
27

 Hun prioriteiten lagen niet op dezelfde lijn, wat zorgde 

voor vele discussies en misverstanden.  

 

1.2.3. Verloop van de campagne van 1677 

 

Begin maart kreeg Villahermosa bericht dat de markies de Louvois, generaal van 

Lodewijk XIV, met zijn troepen de Zuid-Nederlandse grens naderde.
28

 De hertog verdeelde 

zo goed mogelijk zijn weinige soldaten over de belangrijkste steden. Hij had geen tijd en geld 

gehad om het leger aan te sterken gedurende de winter.
29

  

Het Franse leger koos om op 9 maart de campagne te beginnen in Valenciennes, in de 

provincie Henegouwen. Op 17 maart slaagde het Franse leger erin de stad binnen te stormen 

en in te nemen. Daarna trok Lodewijk XIV met zijn troepen naar Kamerijk. Zijn broer, de 
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hertog van Orléans, ging met een ander deel van het Franse leger naar Sint-Omaars. 

Villahermosa moest dringend hulp zoeken en smeekte de prins van Oranje om nieuwe 

hulptroepen naar Sint-Omaars te sturen.
30

 Kamerijk was de facto reeds verloren, door de 

overgave van Valenciennes was deze stad helemaal ingesloten door de vijand. Na elf dagen 

belegering gaf Kamerijk zich over. Lodewijk XIV gaf maarschalk Luxembourg de opdracht 

naar Sint-Omaars te trekken om zich bij de troepen van de hertog van Orléans te voegen. 

Ondanks het overwicht van het Franse leger besloot Willem III op 11 april tot de aanval over 

te gaan, maar zonder resultaat. De slag bij Cassel eiste veel slachtoffers aan geallieerde 

zijde.
31

 Willem III trok zijn troepen terug om aan te sterken. Sint-Omaars gaf zich kort daarna 

over. Hierna trok Lodewijk XIV zijn leger terug om het te laten uitrusten.  

Villahermosa maakte van deze korte adempauze gebruik om de geallieerden aan te sporen 

extra soldaten naar de Zuidelijke Nederlanden te sturen. De troepen van de hertog de Zell, de 

hertog van Osnabruck en van de bisschop van Munster vertrokken naar Brabant en vestigden 

zich nabij Vilvoorde.
32

 De prins van Oranje bevond zich met zijn troepen ergens tussen Gent 

en Dendermonde. Van daaruit trof hij de eerste voorbereidingen om het leger in twee te 

splitsen. Het operatieleger zou strijd leveren tegen de Fransen en stond onder leiding van de 

prins van Oranje. Het observatieleger, aangevoerd door Villahermosa, zou de vijand in het 

oog houden en zou het operatieleger beschermen.
33

 Na veel discussie besliste men om ofwel 

Ath, Charleroi of Oudenaarde te belegeren. Villahermosa hakte de knoop door en wilde begin 

augustus Charleroi heroveren op de Fransen, een moeilijke onderneming gezien het grote 

belang van de stad voor zowel Frankrijk als de geallieerden. Door onenigheid tussen 

Villahermosa en Oranje moest men het beleg van Charleroi al op 14 augustus afbreken, wat 

aanleiding gaf tot grote verontwaardiging en schaamte bij beide veldheren.
34

 In september 

belegerde de prins van Oranje Binche en veroverde het ook. Het Spaanse verslag van de 

veldtocht bestempelde deze overwinning echter als een bicoca, een kleinigheid.
35

  

Zo liep de veldtocht op zijn einde. Villahermosa stelde alles in het werk om de geallieerde 

troepen van de bisschop van Munster te laten overwinteren in de Zuidelijke Nederlanden, 

zodat hij er weer kon over beschikken bij de aanvang van volgende campagne. Zonder succes, 

de hulptroepen wisten hoe hard men hen nodig had en stelden buitensporige eisen. Deze kon 
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Villahermosa niet inwilligen en hij was verplicht hen te laten gaan. Omdat er geruchten waren 

dat de Fransen in de winter weer zouden aanvallen, moest de landvoogd het leger verdelen 

over de meest kwetsbare steden zoals Namen, Bergen en Dendermonde. Frankrijk zou enkele 

maanden later effectief opnieuw aanvallen en veroverde in december 1677 Saint-Ghislain.
36

 

Het verlies van deze vesting deed in heel de Zuidelijke Nederlanden de hoop verliezen. Men 

was ervan overtuigd dat de volgende campagne fataal zou aflopen. 

De gebeurtenissen van afgelopen campagne brachten de bondgenoten tot het besef dat er 

zo snel mogelijk vrede moest gesloten worden. Vooral Engeland bekeek met argusogen de 

afloop van de campagne. De grote winsten die Frankrijk had geboekt baarden de Engelse 

koning zorgen. Hij had een oorlogscommissie laten samenkomen waaruit, volgens 

Villahermosa, wel eens gunstige zaken konden besloten worden voor de Zuidelijke 

Nederlanden.
37

 

 

1.2.4. Verloop van de campagne van 1678 

 

Begin januari had don Juan José een vermoeden over wat de Fransen voor de komende 

campagne van plan waren. Hij waarschuwde Villahermosa dat Lodewijk XIV zijn troepen 

naar plaatsen zou sturen die het verst mogelijk verwijderd lagen van de kust. Zo zou de 

maritieme macht van Engeland omzeild worden en dacht Frankrijk sneller een doorbraak te 

kunnen forceren in het Duitse Rijk. Villahermosa kreeg de raad vooral de provincies 

Luxemburg en Namen goed te bewaken.
38

 

Frankrijk moest nu ook met Engeland rekening houden, eind 1677 hadden de Republiek 

en Engeland immers een alliantie gesloten.
39

 Het parlement van Engeland had afgekondigd 

dat Lodewijk XIV vijand nummer één was. De wapens zouden niet neergelegd worden 

voordat de situatie in de Nederlanden zou hersteld zijn volgens de bepalingen van de Vrede 

van de Pyreneeën.
40

 Een gevolg van dit bondgenootschap was dat de Engelsen er zich toe 

hadden verbonden om hulptroepen te zenden naar de Zuidelijke Nederlanden. Er ontstond een 

korte maar hevige discussie of Engeland over Oostende mocht beschikken om deze troepen te 
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laten aanmeren.
41

 Villahermosa werkte tegen maar na protest van Engeland en de Republiek 

moest hij inbinden. Extra mankracht was op dat moment belangrijker dan politiek gekibbel, 

de Zuidelijke Nederlanden konden zich immers niet alleen verdedigen.
42

  

De vijand was sterk aanwezig rond o.a. Namen, Charlemont, Bergen, Nieuwpoort, Ieper 

en Diksmuide. Daarom wist Villahermosa niet precies welke stad de eerste aanval zou 

ondergaan. De prins van Oranje had versterking gestuurd naar Bergen en ook Namen was 

voorzien van extra troepen. Vlaanderen daarentegen was onvoldoende verdedigd omdat 

Oranje enkel had toegestaan om één extra regiment te sturen. De Spaanse troepen waren sterk 

ingekrompen, Villahermosa beschikte slechts over 12 000 infanteristen en 4 000 cavaleristen. 

Hij deed grote inspanningen om de bondgenoten te overtuigen om de Zuidelijke Nederlanden 

te blijven verdedigen.
43

  

Villahermosa voorspelde dat Gent het eerste doelwit van de campagne zou worden en 

vroeg om Hollandse hulp. Oranje beloofde om wat regimenten te sturen maar eigenlijk 

geloofde hij de landvoogd niet. Toen Ieper onder vuur lag werden de meeste van de soldaten 

uit Gent weggehaald om daar hulp te gaan bieden zodat de stad praktisch onbeschermd 

achterbleef. Deze kans lieten het Franse leger niet liggen en voerde onder leiding van 

maarschalk de Humières begin maart een verrassingsaanval uit op de stad.
44

 Het Franse leger 

was veel sterker dan de Gentse verdediging, die slechts uit een duizendtal soldaten bestond.
45

 

Toch besloten de Gentenaars om flink weerstand te bieden en vroegen versterking aan 

Villahermosa. Al na enkele dagen werd het echter pijnlijk duidelijk dat men niet opgewassen 

was tegen de Franse overmacht. Na zware bombardementen besliste de stad om zich op 11 

maart over te geven. Het feit dat Lodewijk XIV met dergelijk groot leger een strategisch 

belangrijke stad als Gent had kunnen innemen, verbaasde vriend en vijand. Nu lag de weg 

naar Vlaanderen en Brabant immers open.
46

 Na Gent was het aan Ieper om zich na een korte 

belegering over te geven. 

Na de overwinningen in Gent en Ieper trok Lodewijk XIV zich terug en volgde er een 

periode van rust. Er kwamen echter van alle kanten berichten dat de roi soleil later op het jaar 

zou terugkeren en zich op Dendermonde en Brussel zou storten. Villahermosa was niet in 

staat om deze steden te voorzien van voldoende Spaanse troepen en hoopte ook niet meer op 

                                                
41

 C.L. Grose, The Anglo-Dutch Alliance of 1678, The English Historical Review, 155 (1924), p. 36 
42

 Manuel de Lira aan Villahermosa, 12 februari 1678, samengevat in : CCE, V, p. 286 
43

 Villahermosa aan Karel II, 5 januari 1678, samengevat in : CCE , V, p. 283 
44 J. Neve, Gand sous l’ocupation de Louis XIV, p. 11 
45

 H. Lonchay, La  rivalité …, p. 285 ; J.A. Lynn, The wars of Louis XIV…, p. 153 
46

 J. Neve, Gand sous l’occupation …, pp. 14-18 



 92 

de hulp van bondgenoten. De wanhoop was groot.
47

  De bondgenoten kwamen overeen dat 

het tijd werd om over de vrede te onderhandelen en eind mei werd er voor zes weken een 

wapenstilstand afgesloten.
48

 Ondanks dit verdrag werd Bergen bezet door de Fransen, die 

wilden duidelijk maken dat hun eisen op het vredesproces menens waren. Na enkele mislukte 

onderhandelingspogingen kon Villahermosa niets anders doen dan blind te vertrouwen op de 

hulp van de Republiek en Engeland.  

Uiteindelijk kwam het op 14 augustus tot een veldslag bij de dorpen Casteau en Saint-

Denis. Het beleg duurde slechts één dag, de volgende morgen was het Franse leger 

weggetrokken en waren de geallieerden de virtuele winnaars.
49

 Het verslag van de strijd, 

geschreven door de Spaansgezinde prins de Rache, vermeldde dat het een zeer bloedige en 

gewelddadige slag was geweest. De prins besefte dat hij eigenlijk niet mocht berichten over 

zijn superieuren. Toch kon hij niet verzwijgen dat Oranje bij beide gevechten aanwezig was, 

en volgens wat hij gehoord had, had deze daar wonderen verricht. Over wat de troepen onder 

leiding van Villahermosa hadden gepresteerd, en waarvan de prins ooggetuige was geweest, 

was hij zeer lovend. Villahermosa had zich volgens hem niet alleen gedragen als een leider, 

maar gaf zijn soldaten moed door zijn aanwezigheid op het slagveld.
50

 L.P. Gachard 

onderzocht hetzelfde document maar interpreteerde de woorden van de Rache niet meteen als 

een teken van Villahermosa’s heldhaftigheid.
51

 Na het bestuderen van het originele verslag 

durven we, net als S. Kuypers
52

, besluiten dat Villahermosa zich wel had laten opmerken in 

de strijd. Kort daarna, op 17 september 1678, werd in Nijmegen de vrede tussen Frankrijk en 

Spanje ondertekend.
53

 

 

                                                
47

 Villahermosa aan Karel II, 13 april 1678, samengevat in: CCE, V,  p. 292-293 
48
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1.3. De aanloop naar de Vrede van Nijmegen 

 

Hoewel de Vrede van Nijmegen pas in de zomer van 1678 zou getekend worden, besloten 

de verschillende partijen in 1674 al om zo snel mogelijk tot een goede en voordelige vrede te 

komen. Zowel Engeland, Frankrijk als Spanje aanvaardden om de onderhandelingen te 

starten, met de paus en de Engelse vorst als bemiddelaars. Charles II, die Fransgezind was, 

koos om neutraal te blijven omdat hij de anti-Franse oppositie in het parlement niet wilde 

aanwakkeren.
54

 Er werd afgesproken dat de vredesgesprekken in Nijmegen zouden 

plaatsvinden.
55

  

 

Villahermosa besefte wel dat een vredesverdrag in het vooruitzicht het beste middel was 

om de geallieerden te blijven motiveren. Er waren immers al klachten gekomen uit de 

Republiek over besluiteloze houding van Spanje. Ofwel moest deze meteen overgaan tot het 

sluiten van vrede ofwel voldoende geld voorzien om de oorlog verder te zetten.
56

 Toch waren 

de omstandigheden in 1675 nog niet gunstig genoeg om tot vredesgesprekken over te gaan.
57

 

Enkele problemen deden zich voor. Ten eerste werd don Pedro Ronquillo, aangesteld als 

Spaans gevolmachtigde op het vredescongres, opgehouden in Londen. Ten tweede had het 

verlenen van de nodige paspoorten voor de Franse afgevaardigden, die door de Zuidelijke 

Nederlanden naar Nijmegen wilden reizen, grote vertraging opgelopen. Villahermosa’s 

diplomatieke rol in het vredesproces van Nijmegen beperkte zich in de eerste jaren vooral tot 

het verlenen van dergelijke paspoorten.
58

 Deze vertraging riep ongenoegen op bij de 

Republiek, die Spanje ervan beschuldigde niet te willen meewerken aan het herstellen van de 

rust in Europa.
59

 Ook Charles II zou de komende jaren niets ondernemen. Hij wilde Frankrijk 

niet tegen de borst stoten en gebruikte zijn positie als bemiddelaar als voorwendsel om niet tot 

actie te moeten overgaan.
60

 

Dat Madrid wel voorbereidingen trof om deel te nemen aan het vredescongres bleek uit 

volgend consult van de Consejo de Estado. Het was noodzakelijk dat de koning de twee 

afgevaardigden voor het congres, Pedro Ronquillo en de markies de los Balbases, financieel 
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zou tegemoet komen om hun doortocht naar Nijmegen te verzekeren.
61

 In een ander document 

werden hun lonen bepaald. De markies de los Balbases zou drieduizend escudos per maand 

ontvangen, Pedro Ronquillo zevenhonderd. Jean Baptiste Christyn, de derde afgevaardigde, 

zou vijfhonderd escudos per maand ontvangen.
62

  

 

De verschillende partijen ontmoetten elkaar in Nijmegen, maar de onderhandelingen 

verliepen grote vertragingen op. Dit kwam door het treuzelen bij het verlenen van de 

paspoorten, maar ook omdat de geallieerden eerder hadden afgesproken om geen aparte vrede 

met Frankrijk te ondertekenen. Lodewijk XIV langs zijn kant wou wel vrede sluiten, maar 

geen algemene.
63

  

In de Republiek wensten de onderdanen vrede.
64

 Ondanks dit feit was de prins van Oranje 

nog steeds voorstander van het vervolgen van de oorlog en vond ook don Manuel de Lira dat 

men de strijd beter nog wat zou rekken. Moest de Republiek uit de oorlog stappen zou dit 

immers betekenen dat Spanje zich onmiddellijk zou moeten overgeven en zich tevreden zou 

moeten stellen met een nadelige vrede.
65

  

Ook Villahermosa bleek in het begin geen voorstander te zijn van een vredesverdrag. Hij 

schreef aan de baron van Bergeyck in Madrid dat de vrede de Zuidelijke Nederlanden niet kon 

redden. Het verdrag zou slechts een uitstel van een paar jaar betekenen, niet langer zou men 

Frankrijk kunnen tegenhouden. Volgens de landvoogd was het nu onmogelijk om te 

onderhandelen omdat Spanje geen harde eisen kon stellen, gezien de vele verliezen die 

geleden waren tijdens de vorige veldtochten. Met kracht de oorlog voortzetten was volgens 

Villahermosa de enige manier om een “eervolle vrede” te bereiken.
66

 

 

Pas na de militaire campagne van 1677 kwam er schot in de zaak. Villahermosa, markies 

de los Balbases, markies de la Fuente en don Manuel de Lira waren in Antwerpen 

samengekomen op bevel van Karel II. Ze moesten vergaderen of het wel of niet noodzakelijk 

was om vrede te sluiten. Ze kwamen tot een besluit dat een vrede onontbeerlijk was. Men had 

te weinig geld, wapens en andere middelen om Frankrijk nog langer te kunnen tegenhouden. 

Hier werden de eerste lijnen uitgetekend van wat Spanje verwachtte van het vredesproces. De 
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belangrijkste eis bleek de teruggave van de Franche-Comté aan de Spaanse kroon.
67

 Daarvoor 

zou men wel toegevingen moeten doen aan Lodewijk XIV, deze zou dit immers zeker niet 

zomaar laten gebeuren. Men zou bijvoorbeeld eeuwige neutraliteit kunnen instellen voor het 

gebied en de doortocht van troepen verbieden. Dit was slechts een beginscenario, men wist 

immers hoe sterk Frankrijk zich zou verzetten tegen het afstaan van de Franche-Comté.
68

  

Karel II leek tevreden met de besluiten van de vergadering. Hij drong er wel op aan dat 

Lodewijk XIV absoluut geen stem mocht verwerven bij de verkiezing van de keizer van het 

Heilig Romeinse Rijk, zelfs al zou dit Spanje de Franche-Comté kosten. Verder stelde de 

vorst dat eens het vredesproces begonnen zou zijn, het niet opportuun was om steeds Madrid 

in te lichten over de stand van zaken en te wachten op antwoord. Hij gaf daarom de volledige 

verantwoordelijkheid over de afwikkeling van de vredesgesprekken aan Villahermosa.
69

 

Het was duidelijk dat Spanje zo veel mogelijk uit de vredesgesprekken wou halen. 

Hoewel men in de Zuidelijke Nederlanden nauwelijks het hoofd boven water kon houden, 

kwamen de leden van de politieke vergadering opvallend veeleisend uit de hoek. Men was 

zich wel bewust van de sterke oppositie die Frankrijk zou voeren tegen hun voorstellen, maar 

men was blijkbaar gerust dat dit na een paar kleine toegevingen langs Spaanse zijde wel zou 

opgelost worden.  

 

Pas na het verlies van Gent en Ieper veranderde Villahermosa’s mening over de noodzaak 

van een vredesproces. Hij had altijd al weigerachtig tegenover de vrede gestaan en wilde 

liever op militair vlak nog het onderste uit de kan halen. Hoewel Villahermosa nog hoop had 

geput uit het verbond tussen Engeland en de Republiek en de beloofde militaire steun, dacht 

hij er na de zware verliezen in 1678 anders over. De interim-landvoogd was zwaar 

teleurgesteld en vreesde dat het leger van Lodewijk XIV zich naar Brabant zou begeven en 

Brussel zou innemen, zo zou de conquista van de lage landen compleet zijn.
70

 De regering en 

de vorstelijke instellingen zouden verdwijnen en de nog niet bezette steden en dorpen zouden 

verplicht zijn zich onder Franse heerschappij te plaatsen. Dit was volgens Villahermosa geen 

rampscenario maar de harde realiteit.
71

 Hij beschuldigde Charles II ervan dat deze niet genoeg 

moeite had gedaan om hulptroepen te sturen. De Engelse vorst had de bewegingen van het 

Franse leger moeten afremmen, maar tot nu toe was er enkel een drieduizendtal Engelse 
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soldaten aangekomen in Oostende. Villahermosa oordeelde dat de “lethargie van de koning 

nog nooit zo groot was geweest”. Ook Oranje kreeg zijn deel van de kritiek, deze had immers 

weer geweigerd om hulp te sturen. Deze tegenslagen konden volgens Villahermosa enkel 

opgelost worden door vrede te sluiten, al zou het voor Spanje een afrentosa paz zijn, een 

“vernederende vrede”.
72

   

 

Dat Spanje slechts een tweederangs positie zou bekleden bij de onderhandelingen in 

Nijmegen bleek uit de houding van de Engelse koning en de prins van Oranje. Deze hadden 

op eigen houtje, zonder Spanje erbij te betrekken, reeds een voorstel ingediend bij Lodewijk 

XIV over de grens tussen Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden.
73

 

Villahermosa schreef aan don Francisco de Borja dat de bondgenoten de Habsburgse 

Nederlanden nog slechts bekeken als “een restant van de bedroevende ruïnes die 

overgebleven waren”. Een Hollandse gezant, Dijkvelt, was naar Brussel gekomen om 

Villahermosa te melden dat Lodewijk XIV aan Charles II zijn ultimatum had gesteld.
74

 Indien 

Spanje dit voorstel niet wilde aanvaarden, zou Lodewijk XIV zijn veroveringstocht verder 

zetten. Villahermosa was er niet over te spreken. Had hij naar eigen zeggen zeven jaar moeten 

lijden en vechten om zich uiteindelijk tevreden te moeten stellen met “een schandelijke, 

vernederende en genante vrede”, enkel opdat Spanje een klein deel van de Zuidelijke 

Nederlanden zou kunnen behouden?
75

  Het ultimatum van Lodewijk XIV was voor Spanje 

heel wat minder gunstig dan wat de Spaanse ministers in 1677 nog voor ogen hadden gehad. 

Villahermosa kon niet anders dan op termijn hieraan toegeven. Toch was hij nog niet meteen 

overtuigd om het voorstel van Lodewijk XIV te aanvaarden.   

 

Villahermosa vroeg in april 1678 de toestemming aan de Madrileense Raad van State om 

een politieke junta te mogen oprichten. Deze zou zich o.a. moeten uitspreken over de 

discussie of er een vredesverdrag moest afgesloten worden of niet. Hij zou een beroep willen 

doen op don Pedro Ronquillo, Baltasar de Fuenmayor en enkele niet verder gespecificeerde 

Zuid-Nederlandse personen met kennis van zaken. De Madrileense Raad van State was niet 
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gewonnen voor de noodzakelijkheid van het idee. Voor het bespreken van militaire zaken 

volstonden immers de belangrijkste officieren van het leger. Voor overleg omtrent het sluiten 

van de vrede beschikte de hertog over de Spaanse afgevaardigden in Nijmegen en over don 

Manuel de Lira. Voor financiële en binnenlandse zaken waren er de vorstelijke instellingen en 

over de distributie van de Spaanse subsidies had de vorst een financiële junta opgericht. 

Daarom wees de Consejo de Estado het verzoek van Villahermosa af.
76

 Hoewel de Raad van 

State geen positief advies gaf aan Karel II keurde deze enkele dagen later het voorstel van 

Villahermosa toch goed.
77

 De creatie van dergelijke juntas werd niet altijd goed onthaald door 

de binnenlandse politieke machthebbers, ze werden immers buitengesloten bij het beslissen 

over belangrijke aangelegenheden. Vooral hoofd-voorzitter Leo-Jan de Pape betreurde de 

oprichting van de junta.
78

  

In mei 1678 schreef Villahermosa aan de leden van de junta over de voorbije 

gebeurtenissen in de Zuidelijke Nederlanden. Hij gaf de opdracht om te debatteren of er een 

tastbaar bewijs bestond dat Spanje de vrede kon trotseren en of men kon hopen op een 

blijvende unie met de bondgenoten om de oorlog voort te zetten. Eerst herinnerde hij de junta 

aan wat er zoal gebeurd was de afgelopen jaren. Er volgde een lang verslag van geldnood, 

territoriale verliezen, onwil van bondgenoten en Franse overmacht. Volgens Villahermosa 

was het niet onmogelijk om te blijven oorlog voeren. De Engelse land- en zeemacht zou de 

druk op de keizerlijke troepen in de Elzas kunnen verlichten. Daarnaast zou het volgens de 

landvoogd niet lang meer duren of de Zweden zouden verdreven worden uit het Duitse Rijk. 

Ondertussen was ook de strijd tussen Spanje en Frankrijk in Sicilië gaan liggen.
79

 Zo zouden 

er geen geld en manschappen meer moeten opgeofferd worden om de oorlogsvloten in de 

Baltische en Mediterraanse Zee te onderhouden. Ook Catalonië had minder last van Franse 

druk, Lodewijk XIV moest eerder zijn troepen verspreiden over de belegerde gebieden in de 

Zuidelijke Nederlanden, de Elzas en het Rijngebied.
80

 Nu was het aan de politieke commissie 

om uit te maken of deze kleine kansen voldoende waren om de oorlog wel of niet voort te 

zetten.
81
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Villahermosa was nog steeds terughoudend om het voorstel van Lodewijk XIV te 

aanvaarden, hij hoopte nog altijd op voldoende hulp vanuit Engeland. Zowel de junta política 

als de generaals van het Spaanse leger in de Zuidelijke Nederlanden hadden al beslist om 

vrede te sluiten, men had weinig keuze gezien de sterke drang naar vrede in de Republiek. 

Spanje was gedwongen tot “neerbuigendheid”.
82

 De Nederlandse Staten-Generaal hadden 

aangekondigd dat ze uitgeput waren en bereid om de harde voorwaarden van het voorstel van 

Lodewijk XIV te aanvaarden. De vrede was de enige oplossing.
83

 Uiteindelijk zou ook 

Villahermosa buigen, hij aanvaardde het voorstel van Lodewijk XIV begin juni.
84

   

Na nog enkele moeilijkheden in de onderhandelingen met Lodewijk XIV ondertekenden 

Frankrijk en de Republiek de vrede op 10 augustus. Vijf weken later sloot Spanje vrede met 

Frankrijk, op 17 september 1678. Eindbalans: Spanje zou Charleroi, Binche, Ath, 

Oudenaarde, Kortrijk, Gent, Limburg, Léau en Saint-Ghislain terugkrijgen. Frankrijk zou op 

haar beurt de Franche-Comté, Valenciennes, Condé, Kamerijk, Aire, Saint-Omer, Ieper, 

Wervick, Warneton, Poperinge, Bailleul, Cassel, Bavay en Maubeuge behouden. Charlemont 

bleef in Spaanse handen maar Karel II moest onderhandelen met de bisschop van Luik over 

een eventuele afstand van Dinant aan de Fransen.
85

 

In december stuurde de markies de los Balbases, afgevaardigde in Nijmegen, dat de 

officiële ratificatie van de vrede nog op zich liet wachten maar bijna rond was. Spanje had 

niet kunnen bereiken wat men op voorhand in gedachten had, toch vond de markies dat ze 

alles hadden gedaan wat mogelijk was.
86

 Op 15 december werd het vredesverdrag tussen 

Spanje, de Republiek en Frankrijk formeel bekrachtigd. De vrede tussen de keizer van het 

Heilig Roomse Rijk en Frankrijk volgde pas in februari 1678.
87

 

 

Hoewel Villahermosa niet zelf aanwezig was in Nijmegen, had hij toch een belangrijke rol 

in het onderhandelen over de vrede. Hij had hiervoor van Karel II de volledige bevoegdheid 

gekregen. Het zou vrij lang duren eer Villahermosa instemde om tot de vrede over te gaan. 

Vele auteurs besloten daarom dat Villahermosa tegen de vrede gekant was.
88

 Toch schetsten 

S. Kuypers en B. Thiers een genuanceerder beeld. Het was inderdaad zo dat Villahermosa 
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zich lange tijd bleef verzetten tegen de vrede. Dit deed hij echter omdat hij boven alles het 

behoud van de Zuidelijke Nederlanden wilde veilig stellen. Zolang hij vond dat dit kon door 

oorlog te voeren zou hij dat ook doen, dit achtte hij voordeliger voor de Zuidelijke 

Nederlanden dan een vredesverdrag. Hij bleef zo lang mogelijk hoop koesteren op militaire 

hulp van Engeland. Toen hij besefte dat hij daar niet op kon rekenen, gaf hij uiteindelijk toe 

en besliste dat zelfs een “vernederende vrede” de beste oplossing was voor de Zuidelijke 

Nederlanden.
89

 

 

Na onderzoek van de Spaanse archiefbronnen kunnen we ons vinden in dit milder beeld 

dat door Kuypers en Thiers over de hertog werd opgehangen. We geloven niet dat 

Villahermosa radicaal tegen de vrede was, hij wilde simpelweg het beste voor de Zuidelijke 

Nederlanden. Villahermosa toonde zich overigens duidelijk opgelucht toen de vrede 

ondertekend was. Nu, zo schreef hij aan don Francisco de Borja, moest hij niet meer vrezen 

dat de Habsburgse Nederlanden zouden “sterven in zijn armen”. “God had het natuurlijk 

verloop van de zaak omgebogen” zodat het gebied niet zou ten onder gaan tijdens zijn 

opperbevel. Hij verheugde zich en hoopte dat hij door het nageslacht op een positieve manier 

zou herinnerd worden.
90

  Toch besefte de hertog dat dit vredesverdrag niet zou leiden tot een 

langdurige algemene vrede in Europa. Hij zag dag na dag de steun afbrokkelen. Charles II 

begon zijn troepen al uit de Habsburgse Nederlanden terug te halen, hoewel ze eigenlijk nog 

moesten blijven om het gebied te verdedigen. De verdeeldheid en het wantrouwen namen 

steeds toe.
91

. 

 

                                                
89 S. Kuypers, Le duc de Villahermosa..., p. 153 ; B. Thiers, Villa Hermosa…, pp. 103-105 
90

 Villahermosa aan Francisco de Borja, 19 december 1678 (BNM ms. 2413, f. 495-496) 
91

 Villahermosa aan Francisco de Borja, 21 december 1678 (BNM ms. 2413, f. 511-512) 



 100 

2. De Republiek 

 

2.1. Relatie tussen Villahermosa en de prins van Oranje. 

 

In dit hoofdstuk belichten we de relatie tussen Villahermosa en Oranje. Ze vochten 

immers samen tegen Lodewijk XIV en dit verplichtte hen om nauw samen te werken. Het 

werd al snel duidelijk dat conflicten tussen de twee heren niet lang zouden uitblijven.  

 

Reeds bij het begin van de campagne van 1675 ontstond er een kortstondig geschil over 

wie van beide het opperbevel van de geallieerde troepen op zich zou nemen. Onder de hertog 

van Monterrey was Oranje de aanvoerder geweest maar begin 1675 wenste de koningin-

regentes dat het opperbevel zou overgedragen worden aan Villahermosa.
92

 Oranje ging hier 

niet mee akkoord en Villahermosa protesteerde bij don Manuel de Lira. Hij vond dit indruisen 

“tegen de koninklijke dienstverlening, tegen zijn eer als landvoogd en tegen het behoud van 

de Zuidelijke Nederlanden”.
93

 De Lira deelde de mening van de landvoogd en verwees naar 

een brief van de koningin waarin stond dat een leger moest geleid worden door de aangestelde 

machthebber in het bepaalde gebied. Voor de Zuidelijke Nederlanden was dit dus de 

landvoogd. De Lira voegde er wel aan toe dat het praktisch onmogelijk was om het 

opperbevel alleen uit te voeren en hoopte vurig dat beide mannen uit de impasse zouden 

geraken.
94

 Uiteindelijk moest Villahermosa toegeven. In enkele brieven aan de Lira schreef 

hij dat de Franse druk hem verplichtte om te zwichten voor de aspiraties van de prins.
95

 Over 

de afloop van dit conflict was er niets specifieker terug te vinden in de Spaanse 

archiefbronnen. Villahermosa kon niet anders dan toegeven, zijn eigen Spaanse troepen waren 

niet sterk genoeg om een eigen koers te kunnen varen. De hulp van Oranje was de enige 

mogelijkheid om te voorkomen dat de Fransen het Zuid-Nederlandse grondgebied volledig 

zouden innemen.
96

  

Toch moeten de spanningen opgevallen zijn want een paar maand later begonnen de eerste 

geruchten van de ontevredenheid over het Hollandse leger in Madrid door te sijpelen. 

Villahermosa reageerde en ontkrachtte de roddels over de luiheid van de geallieerden, vooral 
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die van de Hollandse troepen.
97

 In volle zomertijd, een periode waarin de militaire campagne 

haar hoogtepunt kende, was buitenlandse hulp voor Villahermosa van het grootste belang en 

blijkbaar dacht hij twee keer na alvorens zijn bondgenoot zwart te maken. Voor Willem III 

begon de samenwerking met Villahermosa vrij goed.
98

 

 

Op het einde van de campagne volgde er een nieuw meningsverschil tussen beide 

veldheren. De prins van Oranje wou het verlies van Limburg compenseren en besloot Luik 

aan te vallen. Dit was tegen de zin van Villahermosa, die zonder de hulp van de Hollandse 

troepen niet genoeg mankracht had om de rest van de Zuidelijke Nederlanden te verdedigen. 

De Fransen zouden het maar voor het uitkiezen hebben, vond de hertog. Eender welke plaats 

in de Zuidelijke Nederlanden zou hen op een presenteerblaadje worden aangeboden.
99

 

Villahermosa hield voet bij stuk en de campagne eindigde half oktober zonder dat er een 

beslissing was gevallen. Oranje trok naar Hasselt om zijn troepen in te kwartieren voor de 

winter.
100

 Francisco de Borja prees de hertog dat hij niet had toegegeven. Dergelijk 

onrealistisch plan ondernemen zou een slecht einde van de campagne zijn geweest en zou het 

wantrouwen in het Ejército de Flandes hebben versterkt.
101

 

Voormalig landvoogd Monterrey verstond maar al te goed wat het was om ondergeschikt 

te zijn aan Oranje. Hij vergeleek de functie van gouverneur-generaal in de Zuidelijke 

Nederlanden als een proveedor de holandeses, een leverancier van de Hollanders.
102

 

Monterrey had het niet zo begrepen op de prins van Oranje, die volgens hem teveel 

prestatiedrang en een koude persoonlijkheid had.
103

 

 

De volgende veldtocht zorgde weer voor spanningen tussen de landvoogd en Willem III. 

Deze keer kwam het ongenoegen van Villahermosa explicieter tot uiting dan tijdens de vorige 

campagne, toen hij nog voorzichtig was met zijn woorden. De baron van Bergeyck verbaasde 

zich er in juli 1676 nog over dat Villahermosa het voorbije jaar haast niet geklaagd had over 

het gedrag van Oranje. Villahermosa kon echter niets anders doen dan Oranje te 
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gehoorzamen, al onder Monterrey had de koningin-regentes dit bevolen en hier kon de 

landvoogd niets tegen inbrengen. Volgens Bergeyck kwam dit de monarchie helemaal niet ten 

goede en was het beter dat Villahermosa zich uit zijn ondergeschikte positie zou bevrijden. 

Dit zou alleen kunnen indien Villahermosa over een eigen leger zou beschikken.
104

 De hertog 

antwoordde dat hij over zijn problemen met Oranje geschreven had aan zijn oom en aan de 

Connétable.
105

 Uit deze brief van Villahermosa bleek duidelijk zijn ongenoegen. Oranje wou 

de verliezen in de Zuidelijke Nederlanden compenseren door Maastricht terug te winnen van 

de Fransen. Villahermosa beschouwde dit als een opoffering van de Zuidelijke Nederlanden 

voor de redding van de Republiek. Oranje was erg gebrand op het belegeren van Maastricht 

en had de hertog met allerlei beloftes overtuigd, maar in de praktijk bleek het heel anders uit 

te draaien. De vurigheid van Oranje had tijdens het beleg van de stad plaatsgemaakt voor een 

slome belegering en Villahermosa vond dat hij hen allen had bedrogen. Oranjes 

besluiteloosheid zou ertoe leiden dat de hele operatie uiteindelijk werd stopgezet.
106

  

Villahermosa kreeg stilaan genoeg van de grillen van Oranje. Hij vond net als Bergeyck 

dat hij een eigen leger nodig had waardoor hij minder afhankelijk werd van buitenlandse hulp. 

De Connétable antwoordde dat hij wist dat Villahermosa wantrouwig stond tegenover Oranje 

en dat het inderdaad het best zou zijn dat de hertog over een eigen leger beschikte. Toch 

kwam de Connétable niet met concrete oplossingen uit de bus, het bleef enkel bij wat vage 

beloftes over het sturen van geld.
107

  

Villahermosa zou afgelopen campagne niet gauw vergeten. Hij had tegen zijn zin moeten 

toegeven aan de prins van Oranje en dat kon hij maar moeilijk verwerken. Hoewel hij in 

vorige brieven vrij neutraal was gebleven, kwam in een brief aan Francisco de Borja zijn 

echte kwaadheid naar boven. “Het is niet verwonderlijk dat een gebouw instort dat op 

dergelijk verdachte fundamenten is gebouwd.” Hiermee doelde de hertog op de slechte 

hulpverlening van de bondgenoten. Hij vond dat Spanje zich in de strijd had gestort zonder 

over de juiste “bouwmaterialen” te beschikken om het land te doen standhouden. Het was niet 

moeilijk te voorspellen dat de Habsburgse Nederlanden, zonder geld en zonder groot leger, 

snel ten prooi zouden vallen aan de Fransen. Daarbij kwam ook nog het wispelturige gedrag 

van Willem III. Villahermosa noemde hem zonder schroom zijn grootste vijand. Wat hij het 

ergste vond was dat er voortdurend nieuwe uitvluchten verzonnen werden om Oranje zijn zin 

te doen krijgen Dit kwam niet ten goede aan hun samenwerking en de ontevredenheid jegens 
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Oranje nam onvermijdelijk toe. De enige oplossing die Villahermosa kon bedenken om zich 

van het juk van Willem III te ontdoen was - voor de zoveelste keer - een eigen leger en 

voldoende middelen om de Zuidelijke Nederlanden zelf te kunnen verdedigen. Zo zou 

Villahermosa geen last meer hebben van een leger dat volgens hem enkel uit beschermelingen 

van Oranje was samengesteld. Hij zou ook van het “despotisch gezag” van Oranje af zijn.
108

 

Ondertussen begon ook het volk publiekelijk zijn ongenoegen te uiten. De gemoederen waren 

vervuld van wanhoop en Villahermosa vreesde dat dit fatalisme de Fransen extra zou 

motiveren om korte metten te maken met het land. 
109

  

Ondanks zijn klachten was er voorlopig geen sprake dat Villahermosa zich van Oranje 

kon of wilde afkeren. Bergeyck was blijkbaar een gezant van Oranje in Madrid tegengekomen 

die op de hoogte was van de klachten die Villahermosa over de prins had geformuleerd. De 

landvoogd verbaasde zich hier niet over en zag dit als bewijs dat zelfs de meest delicate zaken 

zeer slecht geheim gehouden werden. Hij schreef dat er altijd wel redenen waren waarom 

bondgenoten elkaar wantrouwden en verzekerde dat hij de banden met Oranje niet wilde 

verbreken omdat deze zeer machtig was en een groot leger had.
110

 

 

Ook de Spaanse ambassadeur in Den Haag, don Manuel de Lira, had na de campagne van 

1677 evenmin iets positief te vertellen over de prins van Oranje. Hoewel het Hollandse leger 

40 000 man sterk was, had de prins weinig of niets gedaan om het totale verval van de 

Zuidelijke Nederlanden te bestrijden. Ook de Nederlandse Staten-Generaal beseften dat de 

daden van Oranje op afkeer stootten in de Habsburgse Nederlanden. Er viel volgens de Lira 

echter weinig aan te doen, men was overgeleverd aan de “willekeur, verdrukking en tirannie” 

van de prins.
111

 

 

Deze voorbeelden tonen aan dat Villahermosa geen goede relatie had met Willem III. 

Hoewel hij in het begin afwachtend was en niet meteen openlijk kritiek uitte, stonden zijn 

persoonlijke brieven vanaf 1676 vol met klachten over de stadhouder-koning. Er waren heel 

wat tegenstellingen tussen beide heren. Villahermosa wilde de Zuidelijke Nederlanden 

beschermen en tegen Frankrijk strijden, terwijl Oranje meer bezorgd was om het behoud van 
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eigen grenzen.
112

 Doorheen de verschillende militaire campagnes zorgde dit voortdurend voor 

discussies en conflicten. 

In Madrid erkende men de moeilijkheden die Villahermosa ondervond en was men het 

ermee eens dat de landvoogd beter zonder Oranje zou opereren. Maar, zoals gewoonlijk, 

beschikte Spanje niet over voldoende middelen om dit plan te verwezenlijken en was 

Villahermosa verplicht om met Oranje samen te werken.  

 

3. Frankrijk. 

 

Bij het veelvuldige oorlog voeren in de Zuidelijke Nederlanden stelde zich steeds dezelfde 

vraag: wie was de rechtmatige soeverein van pas veroverd gebied? Zolang er geen 

vredesverdrag was ondertekend, was er in principe ook geen nieuwe overheerser. Toch was 

dit in de praktijk haast nooit het geval. De overwinnaar werd beschouwd als de nieuwe 

gezagvoerder en de onderdanen konden niet anders dan hun gehoorzaamheid betuigen. Toch 

merkte P. Lenders op dat er zich op het einde van de zeventiende eeuw een 

mentaliteitswijziging voordeed. De occupatio bellica betekende niet meer een prompte 

overdracht van de soevereiniteit, maar werd pas vastgelegd bij het afsluiten van een 

vredesverdrag. Hij zag een voorbeeld van zijn theorie in een wettekst uit 1677 van de Raad 

van Vlaanderen, waarin deze nieuwe regel werd opgetekend.
113

 Toch zou deze 

mentaliteitsverandering niet overal even snel ingang vinden. De acties die Lodewijk XIV 

ondernam om de Zuid-Nederlandse inwoners van de door Frankrijk bezette gebieden te 

onderwerpen aan zijn gezag, zijn hier een voorbeeld van. 

Zo had Lodewijk XIV begin 1677 een edict uitgevaardigd. Hierin stond dat iedereen die in 

Frans bezet gebied woonde en familie had die diende bij het Spaanse leger, de streek moest 

verlaten tenzij hun verwanten gehoorzaamheid aan de Franse koning beloofden. Lodewijk 

XIV beval ook dat alle edellieden uit de bezette gebieden een eed van trouw zouden zweren. 

Villahermosa reageerde door zelf een edict af te kondigen dat de Zuid-Nederlandse bevolking 

verbood om over te lopen naar Franse zijde.
114

 We zagen reeds dat ook na de inname van 

Gent pogingen werden gedaan opdat de bevolking het Franse gezag zou erkennen. De Fransen 

konden toen o.m. de president van de Raad van Vlaanderen en enkele raadsleden overtuigen 

om in Gent te blijven. 
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Niet alleen tijdens de Hollandse Oorlog zou Villahermosa te maken krijgen met Frankrijk 

en diens koning Lodewijk XIV. Ook na het ondertekenen van de Vrede van Nijmegen zou 

Villahermosa de handen vol hebben met de Fransen. Hoewel de Vrede van Nijmegen tussen 

Frankrijk en Spanje in september 1678 ondertekend werd, bleven de Fransen nog 

maandenlang een dominante aanwezigheid in de Zuidelijke Nederlanden. De jaren na het 

verdrag konden onmogelijk als vredesjaren worden aanzien. Hoewel Lodewijk XIV de 

Hollandse Oorlog beschouwde als een succes vond hij dat de Vrede van Nijmegen hem 

onvoldoende had opgeleverd. Zowel met diplomatiek als militair geweld zou hij trachten zijn 

doel te bereiken: zijn grenzen uitbreiden met gebieden die hem nog niet toebehoorden. Als 

rechtvaardiging voor zijn daden beriep Lodewijk XIV zich op het verdrag van Nijmegen. 

Vredesverdragen waren immers vrij onnauwkeurig opgesteld, vooral als het ging over de 

territoriale bepalingen.  Een stad had bijvoorbeeld een bepaald territorium rond haar eigen 

grondgebied dat onder de stedelijke jurisdictie viel en er dus afhankelijk van was (ook wel een 

“dépendance” genoemd). Het verdrag specificeerde echter niet over welke dorpen en 

heerlijkheden het juist ging, waardoor beide partijen moesten onderhandelen op welke manier 

men het begrip zou interpreteren.
115

 

In de volgende hoofdstukken gaan we na hoe Villahermosa de problemen aanpakte en of 

hij daarin succesvol is geweest. 

 

3.1. Het betalen van achterstallige contributies. 

 

De bezette Zuid-Nederlandse dorpen en steden moesten aan Frankrijk belastingen betalen.  

Toen in 1678 de Vrede van Nijmegen werd afgesloten, hadden de verschillende provinciale 

Staten echter nog een pak achterstallige schulden af te betalen. In het verdrag stond dat de 

Fransen zich moesten terugtrekken uit de steden die terug bij de Zuidelijke Nederlanden 

zouden komen. Dit weigerden ze echter tot alle achterstallige contributies betaald waren.
116

 

Het zou gaan om 1 280 804 gulden, die zouden moeten betaald worden door de provincies 

Henegouwen, Brabant, Namen, Gelderland, Limburg en Luxemburg.
117

 Dit is slechts een 

beknopte uitleg van de feiten. In de bronnen vonden we heel wat documenten en rekeningen 

                                                
115 J.A. Lynn, The wars of Louis XIV…, pp. 160-161 
116

 Consult van de Raad van State, 2 januari 1679 (AGS, E. 3863, z.f.) 
117

 Consult van de Raad van State, 8 januari 1679 (AGS, E. 3863, z.f.) 



 106 

over wie juist wat moest betalen. Dit analyseren zou het onnodig ingewikkeld maken, we 

wilden immers vooral de rol van Villahermosa in deze kwestie onderzoeken. 

 

  Zo kwam het dat de vijand eind januari 1679 nog steeds Gent niet had verlaten. Er was 

nochtans afgesproken dat dit zou gebeuren op 26 januari. Villahermosa protesteerde en kreeg 

antwoord van de maarschalk de Humières. Deze zei dat de graaf van Montbrun, die de leiding 

had over de Franse troepen in Gent, hiervan op de hoogte was. Toch kon dit niet doorgaan 

omdat de Leie al een maand bevroren was en er geen scheepvaart mogelijk was. Dit was een 

probleem omdat de Fransen al hun artillerie langs deze weg naar Frankrijk moesten 

verschepen. De Humières probeerde de hertog ervan te overtuigen dat men in andere gevallen 

wel op tijd was geweest en dat het de intentie was van de vorst om de vredesbepalingen na te 

leven. Over de eis van de achterstallige betalingen repte de Humières echter met geen woord. 

Het speet hem zeer dat er vertraging was opgelopen, maar gaf de schuld hiervan aan de trage 

afhandeling van het vredesproces. Wanneer het zou beginnen dooien beloofde de Humières 

dat de Fransen zo snel mogelijk uit Gent en Kortrijk zouden wegtrekken.
118

 

Villahermosa was dus nog niet van de Franse aanwezigheid verlost. Hij moest al zijn 

diplomatieke troeven aanwenden om de Fransen uit de Zuidelijke Nederlanden te verdrijven. 

Er volgde een korte maar hevige discussie tussen de graaf de Montbrun en de landvoogd. 

Villahermosa had blijkbaar Spaanse troepen naar Neigem gestuurd, een gehucht bij Ninove. 

Montbrun veronderstelde dat de hertog niet wist dat dit dorp bij de heerlijkheid van Aalst 

behoorde, anders had deze de Spaanse troepen al lang laten verplaatsen. Dit gebied behoorde 

immers tot de “dépendance” van Gent. Montbrun had strikte orders gekregen geen Spaanse 

troepen toe te laten op grondgebied dat onder Gentse jurisdictie lag zolang er nog Franse 

troepen aanwezig waren.
119

 Hij sprak klare taal: mochten er tegen de eerste vrijdag die zou 

komen nog Spaanse troepen in Neigem zijn, zou hij de dag erop zijn soldaten sturen om ze te 

verjagen.
120

 Toen Montbrun een dag later vernam dat er ook Spaanse cavaleristen waren 

gesignaleerd in de regio rond Dendermonde, schreef hij aan Villahermosa dat hij niet graag 

geweld gebruikte omdat hij de vrede wou respecteren. De landvoogd zou best meteen orders 

geven aan de soldaten om de streek te verlaten.
121

 Toen er later op de dag bericht kwam dat er 

nog meer Spaanse troepen in Frans gebied toekwamen, waarschuwde hij Villahermosa een 
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derde keer dat hij zijn leger het commando zou geven om zaterdagmorgen alle Spaanse 

soldaten te verdrijven.
122

 

Villahermosa’s antwoord was klaar en duidelijk. Er was al langer afgesproken dat de 

Fransen op 27 januari Gent zouden verlaten. Met deze datum in het achterhoofd had de 

landvoogd reeds troepen naar de omstreken van Gent gestuurd om de stad weer in te nemen 

zodra de Fransen vertrokken waren. Montbrun kon dus niet klagen over de handelwijze van 

de hertog, die perfect legaal was. Ondertussen had hij wel orders gegeven aan zijn troepen om 

zich terug te trekken uit het bezette gebied. Hij verwachtte dan ook dat men langs Franse zijde 

evenveel moeite zou doen om te vermijden dat de vrede zou verstoord worden.
123

  

Montbrun liet zich niet zo gauw de mond snoeren en ging in de verdediging. Begin januari 

had hij een document ontvangen van maarschalk de Humières waarin stond dat de vorst had 

bevolen om de ontruiming te beginnen in Charleroi. Vijf dagen later zouden de Fransen dan 

wegtrekken uit Ath, nog eens vijf dagen later uit Oudenaarde en vier dagen daarna uit Gent. 

Even later kreeg hij bericht van dezelfde maarschalk dat Charleroi op 12 januari was 

overgedragen aan Spanje. Gent zou dus normaalgezien op 27 januari worden ontruimd. Door 

de reeds vermelde bevroren Leie kon het geplande vertrek echter niet doorgaan. Montbrun 

had orders gekregen dat de schepen met de munitie eerst moest vertrekken en dat dan pas de 

Franse soldaten Gent zouden kunnen verlaten.
124

 En omdat de dooi enkel “in handen lag van 

God”, legde Montbrun ook hier de schuld van de vertragingen in de trage afronding van het 

vredesverdrag door Spanje. Villahermosa had dus geen reden om te klagen, eens de Leie 

ontdooid was zou Montbrun zo spoedig mogelijk vertrekken.
125

 

Dat dit drogredenen waren, daarvan was ook de Madrileense Raad van State van 

overtuigd. Men sprak over de tegenzin van Frankrijk om Gent te verlaten.
126

 Toch kon men 

slechts machteloos toekijken, een gewapend treffen zou zeker in het voordeel van Frankrijk 

uitdraaien. Uiteindelijk zouden de Fransen Gent pas verlaten op 28 februari 1679.
127

  

 

Dat men in Madrid niet wist hoe de situatie aan te pakken, bleek uit het antwoord van 

Karel II op een ander consult van de Consejo de Estado. Dit handelde over de achterstallige 

contributies aan Frankrijk en de teruggave van de bezette steden. De vorst schreef dat de 

betalingen aan Frankrijk moesten gebeuren met Zuid-Nederlands geld. In Madrid had men 
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geen middelen om hen financieel te ondersteunen.
128

 Een ander bericht van de Connétable 

ging eerder over de vraag naar tapijten uit Vlaanderen voor de koninklijke collectie, dan over 

concrete oplossingen voor de problemen met Frankrijk. Over de moeilijkheden met de 

achterstallige subsidies en de koppigheid van de Fransen zei de Connétable dat hij ervan op de 

hoogte was en dat men enkel kon hopen op een snelle oplossing van de zaak.
129

 

 

Het was duidelijk dat er uit Madrid weinig hulp zou komen. Villahermosa moest de klus 

zelf zien te klaren. Hij riep begin februari 1679 de hulp in van de politieke commissie. Die 

had hem al eerder bijgestaan bij het beslissen over oorlog of vrede. De graaf Arquinto bracht 

verslag uit van de vergadering. De junta had besloten dat de contributies aan Frankrijk 

absoluut moesten betaald worden, anders zou de oorlog wel eens opnieuw kunnen uitbreken. 

Daarom was het nodig dat de Staten van Vlaanderen en Brabant een groot deel van de kosten 

van Henegouwen op zich zouden nemen omdat die onmogelijk alles zelf kon betalen.
130

  

 

Om sneller de contributie aan Frankrijk te kunnen betalen verzocht Villahermosa aan de 

Madrileense Raad van State of men hem de macht kon verlenen om een deel van het 

vorstelijk domein te verkopen.
131

 Uiteindelijk sprak de Hoge Raad voor de Nederlanden zich 

over de kwestie uit. In het consult stond dat Villahermosa de schulden aan Frankrijk niet 

mocht aflossen met geld afkomstig uit het verkopen van vorstelijk domein. Men beschouwde 

Villahermosa’s voorstel wel als een bewijs van diens grote inzet om het leed van de 

onderdanen te verzachten.  

Het was inderdaad belangrijk het volk op één of andere manier financieel tegemoet te 

komen. Het had immers al veel doorstaan en was toch trouw gebleven aan de Spaanse kroon. 

Daarom gaf de Hoge Raad het advies dat Villahermosa eerst aan de provinciale Staten zou 

moeten vragen of ze de schulden konden inlossen vóór de vooropgestelde termijn verstreken 

was. Indien de Staten het volledige bedrag niet op tijd konden betalen, zou de landvoogd een 

volmacht kunnen krijgen om enkele vorstelijke gebieden te verpanden voor een periode van 

maximum twee jaar. Tot dan zouden de Staten de tijd krijgen om het resterende bedrag te 

verzamelen zodat men het verpande vorstelijk domein daarna weer kon vrijgeven. 

Villahermosa zou zich moeten houden aan de instructies van Madrid, met het absolute verbod 

vorstelijk domein te verkopen. Hij mocht ook geen ambten verkopen of extra ambten creëren. 
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In deze miserabele tijden een volmacht geven om vorstelijk domein te verkopen, was volgens 

de Consejo de Flandes helemaal geen goed idee. Door de slechte economische staat van de 

Zuidelijke Nederlanden zou de verkoop immers aan een lage prijs gebeuren. Deze prijs zou 

enkele jaren later zeker het driedubbele kunnen zijn. Het was dus beter om te wachten op 

betere tijden alvorens vorstelijk domein te verkopen. De vorst stemde in met de mening van 

de Hoge Raad om voorlopig geen uitbreiding van Villahermosa’s bevoegdheden toe te 

staan.
132

 

 

De provincies hadden tot 20 maart om de contributie aan Frankrijk te betalen. 

Villahermosa schreef aan Karel II dat hij op 18 maart met een delegatie naar Rijsel was 

afgereisd. Daar zou maarschalk de Humières het geld in ontvangst nemen. Deze bevond op de 

afgesproken dag echter niet in Rijsel, waardoor de Spaanse afgevaardigde zich moest wenden 

tot de Franse intendant Le Pelletier. Deze wou het geld echter niet aannemen. Hij gebruikte 

als uitvlucht dat een clausule in het contract stelde dat elke provincie zelf de afgesproken 

hoeveelheid geld contant moest komen betalen. Dit was nieuw voor de landvoogd en hoewel 

het hem zeer onredelijk leek, viel er met de intendant niet te onderhandelen. De landvoogd 

besefte dat  Frankrijk zou vasthouden aan deze nieuwe regel. Hij kreeg tijd tot 8 april om de 

bedragen te herschikken en te betalen.  

Villahermosa trachtte zich te verdedigen. Volgens hem waren de Zuidelijke Nederlanden 

al hun verplichtingen strikt nagekomen. Hij stemde in om de contributies te betalen volgens 

de bepalingen van de nieuwe clausule, maar protesteerde dat hem te weinig uitstel van 

betaling was toegekend. Het was nog meer tegen zijn zin dat volgens de nieuwe clausule 

Brabant en Henegouwen meer subsidies moesten betalen. Villahermosa besloot dat hij via 

onderhandelingen met Lodewijk XIV het contract zou proberen aan te passen. Hiervoor zond 

hij een speciale gezant naar Parijs, de baron van Hoensbroek. Ondertussen bleef Villahermosa 

de provincies aanschrijven om op tijd te voldoen aan de Franse eisen, zodat diens troepen 

eindelijk zouden ophouden met hun rustverstorende acties in de Zuidelijke Nederlanden.  

De landvoogd sloot af met een verslag over zijn bezoek aan Kortrijk en Oudenaarde. Deze 

steden waren, net als Gent ondertussen, door de Fransen verlaten. Villahermosa was er zeer 

enthousiast ontvangen onder luide toejuichingen aan zijn én aan Karel II’s adres. Tijdens dit 

korte bezoek merkte Villahermosa dat de verdediging van deze steden veel geld en 

manschappen zou vereisen. De Franse versterkingen in de steden waren zowel effectief en 
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nuttig, maar zeer duur. Sommigen waren zelfs nog niet afgewerkt of slecht onderhouden. 

Villahermosa vroeg dus meer geld voor deze steden, ook om ze te kunnen voorzien van 

munitie en artillerie. Al besefte hij dat hij dit reeds vele keren aan de vorst had gevraagd, hij 

vond dat hij het moest blijven herhalen “en cumplimiento de mi obligación” ,in nakoming van 

zijn verplichting.
133

 

 

In Gent moest de hertog na de aftocht van de Fransen heel wat werk verrichten. Ten eerste 

moesten de magistraat en de Raad van Vlaanderen opnieuw samengesteld worden. Ten 

tweede moest er een goede oplossing gevonden worden om de subsidies aan Frankrijk te 

kunnen betalen. De Staten van Vlaanderen waren echter moeilijk te overtuigen om borg te 

staan voor een groot deel van de subsidies van Henegouwen. Villahermosa besliste om naar 

Gent af te reizen samen met o.a. don Pedro Ronquillo, Leo-Jan de Pape, raadsheer-commies 

van Tienen en baron van Oudenhoven. Zo wilde hij de inwoners overtuigen om “met grote 

vreugde hun gehoorzaamheid aan de Spaanse kroon kenbaar te maken”. Tegelijkertijd zou hij 

met hun hulp een oplossing proberen te zoeken voor de Franse subsidies. Na zijn aankomst in 

Gent bracht Villahermosa zijn eerste uren door met het luisteren naar de het volk, dat met 

“toejuichingen, verlangen en tederheid” sprak over het herstel van het Spaans gezag. Later, 

“in het vuur van zijn bejubelde aankomst”, spraken enkele prominente burgers over wat ze 

verlangden van de landvoogd. Na enkele onderhandelingen met de Staten van Vlaanderen zou 

Villahermosa erin slagen om Vlaanderen deels te doen opdraaien voor de schulden van 

Henegouwen. Dit was een belangrijke verwezenlijking en de landvoogd was opgetogen over 

de redelijkheid van de raadsleden tijdens de onderhandelingen.
134

 

 

De Consejo de Estado had alle brieven van Villahermosa gelezen en oordeelde dat de 

hertog goed gehandeld had in het bespreken van de subsidies en het aanstellen van een nieuwe 

Gentse magistraat. Het was zeer belangrijk dat de subsidies zouden betaald worden, anders 

zou Frankrijk ze zeker met geweld komen opeisen.
135
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Villahermosa hield zich actief bezig met deze problematiek, zo bleek uit de bronnen. Hij 

onderhandelde met de verschillende provincies en probeerde via een gezant in Frankrijk tot 

betere oplossingen te komen. Spanje kon geen financiële steun bieden en werkte Villahermosa 

zelfs af en toe tegen. Hij mocht immers geen vorstelijk domein verkopen om extra geld te 

bekomen. De hertog moest dus de grootste moeite doen om voldoende geld te verzamelen uit 

de Zuidelijke Nederlanden zelf. Kennelijk was hij hierin geslaagd want de contributies 

konden op de afgesproken datum betaald worden aan Frankrijk. Toch deden er zich 

onverwachte moeilijkheden voor en bleven de onderhandelingen nog lang aanslepen. Dit was 

voor ons één van de zaken waaruit we konden besluiten dat Villahermosa niet sterk genoeg 

stond om de Fransen op andere gedachten te brengen. Een markant voorbeeld was de 

discussie tussen Villahermosa en Montbrun, waarbij de landvoogd uiteindelijk het onderspit 

moest delven. De Fransen trokken pas een maand later dan afgesproken uit Gent weg. Ook 

tijdens het onderhandelen over de achterstallige betalingen moest de hertog zich schikken 

naar de Franse wensen. In de Zuidelijke Nederlanden zelf boekte Villahermosa wel enkele 

successen. Zo kon hij de Staten van Vlaanderen overtuigen om een deel van de kosten van 

Henegouwen over te nemen. Langs Spaanse zijde bleef het stil, men kon niets doen behalve 

de acties van de landvoogd goedkeuren en hem aansporen om zo te blijven verdergaan.  

 

3.2. Toenaderingspogingen van Frankrijk  

 

Terwijl Villahermosa in het binnenland de grootste moeite had om de vijand te verdrijven, 

zorgden de Fransen ook in het buitenland voor kopzorgen. Lodewijk XIV ondernam in 1679 

immers steeds meer pogingen om nieuwe allianties te sluiten.
136

 Dit zou Spanje niet ten goede 

komen, daarvan was Villahermosa zich zeker bewust. Zijn aandeel in het verhinderen van de 

Franse pretenties was gering. Toch hield de hele kwestie hem bezig en probeerde hij Madrid 

zo goed mogelijk op de hoogte te houden.  

 

3.2.1. In het Duitse Rijk 

 

Generaal Lovignies had een voorstel gedaan aan de keurvorst van Keulen om deze 

militaire steun te bieden in ruil voor een alliantie met Frankrijk. Hoewel de keurvorst het 

voorstel had afgewezen, hadden zijn ministers volgens Villahermosa andere plannen. Zij 
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zouden eventueel wel akkoord willen gaan met dit voorstel, om zo de verdeeldheid tussen de 

verschillende Duitse staten te vergroten. Er waren volgens Villahermosa “zeer geheime 

vergaderingen” geweest tussen verschillende prinsen waaruit bleek dat men wel oren had naar 

de Franse toenaderingspoging. De keizer vreesde dat hij de vrede met Frankrijk niet zou 

kunnen in stand houden. Hij had de afgevaardigden van alle prinsen opgeroepen zich te 

verenigen om over de verdediging van het rijk te vergaderen. De landvoogd besloot dat het 

noodzakelijk was om een Spaanse ambassadeur in Parijs te vestigen. Deze zou moeten 

onderhandelen om het oprukken van de Franse troepen in het Duitse rijk af te remmen. 

Bovendien moest deze er ook voor ijveren dat het vredesverdrag werd nageleefd en dat de 

Fransen zouden wegtrekken uit de Spaanse gebieden. De Consejo de Estado was de hertog 

zeer dankbaar voor het nieuws over de pretenties van Lodewijk XIV om de Duitse prinsen 

voor zich te winnen. Echter, om de keizer militaire hulp te sturen om dit tegen te gaan, moest 

de Raad van State noodgedwongen weigeren. In de zware nasleep van de Vrede van 

Nijmegen was men immers nog niet in staat extra troepen te sturen. De Consejo de Estado 

drukte de landvoogd op het hart met de grootste voorzichtigheid om te springen met het 

nieuws uit het Duitse rijk, zodat er niets zou uitlekken. Over de nood aan een Spaanse 

ambassadeur in Parijs was de Consejo de Estado kort, men vond het onnodig en gevaarlijk. 

Deze zou zich op geen enkele manier kunnen verzetten tegen de plannen van Lodewijk XIV. 

Karel II gaf de Raad van State gelijk.
137

 

 

3.2.2. In de Republiek 

 

In 1680 probeerden de Fransen ook een alliantie te sluiten met de Republiek. Deze laatste 

was echter niet geneigd om zo snel een bondgenootschap met Frankrijk aan te gaan. 

Villahermosa berichtte dat de Nederlandse Staten-Generaal in deze zaak zeer voorzichtig had 

gehandeld en dat dit in het voordeel van Spanje was. De Consejo de Estado antwoordde dat 

Villahermosa meteen don Balthasar de Fuenmayor naar Den Haag moest sturen. In deze 

tijden was het immers niet goed om geen Spaans ambassadeur in de Republiek te hebben.
138

 

Een week later werd de Consejo de Estado op de hoogte gebracht dat de Republiek definitief 

besloten had om geen bondgenoot van Frankrijk te worden.
139

 Blijkbaar waren er in de Staten-

Generaal afgevaardigden die het bondgenootschap met Frankrijk wel zagen zitten, Groningen 
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en Friesland vonden dat een alliantie “nodig en onontkoombaar” was. Ondanks dit euvel 

verklaarden de Staten-Generaal zich tegen het Franse voorstel. De Franse ambassadeur in de 

Republiek peilde wel of de Staten-Generaal zich neutraal zouden verklaren, mocht het tot een 

oorlog komen tussen Frankrijk en een “defensieve alliantie”.
140

  

Dat deze defensieve alliantie er zou komen was niet geheel onwaarschijnlijk. Engeland 

was nog steeds bondgenoot van de Republiek en wilde ook Spanje en enkele Duitse 

keurvorsten erbij betrekken. De Consejo de Estado droeg Villahermosa op om de 

theologische junta, die al eerder voor dergelijke zaak was samengesteld, bijeen te roepen om 

over een alliantie met protestantse landen te debatteren.
141

 Het antwoord bleef op zich 

wachten en de Franse dreiging werd groter. Villahermosa zou zelf een beslissing moeten 

nemen en stuurde don Pedro Ronquillo naar Londen om te onderhandelen over een alliantie. 

Hoewel de Consejo de Estado niet opgetogen was over het persoonlijk initiatief van 

Villahermosa, werden hij en Ronquillo toch geprezen eens het verdrag tussen Spanje en 

Engeland was ondertekend.
142

 

 

3.3. De strijd om Charlemont 

 

Hoewel de Fransen al in 1679 waren weggetrokken uit de Zuidelijke Nederlanden, bleef 

Franse dreiging ook in 1680 niet uit. Dit keer werd Villahermosa voor de keuze gesteld, ofwel 

Charlemont aan Frankrijk overlaten ofwel de bisschop van Luik overhalen om Dinant af te 

staan.
143

 Dit moest gebeuren voor 26 februari, anders zou het Franse leger de Zuidelijke 

Nederlanden binnenvallen. Villahermosa twijfelde er niet aan dat Lodewijk XIV dit plan zou 

uitvoeren en dat het een grote ramp zou zijn voor het land. Zonder Charlemont zou Namen 

immers zonder beschutting vallen.
144

 Villahermosa kon het niet laten nog maar eens aan de 

vorst te melden dat dit Frans dreigement er niet zou gekomen zijn moest men in de Zuidelijke 

Nederlanden over voldoende troepen en geld beschikken.
145

 Hij bevond zich in een 

uitzichtloze situatie. Mochten de Zuidelijke Nederlanden alsnog in Franse handen vallen, zag 

hij de toekomst negatief in.
146

  Hij werd op de hoogte gehouden door een Spaans 
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afgevaardigde in Parijs, de hertog van Jovenazo. Deze schreef hem dat er geruchten waren dat 

de Fransen in Valenciennes al 30 000 soldaten hadden verzameld, klaar om tot de actie over te 

gaan. Het enige dat de reeks tegenslagen kon afremmen, was een snel en krachtig optreden 

van Engeland. Maar omdat dit land volgens Jovenazo over geen van deze kwaliteiten 

beschikte, vreesde hij dat dit niet zou lukken. Voor de rest beloofde Jovenazo zich in Parijs 

bezig te houden met het onderhandelen met de vorst en de andere ambassadeurs.
147

 

Even later zouden de Fransen het stadje Chièvres in de provincie Henegouwen innemen. 

Via Jovenazo liet Villahermosa een klacht overmaken aan Lodewijk XIV, dit was immers 

tegen alle regels van het vredesverdrag. De Madrileense Raad van State stond machteloos 

maar keurde de handeling van Villahermosa wel goed.
148

 

De bisschop van Luik wilde niet onderhandelen over Dinant, dus ging op 26 februari 

Charlemont effectief over in Franse handen.
149

 Er was blijkbaar discussie geweest tussen de 

oorlogscommissie, de Raad van State en de politieke junta die Villahermosa had 

samengeroepen. Uiteindelijk kwam men tot het besef dat men de afstand van Charlemont niet 

kon tegenhouden of uitstellen, de Franse represailles zouden te hevig zijn.
150

 Ook Jovenazo 

had geen uitstel kunnen bereiken in Parijs. Hij liet weten dat men vanuit Frankrijk de nodige 

paspoorten aan Villahermosa zou toekennen om de overgebleven wapens en levensmiddelen 

uit Charlemont weg te halen.
151

  

 

3.4.Conferentie van Kortrijk 

 

In artikel 15 van de Vrede van Nijmegen stond dat Spanje en Frankrijk samen moesten 

komen om de concrete uitvoering van het vredesverdrag te bespreken.
152

 Pas eind 1679 

kwamen de afgevaardigden van beide landen samen in Kortrijk om er te vergaderen over het 

vastleggen van de grens tussen Frankrijk en de Habsburgse Nederlanden.
153

 In tegenstelling 

tot de onderhandelingen over de Vrede van Nijmegen kreeg Villahermosa hiervoor geen volle 

bevoegdheid van Madrid. Karel II had Villahermosa opgedragen om absoluut niets te 

beslissen zonder hem eerst op de hoogte te brengen. In een verslag van 3 januari 1680 

berichtte Villahermosa over de eerste onderhandelingen. Het grootste punt van discussie was 
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dat Frankrijk wilde dat de Spaanse vorst zou verzaken aan zijn titels van hertog van 

Bourgondië en koning van Navarra. De Spaanse afgevaardigden
154

 op de conferentie voerden 

aan dat de titel van hertog van Bourgondië reeds generaties lang gebruikt werd door de 

vorsten van de Spaanse tak van de Habsburgers en dus niet zomaar zou worden opgegeven. 

Ook de titel van koning van Navarra kon volgens hen niet aan Lodewijk XIV worden 

afgestaan. Karel II had immers het grootste deel van dit koninkrijk zelf in handen.  

De Fransen antwoordden dat ze zich tegen dit laatste argument niet zouden verzetten, 

maar dat de titel van hertog van Bourgondië ontegensprekelijk aan de Franse vorst 

toebehoorde. Het hertogdom Bourgondië was na de vrede van Crespy in 1544 immers bij 

Frankrijk gevoegd. Toch werd de titel van hertog van Bourgondië nog steeds gebruikt door de 

Spaanse vorsten. Ondanks vele discussies tussen de Spaanse en Franse afgevaardigden 

hielden de Fransen voet bij stuk.  

Ook Villahermosa gaf redenen waarom hij vond dat de eis van Frankrijk onredelijk was. 

Zo had Lodewijk XIV nog nooit enige interesse getoond in deze twee titels, zelfs niet tijdens 

het afsluiten van de Vrede van Nijmegen. Lodewijk XIV had volgens de landvoogd geen 

enkel geldig argument om de titel op te eisen. De Franse vorst had noch tijdens het 

vredescongres van Nijmegen noch bij het goedkeuren van het huwelijk van Karel II 

geprotesteerd.
155

 Villahermosa kwam tot het besef dat de conferentie van Kortrijk niet meer 

was dan een uitloper van de Vrede van Nijmegen waarbij Lodewijk de onvolledige 

bepalingen in het vredesverdrag naar zijn hand trachtte te zetten.
156

  

Samen met de junta política en de Brusselse Raad van State zou Villahermosa besluiten 

dat de Spaanse afgevaardigden op de conferentie voorlopig niet meer zouden reageren op de 

hele discussie rond de titel van hertog van Bourgondië. Het was immers de bedoeling dat er 

over de afbakening van de grenzen zou worden onderhandeld.
157

 Frankrijk bleef echter 

doorzetten. Villahermosa meldde aan Madrid dat de Franse onderhandelaars Kortrijk hadden 

verlaten en dat er geruchten de ronde deden dat de titel van hertog van Bourgondië zou 

worden toegekend aan de Dauphin (de Franse kroonprins).
158

 Frankrijk stelde Spanje voor een 

ultimatum. Indien Karel II voor 15 juli de titel niet liet vallen, zou het Franse leger de 

Zuidelijke Nederlanden binnendringen en zich de plaatsen toe-eigenen waar het dacht recht 
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op te hebben. Villahermosa wilde niet dat de titel zou opgegeven worden. Hij zag geen andere 

oplossing dan een alliantie met Engeland en vroeg om middelen voor het vormen van een 

eigen leger.
159

 Villahermosa vreesde dat de Franse troepen, die zich steeds maar bleven 

verzamelen in de grensstreek, midden juni de Zuidelijke Nederlanden zouden binnentrekken. 

Hij betreurde dat men vanuit Madrid geen middelen had gestuurd, “behalve hetgeen wat men 

hem altijd had gegeven: hoop; maar met hoop alleen onderhoudt men geen leger”.
160

 Don 

Pedro Ronquillo was ondertussen naar Engeland gestuurd om er te onderhandelen over een 

alliantie. Dit verbond was broodnodig om het behoud van de Zuidelijke Nederlanden te 

verzekeren, er was immers niet veel tijd meer voor 15 juli.
161

 

Na onderhandelingen met de Republiek had Lodewijk XIV ingestemd om de deadline 

over de titel van hertog van Bourgondië uit te stellen tot 15 september.
162

 De Consejo de 

Estado besliste uiteindelijk, op verzoek van de Republiek, dat men nieuwe orders moest 

sturen naar de afgevaardigden in Kortrijk.
163

 De titel van hertog van Bourgondië zou 

weggelaten worden in de titels van de Spaanse vorst. Men vreesde immers dat Lodewijk XIV 

geen uitstel meer zou toestaan.
164

 De conferentie werd hervat maar de gezanten boekten 

weinig vooruitgang, de discussies omtrent de grens tussen Frankrijk en de Zuidelijke 

Nederlanden bleven voortduren. De conferentie van Kortrijk zou tot 1682 duren en had 

volgens o.a. N. Girard d’Albissin en S. Kuypers weinig opgeleverd.
165

  

 

Dat Frankrijk nog voor problemen zou kunnen zorgen bleek uit een verslag van de 

markies de la Fuente aan de Consejo de Estado vanuit Parijs, in september 1680. Hierin stond 

dat Lodewijk XIV tijdens een grote rondreis alle versterkingen had bezocht die men aan het 

uitvoeren was in de Franse grenssteden. In totaal zou de troepenmacht uit 130 000 soldaten en 

30 000 paarden bestaan. Lodewijk XIV was tevreden over de vorderingen van het Franse 

leger. De la Fuente vreesde dat de roi soleil in de winter van 1680 de Zuidelijke Nederlanden 

zou binnendringen. De Raad van State in Madrid kon enkel opdragen dat de markies zich zo 

goed mogelijk zou informeren over de bewegingen van het Franse leger.
166

 Dit keer zou 

Villahermosa zich geen zorgen meer moeten maken over dit verslag, hij zou korte tijd later 

vervangen worden door Alexander Farnese.  
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Zowel bij het betalen van de contributies, het afstaan van Charlemont als bij de 

conferentie van Kortrijk ondernam Villahermosa meerdere pogingen om de zaak in Spanjes 

voordeel te laten uitdraaien. Toch is ook hier de algemene teneur dat Villahermosa wel 

probeerde, maar niet genoeg macht had om op gelijke voet te onderhandelen met Frankrijk. 

Dit betekent niet dat Villahermosa een zwakke landvoogd was, hij zette zich wel degelijk in 

voor de Zuidelijke Nederlanden. In Madrid was men opgetogen over de grote inspanningen 

van de hertog maar daar bleef het ook bij. Financiële steun kon men hem niet bieden. Spanjes 

macht was in de afgelopen decennia zodanig afgenomen dat het land op internationaal vlak 

genoegen moest nemen met een tweederangs positie. De goed bedoelde maar weinig 

succesvolle pogingen van Villahermosa zijn hiervan getuige.  

 

 

4. Engeland 

 

In dit hoofdstuk bespreken we twee gebeurtenissen waarbij interim-landvoogd 

Villahermosa te maken zou krijgen met Engeland. Ten eerste probeerde Villahermosa een 

verbond te sluiten met Engeland. Ten tweede zou de broer van de Engelse koning Charles II 

in 1679 een tijd verbannen worden naar de Zuidelijke Nederlanden. We gingen na welke rol 

Villahermosa speelde in beide kwesties en vroegen ons af of hij daarbij gesteund werd door 

Madrid.  

 

4.1. De rol van Engeland in de Hollandse Oorlog: Historische achtergrond 

 

In Engeland had de vorst twee keuzes om te regeren. Hij kon kiezen tussen een “cavalier” 

of een “catholic” beleid. Het eerste betekende het steunen van de Anglicaanse kerk en het 

voeren van een protestants buitenlands beleid. De tweede optie combineerde religieuze 

tolerantie in het binnenland met een pro-Frans buitenlands beleid. Beide manieren van beleid 

voeren werden vaak gelijktijdig toegepast, een duidelijke lijn was moeilijk te trekken. Toch - 

met het verdrag van Dover met Frankrijk in 1670, de oorlog tegen de Republiek in 1672 en de 

officiële bekering van zijn broer tot het katholicisme in 1673 - lijkt het dat Charles II meer de 

“catholic policy” aanhangig was, tot groot ongenoegen van het parlement.
 167

 Charles II gokte 

dat een derde Engels-Hollandse Zeeoorlog en binnenlandse tolerantie de problemen van het 
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land zouden oplossen. Niets was minder waar, de Engelsen leden een nederlaag op zee tegen 

de Republiek. De grote winnaar zou Frankrijk worden. De legers van Lodewijk XIV zouden 

in 1672 enkele belangrijke steden in de Republiek bezetten. Deze snelle opmars van de 

Fransen en de rampzalige gevolgen ervan voor de Republiek verontrustte het Engelse volk en 

voor het eerst keerde de publieke opinie zich openlijk tegen een alliantie met Frankrijk. Het 

parlement voerde een hevig antikatholiek discours en bekritiseerde de pro-Franse houding van 

Charles II.
168

 In 1674 werd met de Vrede van Westminster een einde gemaakt aan de oorlog 

tussen Engeland en de Republiek. Vanaf dan zouden de geallieerden pogingen beginnen 

ondernemen om Engeland in de alliantie op te nemen.  

 

4.2. Villahermosa’s rol bij het sluiten van een alliantie met Engeland 

 

Na de rampzalige veldtochten van 1675, 1676 en 1677 was het voor de geallieerden 

duidelijk dat ze zonder de hulp van Engeland de opmars van Frankrijk niet konden stoppen. 

Uiteindelijk zou Willem III eind 1677 een verbond afsluiten met Charles II.  

Spanje was al een paar jaar eerder begonnen om over een dergelijke alliantie te 

onderhandelen en schakelde daarvoor Villahermosa in. Karel II besliste in 1675 om de 

onderhandelingen met Engeland te laten starten. Hij beval de landvoogd om zich te 

onderhouden met de Spaanse ambassadeurs in Londen. Zij zouden hem op de hoogte houden 

en hem adviseren hoe hij de zaak zou moeten aanpakken. Volgens een studie van C.F. Scott
169

 

over don Pedro Ronquillo, geraadpleegd door B. Thiers, beschouwde Spanje een alliantie met 

Engeland als een topprioriteit. In 1675 ondernam toenmalig ambassadeur Ronquillo enkele 

pogingen om tot een alliantie te komen maar dat werd hem door Villahermosa en Madrid 

afgeraden wegens geldgebrek.
170

 Pas in 1677 werden alle diplomatieke krachten aangewend 

om een akkoord te bereiken.  

Volgens K.H.D. Haley deed Spanje er alles aan om een verbond te bereiken, maar slaagde 

er niet in om een doorbraak te bekomen. In 1675 hadden de onderhandelingen van Ronquillo 

met het Engelse parlement niets opgeleverd, zelfs niet het terughalen van Engelse soldaten die 

in het Franse leger opereerden. De Spaanse gezanten konden evenmin gebruik maken van de 

anti-Franse oppositie in het Lagerhuis omdat diens samenkomst van november 1675 tot 
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februari 1677 werd opgeschort.
171

 Bovendien stond Charles II weigerachtig tegenover een 

verbond met de geallieerden omdat hij verplichtingen had tegenover Lodewijk XIV. Beide 

vorsten hadden immers in 1670 een geheim verdrag afgesloten te Dover. De groeiende 

tegenstand van het parlement tegen het Fransgezinde beleid van Charles II en de desastreuze 

verliezen in de Zuidelijke Nederlanden zetten de Engelse vorst wel steeds meer onder druk.
172

  

Ondertussen was don Pedro Ronquillo weer afgereisd naar de Zuidelijke Nederlanden 

omdat hij benoemd was als Spaans onderhandelaar in Nijmegen. Bernardo de Salinas volgde 

hem op in Londen. Wegens problemen werd Salinas samen met de Spaanse consul Fonseca in 

april 1677 het land uitgezet. Kort erna arriveerde al een andere ambassadeur, aangesteld door 

Madrid, de baron van Bergeyck.
173

 Villahermosa bleek niet tevreden te zijn over de acties van 

de baron en benoemde zelf een vervanger, de markies de Burgomayne.
174

 Dit werd 

goedgekeurd door Madrid.
175

 Villahermosa was ontgoocheld in de baron en was ervan 

overtuigd dat Bergeyck “geen goede dienaar van de koning” was. Door Bergeyck hadden de 

sessies met het Engelse parlement geen resultaat opgeleverd en waren de onderhandelingen 

met Engeland op de helling gezet. Bergeyck had volgens Villahermosa geen gebruik gemaakt 

van de middelen die hem aangereikt werden en daardoor groeide bij de Engelsen de aversie 

tegenover Spanje. De “schadelijke beschouwingen” van de baron deden “de goede gezindheid 

van het Engelse volk jegens de Spaanse interesses” afzwakken.
176

 Verder specificeerde 

Villahermosa niet wat de baron echt had fout gedaan, het bleven vage beschuldigingen. 

Volgens C.F. Scott kwam de misnoegdheid tegenover de baron door het feit dat deze 

enkel met Charles II had onderhandeld over een alliantie en niet met het parlement. Als 

inwoner van de Zuidelijke Nederlanden was Bergeyck immers sneller bereid om meer 

opofferingen te doen dan zijn Spaanse voorgangers. Hij wilde immers dat de oorlog zo snel 

mogelijk werd beëindigd. Door enkel te onderhandelen met de Engelse koning verloor het 

parlement het vertrouwen in Spanje en dacht men in Nijmegen dat Bergeyck een aparte vrede 

wou afsluiten.
177
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De opvolger van Bergeyck, de markies de Burgomayne, presenteerde een aantal mémoires 

aan Charles II in de hoop hem te kunnen overhalen tot een alliantie, maar zonder resultaat.
178

 

Volgens Haley had Charles II een grondige hekel aan de markies en aan zowat alles wat 

Spaans was.
179

 De onvoorzichtige houding van de Burgomayne tegenover Charles II en de 

open beledigingen van Spanje aan het adres van Willem III zorgden ervoor dat de 

onderhandelingen zich uiteindelijk zouden afspelen over de Spaanse hoofden heen.
180

  

Uiteindelijk zou Willem III met de eer gaan lopen. Sinds eind 1676 probeerde ook hij te 

onderhandelen met Charles II. Op 4 november 1677 trouwde Willem met Mary Stuart, de 

dochter van de broer van Charles II.
181

 Deze huwelijksovereenkomst zorgde ervoor dat de 

banden tussen Charles II en Willem III werden aangehaald en dat er vooruitgang werd 

geboekt in de moeilijke onderhandelingen. Een paar dagen na het huwelijk kwamen Charles 

en Oranje tot een akkoord.
182

 Hierdoor maakte Charles II zich bij het volk niet geliefder, 

integendeel. Stemmen gingen op dat de nieuwe alliantie tussen Charles II en Willem III een 

internationaal complot was om de onderdanen van beide landen aan hun wil én het 

katholicisme te onderwerpen.
183

  

 

Villahermosa speelde een belangrijke rol bij de onderhandelingen maar kon ook hier geen 

doorbraak forceren. Hij had een aandeel in de keuze van de Spaanse ambassadeurs, zo 

benoemde hij zelf markies de Burgomayne. Hij onderhandelde rechtstreeks met hen en 

speelde hun informatie door aan Madrid. Toch mislukten de onderhandelingen met Engeland 

en werd Spanje niet betrokken bij het verbond tussen de Willem III en Charles II. B. Thiers 

onderzocht eveneens deze kwestie. Hij kwam tot de conclusie dat Villahermosa’s mislukking 

grotendeels te wijten was aan externe factoren. Toch had Villahermosa beter een andere 

gezant aangeduid dan de Burgomayne. De relatie tussen de ambassadeur en Charles II was 

niet opperbest en dit zou ertoe bijdragen dat Spanje buitenspel werd gezet.
184

 Hoewel we dit 

fenomeen niet specifieker onderzochten in de Spaanse bronnen, vonden we het nuttig een 

korte samenvatting te geven van de feiten om aan te tonen dat Villahermosa hier wel degelijk 

zijn diplomatieke rol vervulde, zij het zonder veel succes. 
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4.3. De hertog van York en zijn verbanning naar de Zuidelijke Nederlanden 

 

4.3.1. Aanleiding. 

 

In 1673 huwde James hertog van York met de katholieke Maria van Modena en bekeerde 

hij zich openlijk tot het christendom. Het Engelse volk zag in het huwelijk een samenzwering 

om Engeland tot het katholicisme te bekeren, ondanks het feit dat er in die periode nog geen 

vijf procent van de bevolking katholiek was en er weinig spanningen tussen protestanten en 

katholieken waren.
185

 De onrust onder het volk leidde eind 1678 tot een kortstondige 

massahysterie, gevoed door de “Popish Plot”. Dit was een complot van de jezuïeten om 

Charles II te vermoorden, verzonnen door Titus Oates en Israel Tonge. Ondanks het feit dat 

dit valse complot Engeland gedurende enkele maanden volledig in de ban hield, stelde B. 

Coward dat het effect van het complot overdreven werd. Het had wel gevolgen voor het 

Engelse hof, de katholieke James kwam hierdoor in een nog slechter daglicht te staan. 

Coward beweerde echter deze ook zonder “Popish Plot” in aanvaring zou gekomen zijn met 

het Engelse parlement.
186

  

In januari 1679 werd het parlement na enkele ontboezemingen over het geheim verdrag 

met Frankrijk opgeschort. Charles II was immers als de dood dat dit geheim onthuld werd. 

Een nieuw parlement, “First Exclusion Parliament”, trad aan in maart 1679.
187

 Net voor de 

eerste zitting van het nieuwe parlement moest Charles II dringend maatregelen nemen. Eén 

van deze maatregelen was James verwijderen uit Engeland. Charles II deed dit volgens M. 

Mullett om twee redenen. Ten eerste omdat de vorst de hele zaak op een nuchtere manier wile 

behandelen. Daarbij zou de aanwezigheid van James, die er nogal extreme en vooral 

militaristische gedachten op nahield, Charles II geen goed doen. Ten tweede wilde de vorst de 

gematigde leden van het parlement voor zich winnen door te bewijzen dat hij geen pro-

katholiek beleid wilde voeren. De hertog van York was allerminst opgetogen met de 

beslissing van Charles II. Zo zou de hertog zijn eigen belangen niet meer kunnen verdedigen 

in Engeland en vreesde hij dat Charles II zich zou overgeven aan de oppositie om zo alle 

macht te verliezen. Toch moest James gehoorzamen en vertrok begin maart naar de 

Republiek.
188

 Het is op dit punt dat Villahermosa met de hertog te maken zou krijgen. 
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4.3.2. De hertog van York in de Habsburgse Nederlanden 

 

De komst van York naar de Zuidelijke Nederlanden was voor velen een verrassing. Toch 

bleek uit een consult van de junta política in november 1678 dat de mogelijkheid van diens 

vertrek uit Engeland er al zat aan te komen. Villahermosa had de junta geconsulteerd om te 

vragen wat hij in dat geval moest doen. De junta was van mening dat de landvoogd York niet 

mocht toelaten in de Zuidelijke Nederlanden. Ze vreesde dat de aanwezigheid van York in de 

Zuidelijke Nederlanden ervoor zou zorgen dat men de steun zou verliezen van het Engelse 

parlement. De junta was van mening dat de eventuele komst van York een plan was om een 

samenzwering met Frankrijk uit te voeren. De hertog van York had immers altijd al de 

reputatie gehad van meer Fransgezind te zijn dan de Engelse koning. De politieke commissie 

kwam wel tot de conclusie dat de Zuidelijke Nederlanden het meest geschikte toevluchtsoord 

zou zijn voor York, beter dan de Republiek of Frankrijk. Indien de hertog van York naar de 

Zuidelijke Nederlanden zou afzakken waren er volgens de junta twee opties. Ofwel kon 

Villahermosa hem toelaten en bestond de kans dat men de steun van het Engelse parlement 

zou verliezen. Ofwel zou York moeten terugkeren naar Engeland, wat volgens de junta goed 

uitkwam voor Frankrijk. Als het moment van de komst van York zou aangebroken zijn, moest 

Villahermosa Karel II zo snel mogelijk op de hoogte brengen en wachten op antwoord.
189

 

 

Toch bleek uit de verslagen van de Spaanse gezanten in Londen dat het vertrek van de 

hertog van York voor velen zeer onverwacht was. De graaf van Egmont schreef hierover aan 

Villahermosa. Egmont begreep er niets van en wachtte op verder nieuws van de markies de 

Burgomayne, die zich ook in Londen bevond.
190

 Burgomayne schreef dezelfde dag aan 

Villahermosa dat er iets erg belangrijk op til was. Even daarvoor had de hertog van York hem 

bij zich geroepen en ze hadden gepraat over diens verbanning. De redenen waarom hij 

Engeland zou moeten verlaten vond York niet rechtvaardig maar hij moest gehoorzamen. Hij 

zou via Holland naar Brussel reizen, en tierra de catholicos amigos. Daar plande hij langere 

tijd te verblijven om de gang van zaken in Engeland gade te slaan. York klaagde tegen 

Burgomayne over het zwakke en slechte bestuur van de Engelse vorst en vreesde dat Charles 

II de kroon zou verliezen. Volgens de markies had de hertog een “nobele aard, gemakkelijk in 

de omgang; een geletterd en zeer beminnelijk man”.
191
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Het parlement was niet opgetogen met het vertrek van York omdat het niet bij het besluit 

was betrokken geweest. De Burgomayne had met de leden van het parlement gesproken en 

had geprobeerd hen te overtuigen dat het verblijf van York in de lage landen niet nadelig was 

voor Engeland. “We zouden nooit de hand reiken aan een verdrag dat in het nadeel zou zijn 

van het parlement, van wie we afhankelijk zijn voor de verdediging van de Nederlanden”. Het 

viel erg op dat de Burgomayne het parlement te vriend wilde houden. De markies raadde 

Villahermosa aan om zo veel mogelijk met York te praten om meer te weten te komen over 

diens bedoelingen. De landvoogd moest York ook waarschuwen dat deze zich gedeisd moest 

houden, het parlement had immers al spionnen gezonden om hem op de voet te volgen.
192

  

Als York zich met voorzichtigheid zou gedragen, kon hij volgens de Burgomayne na 

verloop van tijd terugkeren naar Engeland en de plooien met het parlement gladstrijken. 

Villahermosa moest wel vermijden dat men in Frankrijk zou te weten komen dat York zich 

schuil  hield in Brussel. York mocht ook niet al teveel contact hebben met de jezuïeten die 

zeer gehaat waren in Engeland. Evenmin mocht hij corresponderen met Rome of Wenen, zo 

zou men immers het idee kunnen krijgen dat hij een katholieke liga wilde oprichten tegen 

Engeland. Ondertussen zou de Burgomayne er in Engeland alles aan doen om het parlement 

terug te verzoenen met de hertog. We bespraken al eerder de gespannen relatie tussen de 

Burgomayne en Charles II. Dit kwam duidelijk tot uiting in de verslagen die de markies 

opstuurde naar Villahermosa. Hij schreef o.a. dat de onderhandelingen met de vorst niets 

konden opbrengen en dat het beter was om zich met het parlement te onderhouden.
193

 

De Burgomayne had het ook regelmatig over de goede kwaliteiten van de hertog van 

York. De graaf van Egmont was echter minder positief. Hij wantrouwde het gedrag van York 

en waarschuwde dat Villahermosa de man goed in het oog moest houden.
194

 Ook don Manuel 

de Lira was niet opgetogen met de komst van York. Hij stuurde een brief naar Villahermosa 

over de eerste dagen van York in Den Haag. De Lira klaagde dat York, ondanks het feit dat 

deze incognito wilde blijven,  zich helemaal niet onopvallend gedroeg. Hij vreesde dat Yorks 

verblijf de Zuidelijke Nederlanden in een slecht daglicht zou stellen bij het Engelse 

parlement.
195

 

 

Ook in Brussel zorgde de komst van York voor beroering. Villahermosa vroeg opnieuw 

aan de politieke junta wat hij moest doen. Omdat de komst van York onvermijdelijk was, 
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adviseerde de junta dat Villahermosa meegaand moest zijn en de hertog moest laten doen. 

Een tweede advies was dat hij hem moest aanraden om niet in Brussel te blijven. Voor iemand 

die incognito wilde zijn, was Brussel immers niet de meest geschikte plaats. De junta drukte 

opnieuw haar wantrouwen uit en dacht dat de zaak reeds van tevoren bedisseld was. Ze zag in 

de komst van York een samenzwering tussen Charles II en Lodewijk XIV opdat de Zuidelijke 

Nederlanden de steun zouden verliezen van het Engelse parlement.
196

  

Deze conclusie zorgde voor opschudding in de Nederlanden. Al gauw kwam er een 

tegengestelde mening van Bernardo de Salinas, die eerder ambassadeur in Londen was 

geweest. Deze verzekerde de landvoogd dat Frankrijk niets met de hele zaak te maken had, 

noch de Franse ministers die resideerden in Londen. 
197

  

 

Villahermosa had alle brieven van de Spaanse ambassadeur in Londen en de consulten 

van de junta política doorgestuurd naar Karel II zodat deze zou kunnen zien hoe nauwkeurig 

en voorzichtig de landvoogd de hele zaak tot nu toe had behandeld. Karel II zou nu moeten 

beslissen of York mocht blijven of uit Brussel moest vertrekken. De landvoogd bevond zich 

op dat moment in Gent en was dus niet aanwezig geweest bij het “luidruchtige en dure” 

onthaal van York in Brussel. Tot Villahermosa geen expliciete orders zou krijgen van Karel II 

zou hij de ontmoeting met York zo lang mogelijk proberen uit te stellen.
198

 

Een kleine maand later volgde er een consult van de Consejo de Estado. De Connétable 

van Castilië keurde de handelswijze van Villahermosa goed. Over het wel of niet resideren 

van York in Brussel zei de Connétable dat er niet één prins of landheer was die een 

vluchteling in zijn gebied mocht weigeren om religieuze redenen. Dat het Engelse parlement 

de Zuidelijke Nederlanden de rug zou toekeren leek de Connétable onwaarschijnlijk. Het was 

duidelijk dat men York niet meer wenste in Engeland maar de Connétable vond dat het 

parlement niet kon klagen. Wanneer een katholieke koning zoals Karel II York in 

bescherming nam, was dit immers net hetzelfde als het parlement zou doen met een 

protestantse vluchteling. Volgens de Connétable was hét punt van discussie of York beter in 

Brussel zou blijven of naar Madrid zou komen. Dit moest beslist worden door de vorst en dus 

zag de Connétable geen heil in verder overleg in de Consejo de Estado. Voor de rest zag hij 

geen “menselijke of goddelijke” reden om de hertog van York niet toe te laten. Villahermosa 

moest verder doen zoals hij bezig was, niet onderhandelen met York maar hem wel goed in de 
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gaten houden. De andere raadsleden waren het eens met de Connétable. Er werden nog tal van 

andere zaken aan toegevoegd, vooral dat Villahermosa geen aandacht mocht schenken aan het 

advies van de politieke junta. Over de mogelijke transfer van York naar Spanje waren de 

meningen van de raadsleden echter zeer verdeeld. Het kwam erop neer dat men eerst de 

toestand in Engeland moest evalueren voor er een besluit kon genomen worden. Tot dan 

mocht Villahermosa York niets vertellen over de mogelijkheid dat deze naar Spanje werd 

gestuurd.
199

 

 

Toen de eerste drukte over Yorks aankomst in Brussel was gaan liggen, bleef het voor de 

rest rustig. In de bronnen konden we niets terugvinden over eventuele conflicten tussen 

Villahermosa en York. De landvoogd zou wel regelmatig schrijven naar Madrid over de 

gebeurtenissen in Engeland. Daar bleven de discussies in het parlement over het wel of niet 

aanvaarden van York als troonopvolger doorgaan. De hertog van York sprong zeer 

voorzichtig om met nieuws uit Engeland. Het zag er immers naar uit dat niet hij Charles II 

zou opvolgen maar wel diens bastaardzoon de hertog van Monmouth.
200

 Ondertussen bleef 

Villahermosa braaf de richtlijnen van Madrid opvolgen. Hij omzeilde alle gesprekken die 

York aanvatte over het mogelijke afreizen naar Spanje, dit zou hij blijven doen tot de vorst 

hem andere orders zou geven.
201

 Even later leek het erop dat er voor York geen toekomst 

meer lag in Engeland. In het Lagerhuis van het Engelse parlement had men een “Exclusion 

Act” afgekondigd om York niet als opvolger toe te laten en deze was goedgekeurd met een 

grote meerderheid. Niet alles was echter verloren, in het Hogerhuis was men zeer verdeeld 

over deze kwestie en zonder hun toestemming en die van de vorst kon de akte niet aanvaard 

worden. Villahermosa was niet zeker of Charles II zou toestaan dat de hertog van Monmouth 

als opvolger zou worden aangeduid. Ook de hertog van York geloofde nog steeds in zijn 

kansen.
202

  

In augustus stuurde Villahermosa naar Karel II dat Charles II de zitting van het parlement 

had uitgesteld van 24 augustus naar 17 oktober. Verder zag het er volgens Villahermosa niet 

goed uit in Engeland, de haat tegen de katholieken bleef voortduren en nog steeds werden 

mensen terechtgesteld. De landvoogd zag nog geen einde van de problemen door het 

onstabiele klimaat in het land.
203
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Even later volgde er een verrassend bericht. Villahermosa meldde dat Charles II 

onverwacht heel ziek was geworden en dat York alweer onderweg was naar Engeland. Bij 

zijn afscheid had York laten blijken dat hij zeer tevreden was over zijn verblijf in Brussel en 

dat zijn relatie met het parlement er weer beter begon uit te zien. Hij verwachtte wel dat er 

nog zware onderhandelingen nodig waren.
204

 

 

4.3.3. Ondertussen in Engeland… 

 

Na het vertrek van York uit Engeland zouden er voortdurend discussies zijn tussen het 

parlement en Charles II. Uit een verslag van de Burgomayne bleek dat de relatie tussen beide 

erg gespannen was. Al bij de eerste zitting ontstond een conflict over het aanstellen van een 

“speaker”, een persoon die o.a. de debatten in het parlement modereerde en de resultaten van 

de stemmingen bekend maakte. De koning en het parlement wilden elk een andere “speaker” 

en dit zorgde voor dagenlange disputen. Daarenboven raakten de parlementsleden het tijdens 

de eerste zitting niet eens over of men eerst de hertog zou terugroepen of eerst katholieke 

wetten zou uitvaardigen. Het leek erop dat er grote verwarring heerste, wat niet goed was voor 

Charles II. Deze begon volgens de Burgomayne al spijt te krijgen dat hij het oude parlement 

ontbonden had.
205

 

Het Engelse politieke toneel was nu opgesplitst in twee strekkingen, met als 

determinerende factoren de godsdienstige verdeeldheid in het land en de troonopvolging van 

de hertog van York. De “exclusionists” (Whigs) tolereerden protestantse dissidenten en 

wilden James niet op de troon, terwijl de “anti-exclusionists” (Tories) de Kerk wilden 

beschermen tegen andersdenkenden. De Whigs waren hevig gekant tegen de opvolging van 

James, maar er rezen enkele problemen. Ten eerste konden ze Charles II niet verplichten om 

een akte van “Exclusion” te ondertekenen die York uitsloot als opvolger. Dergelijke aktes 

moesten via het parlement opgesteld worden en goedgekeurd worden door de vorst. Het 

Lagerhuis en Hogerhuis moesten dus in de eerste plaats het met elkaar eens zijn, wat niet zo 

was omdat er in het Hogerhuis vele koningsgezinde leden zaten. Normaal kon het Lagerhuis 

de koning chanteren door het niet toekennen van financiële steun. Maar omdat er vrede 

heerste en de handel weer opleefde was er genoeg geld in de schatkist zodat de vorst niet 
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moest toegeven.
206

 Ten tweede vonden de Whigs geen geschikte vervanger om Charles II op 

te volgen. De hertog van Monmouth zou een kandidaat kunnen zijn, ware het niet dat hij een 

bastaardzoon van Charles II was. Ook Mary, de dochter van James, kon koningin worden 

maar zij was getrouwd met Willem III. Het laatste wat men in Engeland wilde was een vorst 

uit de Republiek wiens verlangen om oorlog te voeren tegen Frankrijk alom bekend was.  

Charles II profiteerde van deze problemen om de Whigs in de war te brengen. Hij bleef 

heimelijk zijn broer steunen als opvolger maar hervormde zijn privy council in april 1679. 

Daarvoor benoemde een groot aantal nieuwe leden, waaronder vele tegenstanders van James. 

Omdat Charles nooit de uitsluiting van James zou toestaan had deze privy council geen 

betekenis en was het om het met de woorden van M. Mullett te zeggen, een “decorative 

irrelevance”
207

. Deze actie zorgde er wel voor dat de oppositie het zwijgen werd opgelegd.
208

 

De situatie was nog een paar maand erg rommelig maar door de plotse ziekte van Charles II 

werd de hertog van York in september 1679 wel weer teruggeroepen naar Engeland. Vanaf 

dan zouden de onderhandelingen nog lang aanslepen. Uiteindelijk zou de hertog van York in 

1685 de hertog van York op de troon komen als James II van Engeland.
209

 

 

Gezien de grote hoeveelheid documenten die we over York ontdekten in de Spaanse 

bronnen besloten we deze gebeurtenis nader te onderzoeken. Achteraf bleek echter dat 

Villahermosa zich niet bijzonder liet opmerken in de hele kwestie. Hij was wel zeer begaan 

met de komst van York. Hij liet zich uitgebreid informeren over de hele zaak door de Spaanse 

ambassadeur en consulteerde enkele keren de politieke commissie. Daarna maakte hij de hele 

zaak over aan Madrid en wachtte op een beslissing van Karel II. Toen deze eenmaal kwam, 

hield Villahermosa zich aan zijn orders en nam een afwachtende houding aan. Waarschijnlijk 

had de landvoogd op dat moment dringender zaken aan te pakken. In 1679 was Villahermosa 

immers druk bezig met het hervormen van de Gentse magistraat en het onderhandelen over de 

contributies aan Frankrijk.  

Er werden weinig persoonlijke brieven van en naar York teruggevonden. Evenmin vonden 

we klachten over York in Villahermosa’s persoonlijke correspondentie. Blijkbaar zorgde 

York in de Zuidelijke Nederlanden voor weinig last en liet Villahermosa hem begaan. Toch 

zorgde de komst van deze Engelse banneling even voor grote opschudding en vonden we dit 

de moeite om te weerhouden.  
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BESLUIT 

 

De hertog van Villahermosa wordt door vele auteurs aanzien als een zwakke 

persoonlijkheid.
210

 Als men zich enkel toespitst op het militair aspect van zijn beleid is het 

logisch dat vele historici tot deze conclusie kwamen. Hij moest zich immers schikken naar de 

strategische beslissingen van de prins van Oranje en was afhankelijk van geallieerde 

hulptroepen. Tijdens Villahermosa’s periode als landvoogd slaagde dit geallieerde leger er 

niet in om een grote overwinning te behalen op de Fransen. Bij de onderhandelingen over de 

Vrede van Nijmegen kon Villahermosa zijn wil niet doordrijven en moest hij een “nadelige 

vrede” aanvaarden. Spanje verloor zo in 1678 de Franche-Comté en tal van grenssteden aan 

Frankrijk. 

 

Deze eenzijdige visie op het beleid van de hertog werd reeds bijgestuurd door o.a. B. 

Thiers en S. Kuypers. Zij schetsten een positiever beeld van de interim-landvoogd, rekening 

houdend met de moeilijke omstandigheden waarin deze zich bevond.
211

 Ze benadrukten dat de 

hertog wel van goede wil was maar dat Spanje niet de adequate financiële bijstand kon 

verstrekken om zijn plannen uit te voeren. B. Thiers onderzocht de economische toestand van 

Spanje en besloot dat het land wel de nodige moeite deed om de Zuidelijke Nederlanden 

financieel te ondersteunen.
212

 Eén vierde van Spanjes budget én een groot deel van de 

opbrengsten van de asientos waren voor dit gebied bestemd. Toch was dit niet voldoende om 

de Zuidelijke Nederlanden op een goede manier te kunnen verdedigen en besturen.
213

  

 

De taken van de landvoogd waren enorm veelzijdig. Hij moest rekening houden met 

centrale en lokale instellingen en zich inlaten met politieke, economische en religieuze zaken. 

Hij moest zich op militair vlak kunnen handhaven en waar mogelijk via diplomatieke weg 

onderhandelen om het behoud van de Zuidelijke Nederlanden veilig te stellen. Ons onderzoek 
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wees uit dat Villahermosa’s beleid sterk beïnvloed werd door Spanjes zwakke positie.  

Doordat Spanje in de loop van de zeventiende eeuw langzaam maar zeker de strijd om de 

hegemonie van Europa had verloren, moest het land zich nu tevreden stellen met een 

ondergeschikte positie tegenover de andere grootmachten. Door de economische crisis vond 

Spanje alsmaar moeilijker voldoende geld om het behoud van hun wereldrijk te garanderen. 

We benadrukten reeds dat dit “verval” van Spanje genuanceerd moet worden gezien er aan 

het einde van de zeventiende eeuw terug een lichte heropleving merkbaar was. Spanje had ten 

tijde van Villahermosa eenvoudigweg de middelen niet om de Zuidelijke Nederlanden op 

voldoende wijze te steunen. Daardoor kon Villahermosa zijn eigen leger niet uitbouwen en 

kon hij er de vijand niet van overtuigen dat Spanje een geduchte tegenstander was.  

 

We stelden vast dat Villahermosa geen krachtig binnenlands beleid kon voeren. Bij lokaal 

verzet kon hij niet sterk uit de hoek komen want zowel in Madrid als in Brussel hadden de 

centrale overheden angst voor eventueel escalerend geweld. Zij beïnvloedden Villahermosa 

bij het oplossen van de publieke controverses. Toch hield Villahermosa zich actief bezig met 

zijn binnenlands beleid. Hij streefde naar een heropleving van de handel en trachtte het 

jansenisme in te dijken. Vooral na de Vrede van Nijmegen spande hij zich extra in om de 

situatie in de Zuidelijke Nederlanden te stabiliseren.  

Op buitenlands vlak kreeg Villahermosa ook tegenslagen te verwerken. Hoewel hij er een 

actieve diplomatieke politiek op nahield – hij correspondeerde uitvoerig met de Spaanse 

gezanten in het buitenland en probeerde om allianties te sluiten – hebben zijn pogingen 

weinig opgeleverd. S. Kuypers kwam ook tot deze conclusie.
214

 

 

Wat opviel tijdens het verwerken van de archiefbronnen was dat de toon in 

Villahermosa’s brieven sterk verschilde naargelang de afzender. In zijn rekesten en verslagen 

aan de Consejo de Estado of de Hoge Raad voor de Nederlanden toonde de interim-

landvoogd zich opvallend zeker van zijn stuk. Hij vroeg wel voortdurend om geld en liet geen 

kans onbenut om de slechte toestand in de Zuidelijke Nederlanden aan te klagen. Verder 

probeerde hij zich echter zo goed mogelijk aan zijn taak als landvoogd te wijden. Hij stuurde 

informatie door over zijn optreden in het Ejército de Flandes, berichtte over de toestand in de 

buurlanden, bracht kandidaten aan voor vacante posten, enz. Tevens profileerde hij zich als 

een trouw dienaar van de vorst en een sterk verdediger van het katholicisme. Soms overtrad 
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hij zijn bevoegdheden, maar in Madrid had men weinig woorden nodig om de hertog weer tot 

de orde te roepen.  Uit ons onderzoek bleek niettemin dat men in Spanje wel tevreden was 

over de hertog. Hoe klein zijn verwezenlijkingen ook waren, hij werd vaak geprezen voor zijn 

inzet.  

 

In zijn persoonlijke correspondentie liet Villahermosa zich echter van een andere kant 

kennen. Hij gaf wel eens de indruk zeer onzeker en pessimistisch te zijn. Hij klaagde over de 

bondgenoten, de vijand, de “luiheid” van de ministers in Madrid, het geldgebrek, enz. Hij 

vergeleek de monarchie met een zinkend schip en was ervan overtuigd dat de Zuidelijke 

Nederlanden onder zijn gezag ten onder zouden gaan. Hij was zich zeer bewust van zijn 

eergevoel en was als de dood dat zijn goede naam geschonden zou worden door zijn optreden 

als interim-landvoogd. Door het gebrek aan voldoende geld kon hij niet uitvoeren wat hij voor 

ogen had: het terugdringen van Frankrijk uit de Zuidelijke Nederlanden. Dit frustreerde hem 

en daarom bleef hij tot op het einde van zijn ambtstermijn hulpmiddelen vragen aan Madrid. 

Het was al gebleken vóór zijn benoeming dat hij eigenlijk geen landvoogd wou zijn. Zijn trots 

en gehoorzaamheid zorgden er echter voor dat hij zijn taak aanvaardde. Twee jaar na zijn 

benoeming, in 1677, zou hij al zijn ontslag aanvragen bij don Juan José. Toch zou het nog 

drie jaar duren eer hij uit zijn lijden werd verlost. 

 

Onder financieel betere omstandigheden had het beleid van Villahermosa er volgens ons 

anders kunnen uitzien. Hij moest zich echter schikken naar de toenmalige situatie, wat er tot 

geleid heeft dat er vooral in het buitenland weinig rekening met hem werd gehouden. We 

moeten echter onderkennen dat hij boven alles het behoud van de Zuidelijke Nederlanden 

vooropstelde. Alles in beschouwing genomen, besluiten we dat het beleid van Villahermosa 

positief geëvalueerd kan worden. 

 

  


