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‘’Those who said that the perfect ambassador could only be found in 
the service of the perfect prince were thinking, of course, of the 
shadowry figure cast by medieval idealism on the vapours of 
humanistic rhetoric’s, the shadow of a prince brave, wise, clement, 
but above all, just, a prince who never sought anything not rightfully 
his, never acted out of pride or anger or greed, and never preferred 
his own profit to the general good. In the service of such a prince, an 
ambassador could take the longest and hardest step towards 
perfection.’’ 
 

Garrett Mattingly, in Renaissance Diplomacy (p. 213) 
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Dankwoord 

Na een jaar lezen, opzoeken, transcriberen, schrijven en vooral teksten bijschaven, is deze 
scriptie eindelijk een feit. Natuurlijk zou dit niet tot stand gekomen zijn, zonder de hulp van 
veel mensen, die allemaal bijgedragen hebben tot het resultaat dat hier voor u ligt. Via deze 
weg wil ik vooral mijn promotor, Prof.dr. René Vermeir, bedanken, die telkens opnieuw 
interessante aanwijzingen gaf inzake het hanteren van het meest aangewezen primaire en 
secundaire bronnenmateriaal. Zodoende kon het opzoekwerk uiteraard een stuk gerichter 
verlopen. Ook wil ik de medewerkers van de verscheidene binnen – en buitenlandse 
archieven, gaande van Brussel, over Rijsel, tot Londen, bedanken die het grasduinen in de 
immense archivalia hielpen begeleiden. Taalfouten brengen uiteraard ook geen prettige 
leeservaring met zich mee, en daarom wil ik mijn dank betuigen aan de mensen die de tijd 
namen om deze tekst te onderwerpen aan een nauwkeurige taalcontrole. Ten slotte lijkt het 
mij aangewezen om mijn familie te bedanken, die het afgelopen jaar in goede en — vooral — 
kwade dagen steeds opnieuw klaarstond om mij te steunen en zo nodig moed in te spreken.  
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Inleiding en vraagstelling 
 

Mary Tudor staat in de geschiedenis grotendeels geboekstaafd als de vorstin wier regering 
gelijkstaat met de radicale vervolging van protestanten, het weinig populaire huwelijk met 
Filips van Spanje en het schandelijke verlies van Calais. Hoewel de negatieve bijklank van 
Mary’s regering vooral te wijten is aan de antikatholieke propagandateksten van de 
welbekende Engelse reformatoren John Foxe en Christopher Goodman, zijn vele andere 
socio-economische en politieke aspecten van de periode 1553-1558 verloren gegaan in de 
nevelen van de geschiedenis. De welbekende bijnaam ‘Bloody Mary’ die sinds de uitgave van 
Foxe’s ‘The Actes and Monuments of these latter and perilous days’ een waar begrip was 
geworden, bleef lang hardnekkig een negatieve stempel drukken op de manier waarop de 
geschiedenis van Marian England geschreven werd. Moderne Britse historici zoals James 
Anthony Froude of Albert Frederick Pollard, die pogingen ondernamen om een uitgebreide 
geschiedenis te schrijven over die controversiële periode in het Engelse verleden, bleken ook 
niet in staat om de traditionele kijk op religieuze politiek te overstijgen of verder te gaan dan 
de assumptie dat de periode 1553-1558 een ware stilstand was. Het Anglo-Habsburgs verbond 
werd als een algemene mislukking beschouwd, hoewel er gewezen moet worden op de weinig 
dankbare positie die Mary innam in de chronologie van de Engelse vorsten. Met Henry VIII 
en Edward VI als voorgangers, en de enigmatische Elizabeth als opvolger streed Mary 
immers een verloren strijd in de historiografie. De vorstin werd immers als ‘Bloody Mary’, de 
epigoon van de Engelse Inquisitie, in de chronologie tussen The New Josiah en The English 
Deborah geplaatst. Het is echter sinds de uitgave H.M.F. Prescotts standaardwerk ‘Mary 
Tudor: the Spanish Tudor’ en de belangrijke bijdrage van David Loades, dat een positieve 
evolutie werd ingezet, waarbij er verder gekeken wordt dan de welbekende negativistische 
stellingen. Daarnaast wordt een geschiedenis weergegeven, die niet zo rigide en steriel lijkt te 
zijn, dan wat lang — ongecontesteerd — werd aangenomen. 
 
Deze thesis zal trachten de complexe politieke situatie van de periode 1553-1558 op het 
diplomatieke vlak te ontleden. Hoewel al wat geschreven werd over het huwelijk tussen Filips 
van Spanje en Mary Tudor, is het bijzonder interessant de ruimere context van dit verbond uit 
te werken. Het huwelijk werd immers veel te lang als een statisch gegeven aanzien, waarbij 
het verlies van Calais en de radicalisering van de Katholieke Kerk in Engeland als een 
intrinsiek onderdeel van de verbintenis werden beschouwd. Hierbij ging men vooral ook aan 
het diplomatieke proces voorbij. De bedoeling van deze scriptie is niet in navolging van de 
17de eeuwse geschriften zoals Don Juan Antonio de Vera’s ‘El Ambajador’ , Ottaviano 
Maggi’s ‘De Legati libri duo’ of Alberico Gentili’s stellingen over het internationale recht en 
diplomatie; de vraag te stellen of de diplomaten die aan het hof van Mary verbleven, de 
perfecte diplomaten waren — de eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de perfecte 
ambassadeur enkel in het rijk der fabelen bestond —. Toch kan er even gekeken worden of de 
Habsburgse gezant, Simon Renard aan de voorwaarden voldeed om als de perfecte gezant 
bestempeld te worden. De gezanten zullen dus als een belangrijk onderdeel van een grotere 
politiek gezien worden. Het statische karakter zal in deze thesis ontkracht worden door elk 
klein onderdeel van het complexe raderwerk verder uit te werken. Het doel van dit werk is het 
creëren van een ruimer kader in de Anglo-Habsburgse relaties, waarbij de nadruk vooral zal 
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liggen op de diplomatieke verhoudingen tussen de twee machtsblokken. Het uittekenen van 
deze relaties is natuurlijk een vlag die vele ladingen dekt en vele vragen oproept. Een gerichte 
vraag stellen die elk aspect moet behandelen kan zijn, op welke manier de Habsburgers een 
invloed konden uitoefenen op de Engelse politiek. Natuurlijk is het een onmogelijkheid om 
elk aspect van de diplomatie relaties in deze vraagstelling uit te werken, waardoor in deze 
thesis er gerichte subvragen zullen gesteld worden, die als ware bouwstenen het immense 
bouwwerk van de Anglo-Habsburgse relaties zullen reconstrueren. Zoals eerder beschreven 
werd, ligt de nadruk voornamelijk op de diplomatieke relaties tussen de Habsburgers en 
Engeland, waardoor het belang van de ambassadeur uiteraard niet onderschat kan worden. In 
deze thesis zal het vooral de Habsburgse gezant, de bijzonder sluwe Simon Renard, zijn die 
als onderwerp genomen zal worden, omdat Renards gezantschap als de meest invloedrijke uit 
de vroege Tudorgeschiedenis kan gezien worden. Toch blijkt dat de studie over Renards 
aanwezigheid in Engeland minder aan een onderzoek is onderworpen dan dat het pakweg 
voor het gezantschap van Don Íñigo López de Mendoza y Zúñiga of Eustace Chapuys het 
geval was. Hoewel Karel V de notie van de directe diplomatie hoog in het vaandel hield, 
waren hondstrouwe diplomaten zoals Simon Renard van een essentieel belang. Weinig 
diplomaten in het vroege Tudortijdperk konden de invloed die Renard uitoefende op Mary, 
immers evenaren. De ambassadeur was de eerste afgevaardigde van de vorst, waardoor de 
vraag opduikt op welke manier de Habsburgse gezant zijn invloed aanwendde om de 
Habsburgse politieke visies uit te dragen in het wespennest dat het hof van St.James toch wel 
was. 
 
De thesis zal  na een inleidend hoofdstuk, dat als opvatting het uitklaren van de Engelse 
religieuze en politieke situatie in 1553 heeft, opgedeeld worden in drie grote hoofdstukken, 
waarin er in elk deel een welbepaald aspect van de Habsburgse invloed op de Engelse 
politieke en religieuze besluitvorming zal behandeld worden. In het eerste deel, dat periode 
van de huwelijksonderhandelingen tussen Filips en Mary omvat, zal er nagegaan worden hoe 
dit huwelijk tot stand kwam en op welke manier Brussel en vooral Simon Renard de 
hardnekkige vragen, die de Engelse beleidsmakers hadden over het huwelijk, beantwoordden. 
Het belang van de diplomatieke modellen die door de Habsburgers en Fransen gehanteerd 
werden zal hierbij centraal staan. Er zal vooral gekeken worden welke rol Engeland kon 
spelen in de bredere Habsburgse politiek van 1553. Sinds de religieuze hervormingen die 
onder Henry VIII werden ingezet, en onder Edward VI een radicale bocht namen, stond 
Engeland immers gedeeltelijk geïsoleerd, waardoor de troonsbestijging van Mary nieuwe 
mogelijkheden bood voor de geplaagde Karel V. De vroegmoderne politieke wereld was 
immers zeer complex, waardoor ook zal nagegaan worden hoe de Fransen en bij uitbreiding 
de kritische Venetianen reageerden op het vooruitzicht van een Anglo-Habsburgs verbond. 
Een politiek van het opbod, waarbij ook de broedertwist tussen Ferdinand en Karel V tot op 
de spits gedreven zou worden. 
 
In het tweede deel is de aandacht vooral op de religieuze evolutie gevestigd. Zoals eerder 
beschreven werd, is de poging om de Katholieke Kerk — na een jarenlang schisma — te 
herstellen, intrinsiek verbonden met Mary Tudors regering. Toch zal er hier verder gekeken 
worden dan de gekende assumpties die door John Foxe werden uitgedragen — en gretig 
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werden aangenomen door vele generaties historici —, waardoor ook hier er een breder kader 
zal gecreëerd worden . Ook zal de vraag gesteld worden welke rol de Habsburgse diplomatie 
gespeeld had in de manier waarop de Engelse Katholiek Kerk o.l.v. Reginald Pole de breuk 
met Rome trachtte te herstellen. Hier zal eveneens afgestapt worden van de traditionele kijk 
op de religieuze politiek van Mary, door niet alleen aandacht te besteden aan de vervolgingen 
die in januari 1555 werden ingezet, maar door eveneens dieper in te gaan op de diplomatieke 
kijk op de vervolgingen en de vraag te stellen op welke manier de Spaanse clerici een invloed 
hadden op de religieuze hervormingen. 
 
In het derde en laatste deel zal ten slotte de aandacht voornamelijk op de internationale 
politieke situatie gevestigd zijn, waarbij de nadruk op de Engelse relatie met Frankrijk en de 
Pauselijke Staten komt te liggen. Het Anglo-Habsburgse huwelijk zorgde immers voor enige 
agitatie bij de Franse en later anti-Habsburgse paus Paulus IV, waardoor in een eerste fase het 
concept van de ‘neutraliteit’ de voornaamste invalshoek zal zijn. De Engelse gezant in 
Frankrijk, dr. Nicholas Wotton en de gezant in Rome, Sir Edward Carne, hadden als 
voornaamste taak het beeld te wijzigen dat Engeland niet meer dan een aanhangsel van het 
Habsburgse Rijk was. De vraag of Engeland hier in slaagde zal voornamelijk getoetst worden 
op de wijze waarop de bemiddelingspogingen — die door Parijs en Brussel aan Mary werden 
toebedeeld — tijdens de vredesonderhandelingen te Marcq en dreigende oorlog met Frankrijk, 
door Engeland uitgevoerd werden. Dat het een kwestie van balanceren op het slappe koord 
was, staat buiten kijf, te meer omdat de radicalisering van de Romeinse politiek t.o.v. van de 
Habsburgers, ook op termijn het herstel van de Katholieke Kerk in Engeland kon treffen. Ten 
slotte zal er uiteraard stilgestaan worden bij de Engelse deelname aan de Franco-Spaanse 
oorlog, zal de vraag gesteld worden hoe deze oorlog de relaties tussen Engeland en de 
Nederlanden in het algemeen en Engeland en Filips in het bijzonder beïnvloedde en zal er 
getracht worden een antwoord te bieden op het eeuwenoude vraagstuk of Filips Calais al dan 
niet probeerde te redden uit de handen van Henri II. 
 
In de conclusie zal getracht worden een totaalbeeld weer te geven van de manier waarop het 
Anglo-Habsburgse huwelijk de onderlinge relaties tussen beide partijen kon beïnvloeden en 
welke rol de diplomatie speelde in de vijf korte, maar zeer ingrijpende, regeringsjaren van 
Mary. Dat het antwoord vele aspecten zal bestrijken is de evidentie zelve, maar toch zal er 
gepoogd worden een eenduidig besluit te vormen, waarbij de hoop bestaat dat er een nieuwe 
dimensie aan de complexe geschiedenis van ‘The Spanish Tudor’ kan gegeven worden. Lucas 
de Heere schilderde reeds in 1572 Mary en Filips af als een waar oorlogskoppel, een beeld dat 
ook deze thesis steeds opnieuw zal beïnvloeden. Was Mars inderdaad de afgod van Mary 
Tudor en was Engeland, zoals lang gesteld werd, een verlengde van het Habsburgse rijk? Het 
resultaat zou een thesis moeten zijn, die bepaalde aspecten dieper uitwerkt, maar zeker niet als 
een apologie voor de regering van Mary Tudor mag gezien worden. 
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Inleidend Hoofdstuk (I): Politiek/religieuze schets en de crisis van  juli 1553 
 

‘’The crown is not my right, and pleaseth me not. The Lady Mary is the rightful heir.’’ 
(The Lady Jane Grey) 

 
Het schilderij ‘De Ambassadeurs’ van Hans Holbein de Jongere beeldt Jean de Dinteville en 
George de Selves, Franse gezanten aan het hof van Henry VIII, af die op stoïcijnse wijze 
steunen op de attributen die de zeven artes liberales voorstellen. Hoewel Holbein duidelijk 
een memento mori boodschap in zijn werk verwerkte, blijft de rijkdom en de trots waarmee de 
twee gezanten staan afgebeeld de boventoon halen. Deze heren waren dan ook gezant in een 
tijd, waarin de functie aan macht en prestige won. Het gezantschap hield een belangrijke 
verantwoordelijkheid in, waar menig politiek denker vele boeken aan had geweten. Van de 
perfecte ambassadeur tot een hele reeks beperkingen waaraan gezanten zich moesten houden, 
het zijn maar enkele van de vele boodschappen die deze auteurs meegaven. Deze thesis zal de 
diplomaten volgen aan het hof van Mary Tudor, derde gekroonde Tudor monarch en gedoemd 
om tot het einde der tijden een zware erfenis met zich mee te dragen. Het hof van St. James, 
zoals de diplomatieke scène van het koninkrijk Engeland werd genoemd1, was in het tijdperk 
van Mary Tudor echter een broeihaard van koketterende gezanten, fluisterende boodschappers 
en minder subtiele audiënties. In de vijfjarige regering van Mary passeerde menig gezant de 
revue en liep menig boodschapper onder de honderden Tudorbogen in de pompeuze paleizen 
die onder Henry VIII grondig zijn gebouwd en verbouwd. Als vroege voorbeelden van 
Versailles moesten ook paleizen zoals Richmond en vooral Hampton Court, aan de oever van 
Thames, de gezant met verstomming slaan. De kracht van een monarch werd immers niet 
alleen bepaald door horden soldaten, maar eveneens door de grootte van diens residenties. Het 
is echter belangrijk een achtergrond te schetsen van de omgeving waarin de diplomaten 
terecht kwamen. Elke politieke verandering  — hoe minimaal deze ook was — kon immers de 
opdracht van de gezant grondig beïnvloeden. 
 
In het geval van Mary Tudor is het belangrijk de achtergrond te schetsen waarin deze weinig 
benijdbare prinses in 1553 de Engelse troon besteeg. De gebeurtenissen die haar 
troonsbestijging voorafgingen, duiden immers al een premature Anglo-Habsburgse relatie 
aan, waarbij Mary Tudor een belangrijke hoofdrol kreeg toebedeeld. Ook in de kritieke 
julidagen van 1553, waarbij Mary’s rechten gecontesteerd werden door de jonge protestantse 
Lady Jane Grey, zal de basis gelegd worden van de onderlinge Anglo-Habsurgse relatie, die 
eerst nog moeilijk tot stand kwam, maar nadien steeds meer vorm kreeg. 
 
In het kader van de administratieve instellingen van Mary, zal ook duidelijk worden dat de 
gebeurtenissen van juli 1553 vitaal blijken te zijn, omdat de funderingen gelegd zullen 
worden van een entourage van raadsleden en directe medewerkers van The Household, die 
een belangrijke rol zullen spelen in de beslissingen, die in het kader van de Anglo-Habsburgse 
relaties genomen zullen worden. Daarom is een inleiding ten gronde zeker aangewezen, om 
zo de politiek/religieuze omgeving waarin Mary Tudor terecht kwam, vorm te geven. Zo kan 

                                                           
1
 Verwijzend naar het paleis van St James. 
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de basis gelegd worden om de complexe geschiedenis van Mary Tudors regering beter te 
duiden. Religieuze troebelen en politieke onzekerheden bepaalden immers de vooravond van 
Mary Tudors troonsbestijging. 
 
In 1552 werd de herziene en meer radicale versie van Thomas Cranmers kerkboek The Book 
of Common Prayer uitgegeven dat de Engelse Kerk in een uitgesproken protestantse richting 
duwde.2 De gematigde religieuze compromiscultuur die gevoerd werd onder het protectoraat 
van Edward Seymour, Earl of Hertford en Duke of Somerset3 werd na diens val ten gevolge 
van een ware Byzantijnse coup  in 1549 radicaal gewijzigd door het aantreden van de 
ambitieuze en uitgesproken protestantse real-politiker John Dudley, Earl of Warwick en later 
Duke of Northumberland. Dudley was de zoon van Edmund Dudley, die in 1510 samen met 
Sir Richard Empson op last van Henry VIII veroordeeld werd. Het feit dat de familie zich 
staande kon houden wijst op het overlevingsvermogen van de Dudley clan. De Anglicaanse 
Kerk werd gezuiverd van de laatste relicten van de katholieke doctrines en de katholieke adel 
en clerus zagen met lede ogen aan hoe de hervormingen die door Henry VIII in gang werden 
gezet op een spectaculaire wijze ontspoorden. Northumberlands keuze voor een radicale 
religieuze politiek was een exponent van diens vaardigheid voor het aanvoelen van de 
politieke situatie. Edward was in 1552 er immers meer dan ooit ervan overtuigd dat het 
zuivere protestantisme de enige uitweg was om tot een periode van duurzame voorspoed te 
komen. Opgeleid door de classicus Sir John Cheke, werd Edward VI gevormd tot de ideale 
Christelijke prins, een levende illustratie van de humanistische denkbeelden van Erasmus en 
Juan Luis Vives. De titularis was geen onbeschreven blad, want het was Sir John Cheke die 
reeds tijdens de regering van Henry VIII in het vurige pamflet, A Discourse of Superstition, de 
katholieke bijgelovigheid afdeed als het gelijke van dronkenschap, seksuele lust, venerische 
ziektes en pure hekserij.4 De al radicale opleiding werd aangevuld met de calvinistische 
invloeden van onder andere Jean Belmain, de Franse Hugenoot die de jonge vorst naast de 
beginselen van de Franse taal, eveneens zijn ideeën van de ideale protestantse staat meegaf.5 
Northumberland voorzag dat in 1555 Edward meerderjarig werd verklaard en moest al dan 
niet uit pragmatische en persoonlijke ambities de religieuze lijn aanhouden die Edward 
dagelijks kreeg ingegeven.6 Hoewel Northumberlands coup in eerste instantie als een 
conservatieve katholieke beweging aanzien werd , bleek al spoedig dat de nieuwe 
machthebber, die onder andere een kopie van Bernardino Ochino’s Dialoge of the Unjuste 
Usurped Primacie of the Bishop of Rome bezat en openlijke aanvallen op het pausdom 
steunde, er een radicaal protestantse ideologie op nahield.7 In 1553  was de Engelse 
Reformatie dan ook op volle toeren gekomen: Thomas Cranmer, hoofdideoloog van de 

                                                           
2
 G.R. Elton, ed, The New Cambridge Modern History: Vol II, Reformation, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1990, p. 244 
3
 Edward Seymour nam de titel van Lord Proctetor of the Realm en Governor of the King’s Body van Edward VI 

waar na het overlijden van Henry VIII. In 1552 liet Northumberland Seymour terechtstellen wegens 
hoogverraad. 
4 J. Guy, Tudor England, Oxford, Oxford University Press, 1988, p. 220. 
5 D. Hoak, ‘’Edward VI (1537-1553).’’ In: http://www.oxforddnb.com/view/article/8522, accessed 7 Sept 2009,  
6 D. Loades, ‘’ Dudley, John, Duke of Northumberland (1504-1553).’’ In: 
http://www.oxforddnb.com/view/article/8156, accessed 25 Feb 2010. 
7 D. Loades, ‘’Dudley, John…’’ 
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Reformatie, gaf de Forty Two Articles 8 uit dat kan beschouwd worden één der belangrijkste 
grondslagen van de Anglicaanse doctrine en John Ponet, de latere anti-Mary pamfletschrijver 
zorgde er met zijn A Short Catechism voor dat de artikels een weerslag zouden vinden bij de 
theologen.9 Het land werd overspoeld door theologische pamfletten van o.a. Peter Martyr en 
Bucer waarbij het idee van de predestinatie al duidelijk de boventoon haalde.10 Het koninkrijk 
dat ooit omschreven werd als katholiek, maar zonder paus, werd langzaam maar zeker 
omgevormd tot de perfecte protestantse staat. Figuren zoals de Poolse Jan Łaski11 of de 
Spaanse humanist Francesco de Enzinas staken met hoge verwachtingen het Kanaal over, op 
zoek naar het nieuwe Israel. Wat men aantrof was een poging die sterk overeenstemde met 
hun beeld van wat die staat moest zijn, ontdaan van alle katholieke invloeden en gebruiken, 
volledig in de ban van Zwingliaanse doctrines.12 Dit uitte zich niet enkel in het witkalken van 
de kerken en het vernielen van kruisbeelden, maar zorgde voor een fundamentele wissel in 
enkele van de hoogste wereldlijke en spirituele ambten van het Engelse staatsbestel. 
Katholieke oudgedienden zoals Stephen Gardiner13 en de Londense bisschop Edmund Bonner 
werden vervangen door figuren zoals John Hooper en Nicholas Ridley14, exponenten van een 
meer radicale protestantse leer.15  Edward VI werd hiervoor bejubeld als de nieuwe Josiah, de 
monarch die de tempel van Baal neerhaalde en het land zuiverde van de onwetende en 
gevaarlijke afgoderij. Het was een eer die Edward en zijn Council zich lieten welgevallen.16 
 
Edward VI was er zich weliswaar terdege van bewust dat er geen garantie bestond dat de 
hervormde Kerk de eeuw zou overleven. Het Concilie van Trente had haar tweede zitting nog 
maar net achter de rug en er werd gevreesd voor een algemene katholieke heropleving. Een 
grote fout dat de kerkhervormers sinds het protectoraat van Edward Seymour immers 
maakten, was de weigering om in te zien dat een grote deel van de bevolking nog steeds 
vasthield aan de katholieke doctrines.17 
 
Nu vreesde men dat een sterke katholieke leider wel eens roet in het eten zou kunnen gooien. 
Edwards vrees was gestoeld op The Third Act of Succession, de opvolgingsregeling die in 
1544 door Henry VIII werd uitgevaardigd en bevestigd in diens testament van 1547. Het was 
een regeling die zowel lady Mary als lady Elizabeth herstelden in de orde van de opvolging18, 
waardoor Henry VIII in het reine kwam met een woelig verleden. Vooral de eventuele 
opvolging door de katholieke Mary bleek voor Edward een doorn in het oog te zijn. Er 
woedde immers een mentale stellingenoorlog tussen Edward VI enerzijds en de trouwe 
                                                           

8 D. MacCulloh, ‘’Cranmer, Thomas (1489-1556).’’ In:http://www.oxforddnb.com/view/article/6615, accessed 2 

March 2010, 
9 D. Hoak, ‘’Edward VI…’’ 
10 J. Guy, Tudor England…p. 221. 
11 Jan Łaski werd na een verblijf van enkele jaren in 1554 door de katholieke regering van Mary Tudor uit 
Engeland verbannen. 
12 G. Elton, England under the Tudors. Londen, Routledge, 1991, p. 204. 
13 Stephen Gardiner zou in 1553 eerherstel krijgen als bisschop van Winchester en Lord Chancellor. 
14 Beide bisschoppen werden in 1555 slachtoffer van The Marian Persecutions. 
15 G. Elton, England under the Tudors, …p. 210. 
16 S. Brigden, New Worlds, Lost Worlds: The Rule of the Tudors, 1485-1603, Londen, Viking, 2000, p. 181. 
17 D. Loades, Mary Tudor: the tragical history of the first queen of England, Bath, CPI Bath Press, 2006, p. 73. 
18

 Beide dochters van Henry VIII werden in de First en Second Succesion Act van hun rechten beroofd. 
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dochter van de Kerk van Rome Mary, anderzijds. Mary weigerde de wetten — zoals het 
verbod van de mis — van haar broer te volgen en woonde volgens de keizerlijke ambassadeur 
François Van der Delft, tot vier maal toe de mis in haar residentie bij.19 Deze graad van 
devotie was zelfs voor de meest uitgesproken katholiek een zeer radicale en zelfs gevaarlijke 
profilering. De botsingen escaleerden echter grondig wanneer Mary als tegenreactie op de 
uitgave van het eerste Prayer Book  in 1549 openlijk een mis liet opdragen op Whitsunday, de  
katholieke Prayer Book Rebellion symbolisch steunde en via uitvoerige correspondentie aan 
de Council liet weten dat ze onder geen beding wetten omtrent religie zou volgen die 
bezwaren zouden opleggen aan haar geweten.20 Men had hier duidelijk te maken met een 
conflict van gewrongen waarheden, doctrines en vooral opboksend machtsvertoon. De situatie 
voor Mary en haar volgelingen werd precair, een evolutie die niet onopgemerkt voorbij ging 
over de landsgrenzen heen. Er ontstond diplomatieke wrevel tussen Londen en Brussel 
wanneer de Council medio 1551 besliste eerdere concessies, gedaan door Seymour 
betreffende het voeren van de mis in de private kapel, ongedaan te maken. Karel riep de 
Council op om Mary geen vreemd geloof op te leggen, maar verder dan wat dreigende 
woorden bij monde van zijn ambassadeur kon en mocht Karel, vanwege de explosieve situatie 
met Frankrijk, niet gaan.21 In de periode 1547-1553 keurde Karel V éénmaal een uiterst 
geheime poging goed om Mary uit het vijandige Engeland te ontzetten. Het plan dat 
bekokstoofd werd door Van der Delft en de Comptroller Sir Robert Rochester bleek in de 
zomer van 1550 even chaotisch te eindigen als dat het ontsproot uit het brein van Van der 
Delft. De keizerlijke secretaris Jean Dubois werd erop uitgestuurd om begin juli Mary aan de 
kust van Maldon op te halen. Het zeer broze plan mislukte echter volledig door een zeldzame 
uitbarsting van besluitenloosheid door Mary en Van der Delfts verkeerde inschatting over het 
sentiment van de bevolking.22 Een tweede poging werd nadien als te gevaarlijke afgedaan. 
 
Deze voortdurende explosieve situatie zette Edward VI er begin 1553 toe aan een volledig 
nieuwe successieregeling uit te werken die niet langer gestoeld was op de zuiver dynastieke, 
maar op puur religieuze gronden. Een document werd opgesteld dat ‘The Device of 
Succession’ zou gaan heten en met enkele pennentrekken de bepalingen van Henry VIII 
ongedaan maakte. De weinig verrassende keuze van Edward, die zijn plannen op dat moment 
naast Northumberland nog met niemand deelde, viel op de eventuele afstammelingen van de 
jonge Lady Jane Grey, kleindochter van Mary Tudor23. Grey werd door Edward VI gezien als 
zijn spirituele zus, was van een onbesproken gedrag en stond bekend om haar protestantse 
voorkeuren, wat enkel nog versterkt werd door haar langdurige uitvoerige contacten met 
Heinrich Bullinger, de Zwitserse reformator, theoloog en zwingliaanse pastor van de radicale 
Kerk van Zurich.24 Edward vermeldde dat zijn opvolgers ‘the heirs male’ van Jane zouden 
worden, een indicatie dat de regeling pas in werking kon treden op langere termijn, daar Jane 
begin 1553 nog een tiener en ongehuwd was. Lady Jane werd wel vermeld als opvolger in de 

                                                           
19 Van der Delft aan Karel V, Cal. Spain, IX, 16 juni 1547. 
20 D. Loades, Mary Tudor…p. 75. 
21 D. Loades, Mary Tudor…p. 91. 
22

 Rapport van Jean Dubois betreffende Lady Mary, Cal, Spain, X, midden juli 1550. 
23 Mary Tudor (1496-1533), vijfde kind van Henry VII en Elizabeth van York. 
24 A. Plowden, ‘’Grey, Lady Jane (1537-1554).’’ In: http://www.oxforddnb.com/view/article/8154, accessed 7 
Sept 2009. 
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regeling die Henry VIII achterliet, maar enkel indien Mary of Elizabeth kwamen te overlijden 
of ze een huwelijk aangingen zonder goedkeuring van de Privy Council.25 De strikte 
geheimhouding die gehanteerd werd omtrent de plannen zorgde er bijgevolg ook voor dat 
Jehan Scheyfve, de van nature paranoïde keizerlijke ambassadeur en opvolger van Van der 
Delft26, er het raden naar had welke complotten er uitgedacht werden in het wespennest van 
Hampton Court en Greenwich. De periode tussen februari en de kritieke maand juni kan dan 
ook het best omschreven worden als de sfeer van een phony war, met de gebruikelijke 
aanklachten van Karel omtrent de religieuze vrijheid voor Mary en de panische angsten die 
Scheyfve uitstond uit vrees voor wraakacties van Northumberland tegen zijn persoon. Hoewel  
Scheyfve er uitgebreide informatiekanalen op nahield had hij er nog geen flauw benul hoe 
precair de situatie was en hoe er op termijn malversaties zouden optreden betreffende de 
opvolging van de ziekelijke monarch. Northumberland versterkte ondertussen zijn al 
ongenaakbare positie door via een dubbelhuwelijk zijn zoon, Guilford uit te huwen aan de kip 
met de gouden eieren, Jane, terwijl zijn dochter Catherine huwde met Henry Hastings, 
erfgenaam van de prestigieuze Huntingdon titel en Jane’s zuster Catherine huwde met de 
ambitieuze Henry Herbert, zoon van de ambitieuze Earl of Pembroke. Deze dynastieke 
koehandel kan echter niet gezien worden als onderdeel van Edwards plan, maar versterkte 
alvast wel de positie van de Dudley en Grey-clan.27 
 
Met een verder dalende gezondheid van Edward in het late voorjaar van 1553, begon de 
geruchtencarrousel echter harder te draaien en besefte men van in Brussel tot Parijs dat 
Edward de zomer nooit zou overleven en Northumberland niet zijn ambitieuze zelve zou zijn, 
indien er geen plannen gesmeed zouden worden om de opvolging te wijzigen. Op 11 juni 
ontving Jehan Scheyfve van informanten die vanuit de Privy Chamber28 opereerden dat de 
situatie voor Edward dagelijks de slechte kant uitging.29 Onrustwekkende berichten bereikten 
Brussel waarin Scheyfve duidelijk maakte dat zowel Mary’s kroon als haar leven aan een 
zijden draadje hing. Northumberland was in juni echter enkel nog gefocust om Edwards 
regeling, die intussen lichtjes gewijzigd werd zodanig Lady Jane de troon kon bezetten, om te 
zetten in officiële letters patent die goedgekeurd zouden worden door zowel de Lords 
Temporal als de Lords Spiritual van het koninkrijk, goed wetende echter dat de regeling 
onwettelijk was. Northumberland herstelde in het kader van het creëren van een stabiele 
achterban invloedrijke politici zoals de bekwame administrator Sir William Paget in hun oude 
waardigheid om zich zo van hun zege te verzekeren. De keuze van Northumberland om Paget 
terug in ere te herstellen was een zware gok, daar in de jaren 1551/1552 Paget als onderdeel 
van de conservatieve factie op last van Northumberland in de Tower werd opgesloten en 
beroofd van waardigheid als Ridder van de Garter.30 Een algemene verzoening was de enige 
uitweg om tot een algemene goedkeuring te komen, hoewel Northumberland besefte dat de 
rancuneuze Paget even makkelijk het plan kon kelderen als goedkeuren. 

                                                           
25 D. Loades, Intrigue and Treason, The Tudor Court, 1547-1558, Harlow, Pearson, 2004, p. 122. 
26

 Van der Delft werd in mei 1550 teruggeroepen. 
27 D. Loades, Mary Tudor…p. 95. 
28 De Privy Chamber was het private appartement van de monarch en traditioneel een machtcentrum. 
29 Jehan Scheyfve aan Karel V, Cal. Spain, XI, 11 juni 1553. 
30 S. M. Jack, ‘’Paget, William, First Baron Paget (1505/06- 1563)’’ In: 
http://www.oxforddnb.com/view/article/21121, accessed 7 Sept 2009. 
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De Lord Chief Justice, Sir Edward Montagu, die het plan constitutioneel moest indekken werd 
ondanks diens zware bezwaren na een woedeaanval van Northumberland gedwongen de 
regeling juridisch kracht bij te zetten. Goed wetende dat een wijziging van Henry VIII’s 
regeling in strijd was met de Treason Act van 1546, liet Montagu en zijn mede juristen via 
officiële verklaringen optekenen dat zij enkel de wil van hun vorst opvolgden en dus niet 
aansprakelijk konden gesteld worden bij een eventuele mislukking.31 Mary, die nog geen 
details kon optekenen van de nieuwe regeling, kon niet hopen op daadkrachtige steun vanuit 
de Privy Council. De katholieke en conservatieve éminence – grises Stephen Gardiner en 
Cuthbert Tunstall werden reeds enkele jaren eerder opgesloten in de Tower wegens de 
weigerachtige houding tegenover de religieuze verniewingen32 en prominente katholieke 
Counsellors zoals Henry FitzAlan ‘ Earl of Arundel’ en Francis Talbot  ‘Earl of Shrewsbury’ 
werden ondanks protest gedwongen de verklaring van Edward VI zonder morren te 
ondertekenen.33 Op 21 juni was de zaak door een combinatie van omkoperij en brute 
afdreiging beklonken door de officiële uitgaven van de ondertekende Letters Patent.34 
 
Scheyfve meldde de stand van zaken op zeer regelmatige basis en vreesde een verpletterende 
Franse invloed in de intriges van Northumberland.35 Zijn vermoedens waren niet helemaal 
onterecht, daar de Franse ambassadeur aan het hof van St James, de bijzonder gewiekste 
Antoine de Noailles, Northumberland eerder benaderde en hem de boodschap gaf dat hij de 
steun van de Franse koning Henri II kon verwachten, indien hij dit nodig achtte.36 De 
Noailles, een vertrouweling van Anne de Montmorency, begreep niets van de geografie van 
Engeland, maar had de vaardigheid om meteen na zijn aankomst in mei 1553 een valabel 
informatienetwerk op te bouwen, met belangrijke contacten zoals Sir John Leigh, waardoor 
informatie uit het hart van de Royal Household kon vergaard worden.37 De berichten dat 
Northumberland steun kon vergaren in Frankrijk zorgden in Brussel voor meer onrust dan het 
gegeven dat Mary haar kroon kon verliezen aan Lady Jane. Engeland werd in het kader van 
het Habsburgse-Franse conflict aanzien als een onmisbare schakel die in geen geval onder 
invloed mocht komen te staan van de Fransen. Die dreiging was zeker bestaande nadat de 
Fransen stevig voet aan de grond kregen in Schotland nadat Henri II zich in 1548 opwierp als 
‘Protector of the Scots’ en naast het sturen van om en bij de 6000 troepen de Schotse 
minderjarige vorstin Mary beloofde aan de Dauphin François.38 Zowel de keizerlijke 
ambassadeur als Karel V zelf vreesden dat de Franse politiek er nu op gericht was Engeland 
goedschiks of kwaadschiks onder haar invloed te krijgen en het land net als Schotland om te 
vormen tot een veredelde Franse provincie. Het weinig schitterende verdrag van Boulogne uit 

                                                           
31 S. Alford, Burghley: William Cecil at the Court of Elizabeth I, New Haven, Yale University Press, 2008,  pp. 
54-56. 
32 J. Guy, Tudor England…p. 196. 
33 Jehan Scheyfve aan Karel V, Cal. Spain, XI, 4 juli 1553. 
34 S. Alford, Burghley…p. 57. 
35 Jehan Scheyfve aan Karel V, Cal. Spain, XI, 4 juli 1553. 
36 D. Loades, Intrigue and Treason… p. 123. 
37 D. Potter, ‘’ Antoine de Noailles (1504-1563).’’ In: http://www.oxforddnb.com/view/article/70820, accessed 
22 Sept 2009. 
38 D. Grummit, The English Experience in France c. 1450-1558: War, diplomacy and cultural exchange, 
Aldershot, Ashgate, 2002,  p. 15. 
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1550 waarbij de Engelsen de gelijknamige stad voor iets minder dan 400.000 ecu’s39 van de 
hand deden bleek in eerste instantie een toenadering tot Frankrijk. Hoewel deze beslissing 
louter pragmatisch was – Boulogne werd op termijn onbetaalbaar om te onderhouden- was het 
voor Karel V een aanwijzing dat de Fransen Northumberland helemaal konden bespelen. Het 
feit dat Engeland een protestantse staatsleer hanteerde was net zoals in het tijdperk van 
Richelieu, in het kader van de anti-Habsburgse politiek van Henri II geen onoverkomelijk 
probleem. Reeds in 1552 ratificeerde Henri II een alliantieverdrag met Lutheraanse Duitse 
prinsen o.l.v. keurvorst Maurits van Saksen. Deze hadden in een conferentie te Lochau 
besloten de strijd tegen de katholieke Heilig Roomse Keizer verder te zetten.  Zo beloofden 
aan Henri II de Habsburgse bezittingen Franche-Comté en Vlaanderen.40 Deze beslissingen 
was het vuur dat de lont terug ontstak en in 1552 leidde tot het hernemen van de 
vijandigheden. 
 
Een diplomatieke missie werd daarom op poten gezet dat de situatie in Engeland onder het 
mom van het onderhouden van vriendschappelijke relaties met de hooggeëerde Edward VI 
moest onderzoeken. Bijzonder is wel het feit dat in april 1553 de Privy Council gewag maakte 
van het betalen van £ 21 aan Justice Grene, voor het bezorgen van paarden aan Emanuel-
Philibert van Savoye.41 Op 23 juni werden de speciale gezanten Jean de Montmorency ‘Heer 
de Courrières’, die verwant was de Connétable de France, Anne de Montmorency, en de 
baron de Montigny42, Jacques de Marnix de Sint-Aldegonde ‘Heer de Thoulouse’ en Simon 
Renard ‘lieutenant d’Amont’ naar Engeland gezonden.43 Het gezelschap zou spoedig 
gedomineerd worden door de uitermate ambitieuze Simon Renard, afkomstig uit Franche-
Comté, streekgenoot van zijn beschermheer Antoine Perrenot de Granvelle ‘bisschop van 
Atrecht’ en volgens menig historicus een Bourgondische ambassadeur met buitengewone 
diplomatieke vaardigheden.44 De Courrières’ diplomatieke vaardigheden werden in Brussel 
zodanig geapprecieerd dat de betaling van 1547 livres en 18 sols, dan ook als een goede 
investering werd gezien.45 Renard had al wat strepen in de diplomatieke dienst van Karel V 
verdiend nadat hij op voordracht van Granvelle in 1548 de keizerlijke ambassadeur in 
Frankrijk, Jean de Saint-Mauris opvolgde.46 Het gezantschap was een voorname rol en werd 
meermaals onderwerp van uitvoerige didactische werken. Bernard du Rosiers schreef met de 
ambaxiator brevilogus, één van de eerste handleidingen voor de rol van ambassadeur en 
verbond de kenmerken van de perfecte ambassadeur met die van de voornaamste deugden van 
een kardinaal, zijnde zin voor gerechtigheid, moed en gematigdheid.47 Hoewel Renard deze 

                                                           
39

 In 1546 werd in het verdrag van Ardres (Campe) echter bepaald dat Engeland tot 1554 Boulogne zou 
behouden, waarna Frankrijk het voor 2.000.000 ecu’s zou terugkopen. 
40 R. Bonney, European Dynastic States:1494-1660, Oxford, Oxford University Press, 1991, p. 126. 
41

 (TNA) Acts of Privy Council IV, 8 april 1553, pp. 250-251. 
42 L. Geevers, Gevallen vazallen: de integratie van Oranje, Egmont en Horn in de Spaans-Habsburgse 
monarchie (1559-1567), Amsterdam, Amsterdam University Press, 2008, p. 99. 
43 Maria van Hongarije aan Mary I, Cal Spain, XI, 23 juni 1553. 
44 G. Mattingly, Renaissance diplomacy, Hermondsworth, Penguin Books, 1973, p. 179. 
45

 ADN, Chambre des Comptes de Lille, Serie B (B. 2493, folio n° 773 recto-verso). 
46 L. Febvre, Philippe II et la Franche-Comté: étude d’histoire politique, religlieuse et sociale, Paris, 
Flammarion, 1970,  p. 141. 
47 M. Lunitz, Diplomatie und diplomaten 16 jahrhundert: studien zu den standigen Gestandten Kaiser Karls V, 
Konstanz, Hartung-Gorre 1988, p. 15. 
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deugden niet allemaal bezat, leunde hij wel het dichtst aan bij het ideaalbeeld van de perfecte 
Renaissance gezant. Renard zou dan ook als enige van het trio overblijven aan het hof van St 
James. 
 
De instructies die de gezanten meekregen lagen in de lijn van de internationale politiek die de 
Habsburgers voerden: vermijden dat Frankrijk haar invloed kon blijven vergroten. Er werd 
hen duidelijk gemaakt op geen enkele manier Mary bij te staan indien er malversaties zouden 
optreden met betrekking tot de opvolging van Edward VI.48 Karel had de middelen noch de 
energie om een tweede front te openen en vermeed liever een frontale confrontatie met 
Northumberland die de volledige controle had over de Tower met bijbehorende munitie, de 
schatkist en de Engelse vloot, waardoor het even leek dat Karel zich eerder liet intimideren 
door macht dan door de rechtmatige claim van Mary. In de met Frankrijk hervatte oorlog leed 
Karel al een zware morele schade door het verlies van de Vrije Keizerlijke Steden, Metz, Toul 
en Verdun en was een treffen met Engeland zo goed als uitgesloten. Scheyfve liet ondertussen 
duidelijk maken aan Mary dat haar aanwezigheid in de nabijheid van Londen haar in een 
gevaarlijke positie bracht, wat de opgejaagde prinses er op 5 juli toe aan zette vanuit Hudson 
naar Kenninghall in Norfolk te trekken.49, een residentie die Henry VIII nog afhandig maakte 
van Thomas Howard, Duke of Norfolk en wat haar testamentair werd geschonken.  Op 6 juli, 
daags na haar vlucht, op de dag dat Edward VI kwam te overlijden arriveerden de keizerlijke 
gezanten in Londen, waar ze nog hartelijk ontvangen werden door Sir John Masone, een lid 
van de King’s Bed-Chamber en de latere gezant in Brussel. Het overlijden van Edward VI 
werd voor hen nog even geheim gehouden, maar door de graad van beweging in en rond de 
Tower werd het voor de gezanten al spoedig duidelijk dat alles in gereedheid werd gebracht 
om de nieuwe ‘usurperende’ monarch in te halen. Mary hoorde het overlijden naar alle 
waarschijnlijk tijdens haar tocht naar Kenninghall van ene John Hughes, een dokter die 
informanten aan het hof had.50 De berichten drongen niet meteen door bij Mary, vrezend voor 
een afleidingsmanoeuvre van Northumberland, maar op 9 juli werd het bericht haar bevestigd, 
waarna ze door haar volgelingen uitgeroepen werd tot koningin.51 
 
Op 8 juli werd de murw geslagen Jane door de dochters van Northumberland naar Syon 
House gehaald alwaar ze werd geïnformeerd dat Edward VI haar via een testamentaire 
verklaring tot enige erfgenaam benoemde. De animo bij de gewone bevolking was niet bijster 
groot en allerlei verhalen omtrent Northumberland en zijn coup werden verspreid. De 
Londense burger Henry Machyn schreef in zijn uitermate kleurrijke dagboek dat de mensen er 
vrijwel zeker van waren dat Edward VI geen natuurlijke dood stierf, maar vergiftigd werd 
door diegene die de kroon trachtten te bemachtigen.52Voorstanders van Lady Jane probeerden 
de bevolking echter angst in te boezemen door te hameren op de religie. Nicholas Ridley stak 
van op St Paul’s Cross een vurige preek af waarbij hij wees op de gevaren van de paapse 
vernielzucht en de dreigende buitenlandse katholieke invasie. John Knox preekte in 

                                                           
48 Instructies Karel V aan de ambassadeurs, Cal Spain, XI, 23 juni 1553. 
49 D. Loades, Intrigue and Treason…p. 124. 
50 D. Loades, Mary Tudor…p. 100. 
51 D. Loades, Intrigue and Treason…p. 122. 
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Amersham tegen de vijanden van de Gospel, m.a.w. zij die Mary openlijk steunden.53 De 
gezanten wisten goed dat het er niet goed uitzag voor Mary, die ondanks de steun van de 
bevolking en adel van Norfolk, East-Anglia, Buckinghamshire, Oxfordshire en de Thames 
Valley zoals Sir Henry Bedingfield en Sir John Shelton, enkel kon hopen op een grote 
troepenmacht om Northumberlands leger af te kunnen slaan, waardoor ze zich op 12 juli 
verplicht voelde werd verder te trekken naar de motte burcht Framlingham Castle in Suffolk 
om uit de handen te blijven van Northumberlands troepen.54 
 
De gezanten bevonden zich in een moeilijk positie vanwege hun duidelijk instructies die 
Karel aan hen meegaf. Naarmate de tijd vorderde bleek hun angst voor een duidelijke Franse 
deelname enigszins getemperd. Antoine de Noailles, die vanuit opportunistische en puur anti-
Habsburgse motieven, maar al te graag het nieuwe regime volluit steunde, moest in een 
audiëntie met Northumberland tot diens spijt mededelen en in tegenstelling tot eerdere 
berichten dat Henri II zich net als Karel V niet in een wild avontuur kon storten waarbij geen 
garantie op succes gegeven kon worden. Northumberland kon enkel op Franse troepen 
rekenen als Karel vanuit een agressieve politiek zou beslissen de onafhankelijkheid van 
Engeland zou bedreigen en net dat was iets wat Karel met alle macht probeerde te 
vermijden.55 Het nieuwe regime probeerde eerst op een zeer gereserveerde wijze de relaties 
met de Habsburgers op pijl te houden. Sir Richard Shelley56 werd naar Brussel gestuurd om 
een gesprek aan te gaan met Karel V en op 10 juli, dezelfde dag waarop Lady Jane officieel 
tot koningin werd uitgeroepen, arriveerden Sir William Cecil en Sir William Petre, de 
Secretary of State bij het gezelschap waarbij men zich enkel in termen van eeuwigdurende 
vriendschap kon uitdrukken. Hoewel de gezanten niet bij machte waren om waarschuwingen 
in het voordeel van Mary te geven, vond men het aangewezen om te wijzen dat de natuurlijke 
verwantschap tussen regerende vorsten een stevige basis is voor vrede tussen landen.57 De 
aanwezigheid van William Cecil als instrument om de Habsburgers tot kalmte aan te manen is 
een bijzonder gegeven, daar Cecil zich tot op het laatste bleef verzetten de letters patent van 
Montagu zonder enige vorm van protest te ondertekenen.58 De houding die Cecil reeds 
aannam sinds de dood van Edward VI duidt op een zeer schizofrene houding die weliswaar 
meer naar de kant van het legitimisme omtrent Mary’s rechten neigde. Cecil zwoer dan wel 
trouw aan Jane, maar weigerde verder administratief werk te verrichten en liet de officiële 
proclamatie betreffende Lady Jane’s troonsbestijging over aan Sir Nicholas Throckmorton.59 
De voorzichtige pogingen van Northumberland om zich bevriend te houden met zowel 
Frankrijk als Karel V viel al spoedig in duigen nadat Henry Dudley met speciale instructies de 
overtocht maakte naar Frankrijk om openlijk steun te zoeken bij de oorlogszuchtige Henri 
II.60 De gezanten waren ervan overtuigd dat de boodschappers van Northumberland in 
Frankrijk niet zozeer de steun zochten om Jane in het zadel te houden, maar om Guilford naar 
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de Engelse troon te leiden, een ambitieus plan waarvoor Londen zelfs Guines en Calais veil 
had.61 Naarmate ook de steun voor Mary toenam en de bevolking steeds meer hun 
ongenoegen, door o.a. de uitgave van het pamflet ‘Great Devil, Dudley’ 62uitte, begon 
Northumberland het gevaar van de aanwezigheid van de Habsburgse gezanten in te zien, niet 
wetende echter dat de gezanten nog geen enkele poging ondernamen om Mary op welke wijze 
dan ook bij te staan. Audiënties werden eerst nog standvastig geweigerd en op 12 juli deelde 
een gepikeerde George Brooke ‘Earl of Cobham’ en de meer diplomatische Sir John Masone 
in niet mis te verstane termen mee dat hun missie door de dood van Edward VI geen enkele 
zin meer had en dat het aangewezen zou zijn terug te keren naar het continent. De gezanten 
gaven duidelijk mee dat hun opdracht enkel een vriendschappelijke basis kent, maar voelden 
zich zodanig geïntimideerd dat een plots vertrek niet langer uitgesloten werd.63 Hoewel ze op 
een zeldzame audiëntie verklaarden oude bepalingen en verdragen niet te schenden, werd hun 
situatie steeds meer onhoudbaar.64 Hun pragmatisme en de realistische kijk op de situatie 
zorgde ervoor dat ze de hoop voor een aantreden van Mary lieten varen, zeker nadat 
Northumberland op 13 juli met een klein legertje naar de Noorden trok, na meervoudige 
mislukkingen van o.a. Robert Dudley en William Parr, Marquis of Northampton die Mary 
trachtten te vatten.65 
 
In de tweede helft van juli bleek echter dat de pendel meer naar de kant van Mary neigde, een 
gegeven dat ook de gezanten begonnen in te zien. Steeds meer edellieden trokken in grote 
getallen naar Framlingham alwaar ze loyaliteit zwoeren aan Mary. Belangrijke overlopers 
waren op dat moment de kleine, maar opportunistische en invloedrijke John de Vere, Earl of 
Oxford die tijdens een tocht naar Ipswich op 17 juli zijn steun aan Northumberland opgaf 66 
en Sir Edmund Peckham, Treasurer of the King’s Chamber die zijn hele vermogen schonk 
aan Mary in haar strijd tegen de usurpator.67 Zelfs de koppige en gedesillusioneerde Antoine 
de Noailles kon nu niet anders dan inzien dat de strijd van Lady Jane gestreden was en dat 
zelfs het enthousiasme van de eeuwige Jane volgelingen, Thomas Cranmer en Jane’s vader 
Henry Grey ‘Duke of Suffolk’ verloren energie was.68 Menig lid van de Council begon de 
stijgende weerstand te zien als een terechte straf van God wegens negeren van de goddelijke 
voorzienigheid.69 De vraag die nu nog restte was niet of, maar wanneer de Council zijn 
nederlaag zou toegeven en een einde zou stellen aan de usurpatie van Lady Jane. Een teken 
aan de wand was het bezoek in de vroege ochtend van 19 juli van Sir John Masone en de Earl 
of Shrewsbury aan de gezanten van Karel V. Hun bezoek was een poging wonden te helen en 
zichzelf vrij te pleiten van hoogverraad. Er werd gemeld dat maar een harde kern van 3 à 4 
leden zich kon vinden in het testament van Edward VI en dat de rest tegen beter weten in 
toegaven aan de dreiging van Northumberland.70 Diezelfde dag scheurde een niet 
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onbelangrijke groep edelen zich voorgoed af van Northumberland o.l.v. William Herbert, Earl 
of Pembroke en William Paulet die zich vanuit de het oude Koninklijke slot Baynard’s Castle 
openlijk uitten in het voordeel van Mary.71 Pembroke’s aandeel in de gebeurtenissen die 
leidden tot de val van Jane was een ware verandering in tegenstelling tot zijn houding in de 
begindagen van juli waarbij hij het plan van Northumberland ten volle steunde en Lady Jane 
zelf persoonlijk uitriep tot koningin in Beaumaris en Denbigh.72 De Earl of Arundel en 
William Paget, die enkele uren voordien nog een brief diende te schrijven naar de Lord 
Lieutenant van Essex in naam van Jane, trokken na een Te Deum in St Paul’s naar 
Framlingham om Mary niet enkel hun oprechte excuses aan te bieden , maar om eveneens 
mee te delen dat zij de enige en rechtmatige vorstin van Engeland was.73 Mary liet meteen als 
spontane reactie en dank een kruisbeeld oprichten in de kapel van Framlingham. 
 
De hoofdredenen die ervoor zorgden dat naast het katholieke deel van de bevolking, ook de 
protestantse onderdanen Mary openlijk steunden en zich niet kon vinden in de usurpatie door 
Lady Jane, was niet vooral te wijten aan de vrees voor een eventuele alliantie met de Fransen 
—  zoals de gezanten dachten — maar was eerder een uiting van het geloof in de traditie . 
Enerzijds ageerde men vanuit het religieuze/legitimistische standpunt dat een wijziging van de 
natuurlijke opvolging, zoals werd bepaald door God en de wet, zich ooit meedogenloos zou 
wreken.74 De langdurige troebelen die Engeland teisterden tijdens de bloedige 
Rozenoorlogen, het conflict om de troon dat 30 jaar lang uitgevochten werd tussen de Huizen 
van Lancaster en York, brachten het koninkrijk aan de rand van de afgrond. De Tudors 
wonnen het pleit na de slag bij Bosworth Field in 1485, waarna een periode van stabiliteit, 
vrede en economische groei aanbrak. De bevolking was niet van zinnens dit in 1553 zomaar 
aan de kant te schuiven. Mary werd niet aan boord gehesen omdat ze katholiek was, maar 
werd gesteund omdat ze een Tudor was, een rechtmatige opvolger van Henry VIII en de 
dochter van de geplaagde Catharina van Aragon. Deze traditionele houding van de bevolking 
was het succesrecept voor de ontknoping van 19 juli 1553. 
 
De Habsburgse gezanten bevonden zich nu in een geheel andere politieke constellatie waarbij 
hun voorgaande instructies niet langer van tel waren. Mary Tudor zou nu de Engelse troon 
bestijgen, de Franse overrompeling bleek eerder blufpoker van de eigengereide Antoine de 
Noailles te zijn en de gevallen Northumberland, die zich in Cambridge bevond, stond op het 
punt gebrandmerkt te worden als verrader van de kroon en de stabiliteit. Op 23 juli, nadat hij 
op theatrale wijze trouw zwoer aan Mary werd hij door de Earl of Arundel gearresteerd en 
naar Londen gevoerd.75 De man die omschreven werd als het politieke brein van de laatste 
jaren, moest nu onopgemerkt tussen dag en dauw naar Londen gebracht worden, om zich te 
behoeden voor eventuele lynchpartijen van misnoegde Londenaars. Hoewel het niet strookte 
met het Engelse rechtssysteem, was het voor de keizerlijke gezanten een straf die nog niet zo 
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onterecht zou zijn.76 De scherven van de mislukte usurpatie werden geruimd en de 
voornaamste opdracht was het bewerkstelligen van een stabiele regering, een sterk bestuur en 
een oplossing voor de religieuze problemen die Engeland sinds 1534 teisterden. 
 
Nog voor Mary naar Londen  trok voor haar blijde intrede , tekende er zich echter een eerste 
conflict af tussen Mary en de keizerlijke gezanten wanneer duidelijk werd dat Mary weigerde 
Edward VI te begraven volgens de riten van de hervormde Anglicaanse Kerk. Haar plannen 
hieromtrent werden reeds vroeg te Newhall overgedragen aan Simon Renard. De gezanten 
zagen het nu als hun voornaamste opdracht Mary stevig in het zadel te houden om een 
eventuele Franse invloed te voorkomen, waardoor een zwaarbeladen symbolische discussie 
omtrent de begrafenis zeker gemist kon worden. Het was een debat, waarbij men trachtte 
duidelijk te maken aan Mary dat Engeland in een religieuze situatie was verzeild geraakt, 
waarmee ondanks gewetensbezwaren rekening moest gehouden worden.77 Mary kon zich 
moeilijk voor de geest halen dat lutheranen, calvinisten en zwinglianen oprecht gelovig waren 
of dat ze nota bene in staat waren om hun hypocriete manier van denken ooit te laten varen. 
Voor de vorstin was haar broer wegens zijn minderjarigheid het symbool van de 
goedgelovigheid en de onwetendheid, instrument van duivelse en ketterse figuren zoals 
Thomas Cranmer en Nicholas Ridley, de radicale bisschop van Londen en slachtoffer van 
duivelse geschriften zoals John Rogers Matthew Bible. De religie werd niet gewijzigd omdat 
Edward VI in het hart een protestant was, maar de ketterij werd gedoogd en 
geconstitutionaliseerd omdat Edward Seymour en John Dudley er garen bij konden spinnen. 
Het was niet meer of minder een ideologisch gevaarlijke modegril. In 1630 zou John 
Haywards78 The Life, and Raigne of King Edward the Sixt verschijnen dat eveneens de 
Reformatie als product van weinig goedbedoelende regenten ziet.79 Het was voor Mary en 
haar geweten dan ook de logica zelve dat Edward VI begraven zou worden volgens het ware 
geloof, een laatste kans om zijn ziel te redden.80 Ondanks waarschuwingen van de gezanten 
dat een brute oplegging van katholieke riten voor een overduidelijk protestantse vorst tot een 
zware breuk kan leiden met de bevolking, bleef Mary volharden in de koppigheid. Mary 
weigerde het probleem in te zien, door aan een verbouwereerde Renard mee te delen dat 
katholieke begrafenisriten enkel een legitieme uitvoering was van het testament van Henry 
VIII. 81 De situatie was echter nog niet van die aard dat de protestanten openlijk katholieke 
riten, die volgens de Act of Uniformity nog onwettig waren, betreffende een staatsbegrafenis 
zomaar zouden aanvaarden alsof het de nieuwe orde van de dag was. Hoewel vooral het 
Noorden en de Cornwall-streek nog grotendeels het katholieke geloof beleed, waren 1 op 3 
inwoners van Londen duidelijk aanhanger van de Anglicaanse Kerk en beklommen opruiende 
predikers dagelijks geïmproviseerde preekgestoelten waarin de woorden ‘paaps’ en 
‘antichrist’ schering en inslag waren.82 Simon Renard gaf een grim beeld van de Engelse 
situatie weer en maande Karel dan ook aan om Mary te waarschuwen voor het feit dat een 
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begrafenis met een openbare mis en katholieke riten enkel in de kaart zouden spelen van de 
ketters, Franse onrustzaaiers en verborgen aanhangers van Lady Jane. Een compromis werd 
echter op tijd uitgedokterd waarbij Edward VI begraven zou worden volgens de protestantse  
liturgie in Westminster Abbey, terwijl Mary, na de dienst in privé-sfeer, een katholieke mis 
zou bijwonen in de historische St Peter’s ad Vincula Chapel in de Tower voor de zielenheil 
van de vorst.83 De begrafenis werd op 8 augustus gehouden en was meteen ook het laatste 
optreden van menig protagonist van het oude en vergane bestuur. Thomas Cranmer, die nog 
in de hoedanigheid van aartsbisschop van Canterbury verkeerde en John Scory, de 
protestantse bisschop van Chichester gingen de plechtigheid voor, maar beseften dat hun 
dagen zo goed als geteld waren. Met de bijzetting van Edward VI onder Pietro Torrigiani’s 
altaar in de Henry VII Chapel te Westminster Abbey begon het hoofdstuk van het herstel en 
de restauratie van een wereld die sinds de The Act of Supremacy  en de ontbinding van de 
kloosters in 153684 steeds meer gecontesteerd werd . 
 
Terwijl wonden gelikt werden en Mary verontschuldigingen in ontvangst nam, tekende zich 
steeds meer de contouren van de nieuwe regering af. Politieke onervaren, maar katholieke 
volgelingen zoals Sir Robert Rochester, Sir Edward Waldegrave en Henry Jerningham 
werden reeds in juli reeds opgenomen in de zgn. ‘Kenninghall Framlingham Council’.85 Mary 
zou tijdens haar regering tot 50 Councillors aanduiden. Opmerkelijk is het feit dat 17 
Councillors zoals de Earl of Arundel, Sir William Paget, Sir William Petre, John Russel ‘Earl 
of Bedford’ of Sir Thomas Cheyney relicten waren van het Henrician en Edwardian 
tijdperk.86 Politieke gevangenen zoals Cuthert Tunstall, Bisschop van afgeschafte bisdom van 
Durham, Thomas Howard ‘Duke of Norfolk’ en vooral Stephen Gardiner  ‘Bisschop van 
Wincester’ werden in de vrijheid hersteld en opgenomen in de nieuwe Privy Council.87 
Mary’s eerste zorg was vooral het vormen van een consensus regering waarbij een continuïteit 
van het bestuur centraal stond. De councillors van het oude regime waren pragmatisch genoeg 
om te beseffen dat een nieuwe monarch nieuwe wetten betekende, waardoor de schijnbaar 
religieuze malversaties, waarvoor men medeverantwoordelijk was onder Henry VIII en 
Edward VI, niet langer tolereerbaar waren onder Mary I. De goede bedoelingen werden echter 
spoedig overboord geworden wanneer radicale protestanten en uitgesproken volgelingen van 
Northumberland geweerd werden. Een nieuwe reactionaire en door factionalisme geteisterde 
Privy Council, waarbij een kleine kern Councillors de lakens uitdeelden, was echter datgene 
wat als residu zou overblijven. De belangrijkste conflicthaard in de nieuwe Council zou echter 
de onenigheid tussen de nieuwe Lord Chancellor, Stephen Gardiner en Sir William Paget zijn, 
een strijd tussen ego’s en een onverteerd verleden dat de Council tijdens belangrijke 
beslissingen meermaals hopeloos zou verlammen.88 Het was een fenomeen wat The fox, 
Simon Renard regelmatig zou gaan beklagen bij Karel V en Filips. Mary zou vanaf augustus 
nu te maken krijgen met haar positie als katholieke vrouwelijke monarch, onderwerp van 
menig huwelijksplan en de lokroep van Rome. 
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Hoofdstuk II: Het beste verbond ooit: de Habsburgse diplomatie, het huwelijk en 
de weerstand 
 

‘’All Spain rejoices at the marriage and I hope the people of England may bear the same 
good will to the Prince, as they of Spain do to her Majesty.’’ 

 
(George Everett aan de Privy Council, 12 mei 1554) 

II.1 Inleiding 
 

De diplomatieke mechanismen waren tijdens de crisisdagen van juli nog niet helemaal op 
gang gekomen, wat ten dele verklaard kon worden door de afwijzende houding die door 
Londen, Parijs en Brussel gehanteerd werd om diplomatieke relaties aan te knopen met elkaar. 
In het volgende hoofdstuk zal het er getracht worden het cruciale eerste regeringsjaar van 
Mary Tudor vanuit de diplomatieke standpunten te belichten, waarbij de vraag kan gesteld 
worden hoe de verschillende gezanten aan het hof van St. James omgingen. Hierbij moeten de 
politieke beperkingen van de ambassadeurs in relatie met de zeer rigide Engelse politieke 
structuur in het achterhoofd gehouden worden . De vraag die in het kader van dit onderzoek 
gesteld kan worden, is hoe de Habsburgers in het algemeen en de ambassadeurs in het 
bijzonder omgingen met politieke evoluties in het koninkrijk. Dit hoofdstuk zal deze 
vraagstelling toepassen op de periode augustus juli 1553 - juli 1554, het tijdsvak dat 
gedomineerd werd door de problematiek van de huwelijksonderhandelingen tussen Filips en 
Mary Tudor. Hoewel de kern van dit onderzoek vooral is gericht op de puur diplomatieke 
relaties en de invloed van o.a. Simon Renard, kan eveneens de vraag gesteld worden hoe de 
Anglo-Habsburgse tegenstellingen zich in die periode kenbaar maakten. Het antwoord zal 
hopelijk inzicht bieden in de manier waarop die specifieke diplomatieke dimensie van de 
politieke wereld vorm kreeg. De persoon van Simon Renard is immers onlosmakelijk 
verbonden met de eerste jaren van Mary Tudors regering. Als een diplomaat, die de klappen 
van de zweep maar al te goed kende, was hij de eerste — en waarschijnlijk — enige die naast 
Karel V en Filips kon doordringen tot Mary. Dit maakte van de advocaat uit Vesoul uiteraard 
een zeer machtig figuur. Het volgende hoofdstuk zal hierdoor bekijken hoe het spanningsveld 
tussen Simon Renard en de Engelse instituties liep. 

II.2 Henry VIII en Karel V: rivalen? 
 

De troonsbestijging van Mary Tudor kan op zijn minst als een klein mirakel gezien worden.  
Mary bezat de wapens noch de middelen om een vuist te maken tegen Northumberland en zijn 
regering, die de belangrijke controle hadden over de strategische zenuwpunten in Londen. 
Haar onverwachte overwinning getuigde niet enkel van de traditionele Tudor overlevingszin, 
maar werd door velen vooral gezien als het ultieme bewijs van de goddelijke voorzienigheid, 
die enkel het voorteken kon zijn van een gouden eeuw. Mary moest zich zien te redden op een 
moment waarin zowel de Privy Council als haar objectieve bondgenoot en zelfverklaarde 
tweede vader, Karel V zich niet geroepen voelden om hulp te bieden aan de belegerde vorstin. 
Karel V zag er immers uit puur pragmatische redenen de noodzaak niet van in om de oude, 
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maar gespannen banden die reeds gesmeed werden tijdens de regering van Henry VIII, 
opnieuw aan te halen, door o.a. financiële of militaire steun te bieden aan de geplaagde 
vorstin. Deze weigerachtige houding kan geïnterpreteerd worden als het politiek afwijzen van 
Engeland. Het land verkeerde immers op dat moment in de positie als paria onder de 
Europese mogendheden. Diplomatieke relaties blijven immers van belang, zolang ze een 
voordeel kunnen bieden voor één van beide partijen. In juli 1553 bleek Engeland zijn naam 
als Europese paria waardig, het leefde op de rand van een burgeroorlog, verzonken in 
onoplosbare tegenstellingen tussen aanhangers van het oude geloof en radicale adepten van 
het nieuwe. Toch moet in het kader van dit onderzoek de prelude van juli 1553 weergegeven 
worden, om zo afkerige reactie van Karel V in kaart te brengen én zodoende beter te kunnen 
begrijpen. 
 
Reeds in 1543 werd na het afsluiten van een huwelijksverdrag89 tussen Edward en Mary of 
Scots90,  het samenwerkingsverdrag gesloten tussen Henry VIII en Karel V, dat tegen de 
expansiedrang van de Franse koning François I gericht was. In het jaar daarop sloot Karel V 
wederom uit puur pragmatische redenen op dezelfde dag dat Henry VIII de vestingstad 
Boulogne innam, de eenzijdige Vrede van Crépy met de Fransen. Henry VIII voelde zich des 
te meer bekocht door de Habsburger en voelde dat de hele last van de oorlog enkel nog op 
zijn schouders rustte, waardoor menig doemdenkers hun gelijk dachten te halen.91 De keuze 
van Karel V om voor een bestendige vrede te kiezen i.p.v. een geldverslindende oorlog, werd 
gemaakt nadat Henry VIII zich niet hield aan de overeenkomsten van het alliantieverdrag. 
Door zich enkel te concentreren op de streek rond Boulogne, bleven de Nederlanden defensief 
zwak staan tegen een Franse overmacht. Een breuk was het gevolg, waardoor de Habsburgse 
ambassadeurs in de jaren 40 en begin jaren 50, François Van der Delft en Jehan Scheyfve op 
diplomatiek vlak maar weinig potten konden breken. Karel V zat nog steeds verwikkeld in de 
Franse oorlogen en kon Edward Seymour, noch John Dudley appreciëren als mogelijke 
bondgenoot. Het is echter niet de bedoeling laatstgenoemde ambassadeurs als een voetnoot in 
de diplomatieke geschiedenis te bestempelen, maar het contrast met de actieve politiek die 
vanaf 1553 gevoerd werd door o.a. de bijzonder vlijtige Simon Renard of de graaf van Feria, 
kon niet groter zijn. Hoewel de hoofdlijnen van deze verhandeling zich rond de Anglo-
Habsburgse relaties afspelen, kan de invloed van Valois-Frankrijk in het politieke kluwen niet 
onderschat worden. De manier waarop figuren zoals Antoine de Noailles of zijn broers en 
opvolgers, Gilles en François, de intrigantenrol vervulden, was van die aard dat ze als een 
belangrijke schakel in het netwerk Londen-Brussel kunnen gezien worden. Daarom is het ook 
belangrijk om de geest van de politiek die zowel de Engelsen, Fransen als Habsburgers 
hanteerden, verder te belichten. 
 
Het aantreden van Mary werd immers niet door de andere Europese machten met veel 
enthousiasme onthaald. Hoewel Henri II en zijn regering de aanstelling van Lady Jane wel 
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konden smaken, was Henri II er niet helemaal van overtuigd dat de meer offensieve politiek 
van Le Grand Chambellan François de Guise, die reeds op Schotland werd toegepast, 
uitbreiding kon vinden tot in het hart van het koninkrijk Engeland. De politiek die werd 
gevoerd door de De Guise familie, bestond volledig uit puur persoonlijke streefdoelen. De 
militaristisch ingestelde François had de hoop ooit een koningskroon te mogen dragen, terwijl 
diens broer Charles, die in 1551 de waardigheid van Kardinaal de Lorraine verkreeg uit 
handen van paus Julius III, zich het hoogste kerkelijke ambt als doel vooropstelde.92 Hun zus, 
de Schotse koningin-weduwe Mary de Guise trachtte het regentschap van James Hamilton 
‘Earl of Arran’ over het politiek verdeelde Schotland al dan niet met geweld over te nemen. 
Een offensieve politiek waarbij de macht van Frankrijk en indirect de macht van De Guise 
familie werd vergroot, werd dan ook het leidmotief  in hun poging Henri II te overtuigen Lady 
Jane op welke mogelijke manier dan ook bij te staan. Frankrijk was immers verzeild geraakt 
in een politieke dualiteit, waarvan de tegenpool aangevoerd werd door de gematigde 
Connétable Anne de Montmorency. Terwijl François de Guise in huidige termen gelijkgesteld 
kan worden als een havik, kan men de Montmorency beter omschrijven als een vredesduif.93 
De Franse buitenlandse politiek werd hierdoor ondermijnd, wat ook één van de belangrijkste 
oorzaken was voor het feit dat de oorlog bleef aanslepen. Voor De Guise was het 
conflictmodel de enige denkbare etappe, terwijl het met De Montmorency nog niet kwaad 
kersen eten was. Dergelijke ingesteldheid was net als in de De Guise’s casus een exponent 
van persoonlijke bekommernissen. De Montmorency’s oudste zoon en erfgenaam, François, 
was na de val van Thérouanne in mei 1553 immers overgeleverd aan de genade van Karel V. 
Een reden om de Franse krijgsgevangen met de nodige brutaliteit te behandelen, wilde de 
Montmorency dus niet geven aan Karel V. De Montmorency zag dus weinig voordelen in de 
open steun aan een weinig wettelijk regime in Engeland en pleitte daarom met succes voor de 
behoudsgezinde politiek, die sinds het Verdrag van Boulogne in 1550 gevoerd werd. Het zou 
echter verkeerd zijn om te stellen dat Parijs geen enkel poging ondernam om hun plannen 
goedschiks, dan wel kwaadschiks op te leggen aan het nieuwe bestuur. 

II.3. De Noailles vs. Renard: twee diplomaten, twee stijlen? 
 

De manier waarop de leiders de politiek uitstippelden, werd bijgevolg ook vertaald in het 
gedrag van de gezanten en de manier waarmee ze omgingen met de politieke vraagstukken in 
hun gastland. Het was immers de conflictueuze relatie tussen de Habsburgers en Frankrijk die 
een casus belli zou leveren om Engeland in de oorlog te betrekken. Hoe nam de Franse 
politiek in Engeland vorm en welk verschil kon er opgemaakt worden in de manier waarop 
zowel het Habsburgse en Franse corps-diplomatique zich vanaf 1553 aan het hof van St. 
James inwerkten?  Het ambt van de diplomaat had immers aan belang toegenomen, wat 
volgens Bernard du Rosier volledig te wijten was aan het feit dat de gezant in de publieke 
gebeurtenissen de eerste vertegenwoordiger van de vorst werd. Het takenpakket dat ging van 
de eer betuigen aan de Katholieke Kerk, over vriendschapsbanden onderhouden, tot het 
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werkwerken van problemen die in de toekomst konden uitdijen, behelste dan ook een grote 
verantwoordelijkheid.94 In het geval van Simon Renard zal er gekeken worden hoe hij deze 
taken ter harte nam. De vroegmoderne diplomatie werd immers omschreven als het exponent 
van de nieuwe Renaissance staat: een indrukwekkende kunstvorm, die de nog meer 
indrukkenwekkende vorstelijke staat vertegenwoordigde. Natuurlijk is het concept ‘staat’ in 
vroegmoderne termen een bijzonder begrip, mede door het feit dat de zgn. soevereine staten 
met een strikte autonomie betreffende buitenlandse aangelegenheden, zich juridisch gezien 
pas na het Verdrag van Westfalen zouden gaan vormen tot een statensysteem.95 Het Europa 
van de 16de eeuw bevond zich dus in een pre-Westfaals tijdperk, maar dit impliceerde niet dat 
de ‘staatsvorming’ nog niet aan de gang was. Hoewel oorlog als een instituut op zich werd 
gezien, waarmee problemen dienden opgelost te worden, nam de diplomatie steeds meer een 
prominentere plaats in. Dat gezanten elk een eigen manier van handelen hadden, staat dan ook 
buiten kijf. In het kader van deze thesis zal de manier waarop de meest invloedrijkste 
diplomaten aan het hof van Mary Tudor opereerden, verder belicht worden, omdat dit een 
exponent was van de politiek die door de vorsten werd uitgestippeld. Dit was echter een 
concept van trial and error, daar de Italiaanse vorm van diplomatie met permanente 
ambassadeurs in 1553 een relatief nieuw begrip was. In Engeland werd het systeem pas in 
1505 ingesteld — John Stile in Castilie —en stuurde Aragon met dr. Rodrigo de Puabla de 
eerste buitenlandse permanente ambassadeur naar Engeland. 
 
Vertrekkende bij Antoine de Noailles, kan gesteld worden dat de bij tijd en wijlen brutale 
politiek van de Franse ambassadeur en de niet aflatende stroom Engelse dissidenten die zich 
een weg baanden tot aan het hof van Henri II, de Anglo-Franse relaties onder een zware druk 
zetten.96 De Noailles begreep de kracht van de symboliek en tastte daarom steeds opnieuw de 
grenzen van de diplomatieke hoffelijkheid af. Zo weigerde hij Mary’s blijde intrede bij te 
wonen en vormde zo het beeld dat Parijs de nieuwe vorstin afkeurde.97 Deze gevolgde weg 
werd eveneens vastgesteld door de Engelse ambassadeur in Frankrijk, de bedeesde en 
zwijgzame Dr. Nicholas Wotton, die door zijn contacten met hoflieden van verschillende 
pluimage, de buitenlandse politiek van Frankrijk gedeeltelijk kon reconstrueren. De situatie 
zou zich vanaf 1554 zodanig vormen dat Wottons voornaamste bezigheid het volgen was van 
de vele Engelse dissidenten die zich in Frankrijk bevonden. De geestelijke Nicholas Wotton 98 
was samen met aartsbisschop Thomas Cranmer van Canterbury en bisschop Cuthbert Tunstall 
van Durham één van de weinige clerici die de laatste antiklerikale golf van Henry VIII’s 
reformatiepolitiek zou overleven. Oude getrouwen zoals bisschop Stephen Gardiner van 
Winchester en bisschop Thomas Thirlby van Norwich werden reeds in 1546 op vakkundige 
wijze politiek monddood gemaakt.99 Zijn diplomatieke achtergrond stelde Wotton dan ook in 
staat het broze evenwicht tussen de Valois en de Habsburgers beter dan wie ook in te schatten. 
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In 1543 trad Wotton reeds samen met Sir Thomas Seymour op als gezant aan het hof van 
Maria van Hongarije en was samen met Sir William Paget medeonderhandelaar om de 
fameuze Anglo-Habsburgse alliantie van 1543/1544 af te sluiten. Hoewel de alliantie een 
fiasco bleek te zijn, werd zijn religieuze gematigdheid weliswaar bijzonder goed gesmaakt 
door de keizer, die hem aangesteld wilde zien als speciaal gezant in het Heilig Roomse Rijk. 
De toenmalige ambassadeur, Sir Richard Morisone, werd door Karel V als een notoire ketter 
aanzien, een beeld dat Morison zelf hielp te versterken door in het bijzijn van de keizer 
openlijk zijn geloof te promoten, en steun te betuigen aan de beslissing van de Privy Council 
om Mary haar religie te ontzeggen. In 1553 werd Wotton tenslotte aangesteld als ambassadeur 
in Frankrijk om er in samenwerking met de pauselijke legaat, Sir Thomas Chaloner en Sir 
William Pickering een onmogelijke vrede uit de brand te slepen tussen Henri II en Karel V.100 
De positie van Engeland als scheidsrechter in het conflict zou een constante blijven tijdens de 
regering van Mary Tudor. De positie van Wotton in dit onderzoek is van een groot belang 
omdat het een meer ‘neutraal’ beeld kan weergeven. Als toeschouwer van op de zijlijn kon 
Wotton de Anglo-Habsburgse relaties zo makkelijker verbinden in het Anglo-Habsburgse 
diplomatieke systeem. De stelling ‘als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel’ is ook hier 
van toepassing, met als enige verschil, dat het ook in Londen bewolkt kan worden. Londen-
Brussel-Parijs was de diplomatieke drie-eenheid, die gedwongen werd om in de periode 1553-
1558, al dan niet conflictueuze relaties met elkaar aan te gaan. De ambassadeur kan in dit 
geval aanzien worden als de geweldloze derde colonne. 
 
Een ambassadeur had immers naast de officiële agenda en de gebruikelijke geloofsbrieven, 
meestal geheime instructies meegekregen om steeds opnieuw schijnbaar vijandige besturen 
onderuit halen, vooral via contacten met dissidenten van verschillende ideologieën.101 De 
Franse historicus L’abbé Réné Aubert de Vertot, was één van de eerste geschiedschrijvers die 
de dubbele rol van de ambassadeur meer uitvoerig beschreef. Hij stelde terecht vast dat 
ambassadeurs, naast charmante spionnen, in vele gevallen gevaarlijke en tegelijkertijd 
onzichtbare vijanden waren van menig koninkrijk.102 Vooral het ondermijnende karakter van 
een ambassadeur met slechte bedoelingen was een vaardigheid waarin de Franse ambassadeur 
Antoine de Noailles bijzonder goed bedreven was. Zijn weinig subtiele manier van handelen 
zou gauw een doorn in het oog betekenen voor de keizerlijke ambassadeur, Simon Renard, die 
op zijn beurt geen moment onbenut liet om de schijnbare vijanden van het Engelse bestuur in 
een slecht daglicht te stellen. Zijn vijanden waren dan ook met velen, van de Noailles tot Lady 
Elizabeth, stuk voor stuk individuen die volgens Renard een sluimerend gif waren voor de 
Anglo-Habsburgse betrekkingen. Want vooral dat laatste was het doel van Renard, niet zozeer 
Engeland en haar vorstin dienen, maar de onderlinge relaties tussen Brussel en Londen op een 
hoog peil houden. De beide ambassadeurs die bepalend waren in de Engelse diplomatieke 
scène, waren in veel opzichten complete uitersten van elkaar. Simon Renard was de briljante 
en hooghartige selfmade man, die met steun van Granvelle, de hoogste functies binnen de 
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diplomatieke dienst van Karel V kon bekleden, terwijl de carrière van de Noailles vanaf diens 
geboorte uitgestippeld werd door de directe omgeving. Welke achtergrond hadden de 
ambassadeurs en hoe vormde dit hun functioneren als gezant? Deze vraag is van belang, 
omdat de biografische gegevens verraden waarom de gezanten zich op een welbepaalde 
manier opstelde t.o.v. problemen die zich stelden. De familie de Noailles, afkomstig uit het 
centrale Le Limosin was van oudsher een deel van de noblesse d’epée, die zich via allerhande 
huwelijksverbintenissen en uitgekiende patronagesystemen wist op te werken tot een 
invloedrijke familie in het Franse adellijke systeem.103 Antoine, een zoon uit het zestien 
koppige gezin van Louis de Noailles en Catharine de Pierrebusière trad al op vrij jonge 
leeftijd  in dienst van François de la Tour ‘Vicomte de Turenne’, die hij vergezelde in vele 
diplomatieke missies naar Venetië, Rome en Castilië. Het gros van het de Noailles 
patrimonium bevond zich rond de stad Turenne, waardoor de band met de beschermheer 
inniger was dan in vergelijking met de andere families uit de streek. Begin jaren 50 van de 
16de eeuw werd de Noailles benoemd tot Luitenant-generaal van Guyenne en Gouverneur van 
Bourdeaux, wat hem sterke militaire en administratieve ervaringen opleverde. Zijn ervaringen 
en gewiekstheid bezorgde hem in mei 1553 de benoeming tot Franse ambassadeur aan het hof 
van St. James.104 
 
Welk carrièrepatroon bewandelde de keizerlijke gezant Simon Renard, de tegenpool van de 
Antoine de Noailles, en hoe bepaalde dit zijn politiek handelen? De ijzersterke carrière van 
Renard valt echter eveneens ten dele te verklaren door diens banden met de invloedrijke 
families van het moment. Zijn vroege vriendschapsbanden met grootkanselier Nicolas 
Perrenot de Granvelle en diens zoon, Antoine droegen zeker bij tot zijn promoties binnen het 
staatsbestel, maar Renards doorzettingsvermogen en blinde ambitie kunnen niet zomaar aan 
de kant geschoven worden. De bijzonder leergierige Renard verkreeg reeds vroeg de titel van 
Docteur ès droits aan de Universiteit van Leuven105 en liet zich tijdens zijn functie als notaris 
te Vesoul opmerken door de gedrevenheid en blinde ambitie. Deze karaktertrekken zouden 
hem leiden in de vele diplomatieke taken die hem werden opgelegd. In 1540 werd hij op 
aandringen van Granvelle aangeduid als Lieutenant de Baillage d’Amont en in 1547 Maître 
des requêtes ordinaires de l’hôtel , met een jurisdictie over het hele grondgebied van de 
Franche-Comté. Het sluitstuk was zijn opname in de noblesse de robe als Heer van Barmont 
en de aanstelling als lid van de Nederlandse Raad van State.106 Renard voldeed ruimschuits 
aan Alberico Gentili’s stelling dat de gezant enige kennis van de filosofie en het recht moest 
bezitten, hoewel bleek dat Juan Antonio de Vera de aandacht vestigde op de wetten van de 
deugdzaamheid, een concept waar Renard niet altijd mee gezegend was.107 Simon Renard 
bleef immers extreem trots en zou zich altijd blijven verzetten tegen de stelling dat hij niet 
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meer was dan ‘un familier’ voor Nicolas Perrenot, en een ‘favoriet’ van Antoine Perrenot.108 
De positie van Renard kan in vergelijking met zijn voorgangers het meest aansluiten bij 
Eustace Chapuys, de kosmopolitische carrièrist uit Savoye109, die op aandringen van de 
invloedrijke Mercurini Gattinara, vanaf 1529, zestien jaar lang in Engeland resideerde en een 
niet verwaarloosbare invloed genoot op Henry VIII. Beide gezanten werden erop uit gestuurd 
om de bekoelde relaties nieuw leven in te blazen. Verschillend zijn uiteraard de 
vooropgestelde doelen die beide heren moesten volgen. Chapuys werd erop uit gestuurd om 
een nieuwe defensieve alliantie met Engeland af te sluiten , terwijl Renard via de 
huwelijksonderhandelingen de kiemen moest leggen van een duidelijke offensieve politiek, 
een gegeven dat niet helemaal strookte met de lijn die Karel V decennialang aanhield. 
 
Deze verschillende achtergronden waarbij patronage, strikte familiebanden, briljante en 
ambitieuze geesten hand in hand gingen, betekende al vanaf het prille begin de ideale 
voedingsbodem voor een keiharde rivaliteit tussen de parvenu Simon Renard en de 
grootmeester van de intrige en achterkamertjespolitiek, Antoine de Noailles.110 De aanpak die 
beide gezanten hanteerden werd bepaald door de manier waarop hun beide soevereinen aan 
politiek deden. De Habsburgse diplomatie werd eerder als conservatief, defensief en statisch 
omschreven, waarbij het hoogste doel het behoud van de actuele politieke situatie was, terwijl 
de Franse diplomatie bestempel kon worden als offensief, dynamisch en vooral handelend 
naar de aloude stelling ‘verdeel en heers’.111 De Habsburgse lijn inzake diplomatie zou echter 
tijdens de regering van Mary verlaten worden en vervangen worden door een meer agressieve 
vorm van politiek voeren. De vraag op welke manier deze ‘diplomatische modellen’ werden 
toegepast in de praktijk, zal hier verder uitgewerkt worden.  
 
Renard diende de Habsburgse zaak vooral via directe contacten met Mary zelf en de pro-
Habsburgse Councillors, terwijl de Noailles een netwerk van spionnen, die sinds het vertrek 
van zijn voorganger, René de Laval de Boisdauphin in verval raakte, wist op te bouwen. Het 
was een bonte verzameling van Engelsen, Fransen en Zuid-Nederlanders, waarvan sommigen 
handelaars, ketters, politieke dissidenten tot militairen waren die een constante stroom aan 
geld nodig hadden .112 Deze informanten die doorgaans ook fungeerden als spionnen, waren 
in het Engeland van Mary Tudor alom tegenwoordig en opereerden in vele gevallen onder 
dubbele namen. Zo meldde Wotton dat er in Londen ene Roger Edwards werkzaam was, die 
zich bij tijd en wijlen ook Roger Arnolds liet noemen en rechtstreeks onder de bevelen van de 
Montmorency opereerde .113 Het blijft echter moeilijk de waarheid van de leugen te scheiden 
die de informanten doorspeelden. Deze individuen verloren logischerwijze elke band met land 
of vorst, en lieten zich enkel leiden door de geldbeurs, waardoor dubbelspel in de 
vroegmoderne schaduwdiplomatie schering en inslag was. Simon Renard ondervond dit reeds 
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in de personen van Guillaume Mondroloi114 en zijn eigen maitre d’hotel, Etienne Quiclet. 
Vooral het vermeende spionagewerk van Quiclet zal later aan bod komen in het kader van de 
gespannen sfeer die heerste tijdens de onderhandelingen te Vaucelles.115 Zoals later in deze 
tekst zal blijken was het standaard geworden om in de diplomatieke correspondentie met de 
soeverein of de secretarissen, de waarheid meermaals geweld aan te doen. Dit kadert 
natuurlijk in de politiek die de ambassadeurs voerden om het thuisland een vertekend en 
veeleer sterk negatief beeld weer te geven van hun residentieland. Hoewel bepaalde 
boodschappen getoetst kunnen worden aan meer neutrale correspondenties, blijft het een 
uitdaging de dubbele bodems in de inhoud te ontdekken. De praktijk van het implementeren 
van weinig betrouwbare geruchten, onwaarschijnlijke toekomstvisies en pure leugens kan 
echter ook een averechts effect  teweegbrengen. De 15de eeuwse Venetiaanse gezant in Rome, 
de geleerde Ermolao Barbaro, verklaarde dat het toevoegen van leugens om de positie van de 
desbetreffende ambassadeur te vergroten, een misdaad was tegen zichzelf en het land dat hij 
diende te vertegenwoordigen, want misleidende boodschappen konden leiden tot verkeerde 
politieke stappen en op termijn tot de val van de ambassadeur zelf.116 Zo verscheen op 15 juli 
het bericht van een anonieme spion uit Frankrijk, dat Henri II vanuit Schotland steun zou 
verlenen aan de Lady Jane en via bijzondere gezanten de Seigneur de Gyé en Jean de 
Morvilliers ‘Bisschop van Orléans’, de toestemming zou geven om Northumberland openlijk 
bij te staan.117 Dit bericht bleek later grotendeels foutief te zijn, waardoor de betrouwbaarheid 
van menig spion/informant zeker in vraag kan gesteld worden. Ironisch genoeg zou Barbaro, 
de denker die de regels van de ambassade trachtte te omschrijven, in 1491 zondigen door het 
aanvaarden van de positie van Patriarch van Aquileia, wat in strijd was met de principes van 
een Venetiaanse ambassadeur, die verondersteld was geen geschenken te aanvaarden. Hoewel 
de  aanmaningen van deze illustere voorgangers perfect gekend waren, vonden zowel Simon 
Renard als Antoine De Noailles het een noodzaak zich te wenden tot buitenstaanders om via 
roddel en vertelsels hun invloed te vergroten, waardoor hun arsenaal voor het schijnbare 
onoplosbare hoofdstuk van het huwelijk van Mary Tudor danig uitgebreid werd. Vanuit 
Brussel werden eveneens fondsen gestuurd ‘pour les employees es affaires secretz’, waardoor 
het gebruik van informanten, tot op een bepaalde hoogte geïnstitutionaliseerd kan genoemd 
worden.118 Spionnen en informanten maakten dus deel uit van het diplomatieke netwerk. 
 
Er kan dus reeds een voorzichtig antwoord gegeven worden op de vraag op welke basis de 
diplomatieke relaties gevormd werden aan het hof van St. James. De Habsburgse en Franse 
ambassadeurs volgden elk hun respectievelijk ‘model’ om een weg te zoeken in het politieke 
kluwen van de schijnbare politieke tegenstellingen. Het gebruik van spionnen, informanten en 
het blijvend informeren naar de internationale politieke situatie werden daarom 
basiselementen in de diplomatieke cultuur van 1553-1558. Hoewel Renard zich wel kon 
wijsmaken dat hij de meer ‘pure’ vorm van de diplomatie nastreefde, bleek ook dat ook hij 
zondigde door het inzetten van weinig betrouwbare externe bronnen. Dit zal ook de ironie van 
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het gezantschap van Simon Renard blijken te zijn. De ondermijnende politiek die de Noailles 
voerde, werd door Renard als onchristelijk omschreven, maar diezelfde Renard volgde van 
1553 tot september 1555 eenzelfde weg, waarbij de nevenschade in vele opzichten even groot 
bleek te zijn. 

II.4 De eerste diplomatieke stappen 
 

Hoe vertaalden de verschillende diplomatieke modi operandi zich dan tijdens de 
huwelijksonderhandelingen? Deze vraag is van essentieel belang, daar de cruciale periode 
augustus 1553-juli 1554, de kiem legde voor het verdere verloop van de diplomatieke 
betrekkingen tussen Engeland en de twee belangrijkste protagonisten, de Habsburgers en 
Valois-Frankrijk. Onbegrip, misverstanden en bedreigingen zouden legio worden in de 
periode waarin plannen werden gemaakt, om de kaart van Europa drastisch te hertekenen. Het 
Habsburgse huwelijk zou immers de oude grenzen grondig hertekenen. 
 
Het concept van een huwelijk was voor Mary een uitermate donker schrikbeeld. Ze genoot 
immers een gedwongen celibatair leven, dat haar in feite opgelegd werd door de politiek van 
haar vader en broer. Het gevolg was de schrik voor het overbruggen van de schijnbaar 
immense mentale horde.119 Tijdens haar hoedanigheid als huwbare prinses was Mary echter 
meermaals het onderwerp van haar vaders Europese schaakspel. Vele zgn. ideale kandidaten 
passeerden de revue, waarvan ze enkel Filips van de Palts120 in 1539 te Hertford Castle in 
levende lijve ontmoette.121 Dit beruchte plan van Henry VIII om zich te binden met een 
Lutherse prins tegen Karel V viel echter eveneens in het water wegens grove lacunes in de 
communicatie. Het gevolg was dat Mary een afkeer kweekte tegen elke vorm van verbintenis. 
In 1553 was ze er zich echter wel van bewust dat het een plicht was, een verbintenis voor god, 
de kroon en het volk, waarin persoonlijke bedenkingen of gevoelens geen plaats meer 
hadden.122 Het vinden van de geschikte kandidaat zou echter de tweespalt in de Privy Council 
al op bijzonder hardnekkige wijze blootleggen en zal de broze relatie tussen Londen en Parijs 
danig doen bekoelen tot men op een punt kwam, waarin men het concept ‘oorlog’ niet meer 
schuwde. Hoewel Henry VIII reeds in 1521 via het Verdrag van Windsor, Mary aan Karel V 
beloofde in het kader van een sterke alliantie tussen beide huizen, werd het idee in 1553 
spoedig afgedaan als onrealistisch wegens de ouderdom en het fysieke verval van Karel.123 
Franse en Duitse prinsen werden wegens geopolitieke en religieuze overwegingen nooit als 
een serieuze optie gezien, waardoor het kransje kandidaten in augustus 1553 herleid werd tot 
enkele klinkende namen.124 Een daarvan was Don Luis de Beja, broer van de rijke Portugese 
koning Johan III en prior van de welvarende Beja - abdij. De inspanningen van de Portugese 
ambassadeur Don Lorenzo Piz de Tavora 125 en de economische voordelen die konden 

                                                           
119 D. Loades, Mary Tudor, The tragical History of the First Queen of England, Bath, CPI Bath Press, 2006, p. 
106. 
120 Philip was een kleinzoon van keurvorst Philip van de Palts. Onder keurvorst Friedrich II werd de Reformatie 
ingevoerd.   
121 D. Loades,  Intrigue and Treason, The Tudor Court, 1547-1558, Harlow, Pearson, 2004, p. 146. 
122 Ambassadeurs aan Karel, Cal. Spain, XI, 2 augustus 1553. 
123 H.F.M. Prescott, Mary Tudor: The Spanish Tudor, Bristol, Phoenix Press, 2003,  p.30. 
124 D. Loades, Intrigue and Treason…p. 146. 
125 M. Van Durme, Antoon Perrenot:… p. 117. 



31 

 

voortvloeien uit de verbintenis, konden niet beletten dat deze plannen meteen werden 
afgeschreven, gedeeltelijk vanwege Don Luis’ al vrij gevorderde leeftijd126, diens vermeende 
relatie met ene Yolande Gómez127, maar vooral vanwege de invloed die Karel V in Portugal 
kon uitoefenen om de kandidatuur te ondermijnen.128 Een eliminatieronde leidde er medio 
september 1553 tot toe dat er zich nog maar twee belangrijke kandidaten zich staande hielden, 
Karels zoon Filips, en de flamboyante Edward Courtenay, die door toedoen van zijn moeder, 
Gertude Blount op 3 augustus 1553 vrijgelaten werd na een verblijf van 15 jaar in The 
Tower.129 De naam van Filips als mogelijke huwelijkskandidaat circuleerde reeds in 1550 bij 
monde van de Franse ambassadeur aan het hof van Maria van Hongarije, Sébastien de 
l’Aubépine ‘abbé de Bassefontaine’ die stelde dat men na het huwelijk, Edward op grond van 
diens vaders onwettige huwelijk130 met Jane Seymour van de troon kon stoten.131 Filips 
verscheen andermaal ten tonele in 1551 na de catastrofe van Innbruck, waarna vooral Maria 
van Hongarije ijverde voor een versterking van de Anglo-Habsburgse alliantie om de positie 
van de Habsburgers enigszins te versterken.132 Deze vorm van verbintenissen — zoals eerder 
beschreven in het kader van de defensieve diplomatieke politiek — moesten een politieke 
status-quo forceren waarin Engeland als de onmisbare schakel werd gezien. Een 
afschrikkingmanoeuvre dat Henri II moest aanzetten tot vredesonderhandelingen. In 1544 
leidde de halfslachtige alliantie met Henry VIII reeds tot de onderhandelingen in de abdij van 
Crépy-en-Laonnais, maar wantrouwen  van beide kanten, nieuwe politieke mogelijkheden 
voor Henri II en religieuze troebelen in het Heilig Roomse Rijk resulteerden in een nieuw 
politiek en financieel gespannen klimaat. 

II.5 De positie van Filips 
 

Welke positie bekleedde Filips op de Europese huwelijksmarkt en op welke manier werden 
eventuele tegenstanders ondermijnd? Deze vraag is van belang, omdat zo andermaal de 
diplomatie in al haar vormen in het voetlicht treedt. Deze Portugese match was een logisch 
gevolg van de dynastieke en financiële bekommernissen van de Spaanse Habsburgers. De 
hernieuwde oorlog met Frankrijk bleef een zware hypotheek op de schatkisten van de 
verscheidene Habsburgse landsdelen leggen, waardoor de jaarlijkse bede geen soelaas meer 
kon bieden om de ontspoorde oorlogsrekening te bekostigen. De financiële situatie in menig 
kroongebied was dan ook van die aard dat er nog maar weinig ruimte tot onderhandelen 
overbleef. De Nederlanden keken in het oorlogsjaar 1552 aan tegen een schuld van ongeveer 
5.621.000 ponden Vlaams, terwijl de subsidies die de Staten-Generaal goedkeurde om de 
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oorlog te financieren in enkele jaren tijd stegen met een steigerende 500 %.133 Een huwelijk 
met het bijzonder welstellende Huis van Aviz was daarom een welgekomen vorm van nieuwe 
broodnodige inkomsten. Maria was gezegend met een erfenis van 400.000 ds. die ze verkreeg 
van haar vader Manuel I,wat zou worden uitgebreid met een extra bruidschat van 200.000 ds. 
die geschonken zou worden door haar broer, koning Johan III.134 De dynastieke perspectieven 
vormden een toekomstbeeld van een éénmaking van de Iberische kronen onder éénzelfde 
dynastie, zijnde de Habsburgers. Dit wapenfeit zou zich echter maar pas in 1580 135 
voltrekken, maar een tweede verbintenis tussen Filips en het huis van Aviz zou er echter niet 
meer komen. Toch zou het een dwaling zijn om te stellen dat het Engelse huwelijk in die 
eerste cruciale dagen van Mary’s regering een bespreekbare optie was voor Brussel. Karel V 
gaf immers mee aan zijn gezanten in Londen dat een buitenlands huwelijk de gemoederen 
danig konden ophitsen. Zijn grootste vrees bestond erin dat de Fransen door manipulatie van 
een ontevreden en xenofobisch ingestelde Engelse bevolking vrij spel zouden kunnen krijgen, 
om net als in Schotland een gooi proberen te doen naar de macht achter de schijnwerpers.136 
Deze twijfel hield echter maar enkele weken stand en verdween wanneer  via de uitgebreide 
contacten met de gezanten en de Engelse naties in Antwerpen, bleek dat Northumberland en 
zijn Franse contacten niet in staat waren Mary van de macht te houden op basis van een 
dubieus testament van Edward VI. Karel schreef Filips aan en gaf te kennen dat indien de 
Portugese onderhandelingen niet te ver gevorderd waren, de optie van een Anglo-Habsburgse 
verbintenis de meest voor de hand liggende was. Berichten die Karel verkreeg via de 
Portugese boodschapper Del Bosque, zijn onderhandelaar in Portugal, Ruy Gómez de Silva en 
zijn zus, Eleonara wezen immers op vastlopende gesprekken.137 Diplomatie speelde in deze 
eerste fase nog geen rol, maar illustreerde enkel de verhouding tussen vader en zoon, 
soeverein en prins, die geen ruimte toeliet om uit eigenbelang de wensen van Karel V uit de 
weg te gaan. De drogreden die aangevoerd zou worden om de Portugese plannen op te bergen, 
werd herleid tot een geldkwestie waarbij Filips stelde dat de bruidschat naar de toenmalige 
standaarden veel te klein was. Het positieve antwoord van Filips liet mede door de 
oorlogssituatie langer dan een maand op zich wachten, maar bereikte op 11 september de 
Coudenberg, waarna nieuwe instructies werden uitgeschreven naar de ambassadeurs in 
Engeland. De speciale gezanten — met uitzondering van Renard — werden per direct 
teruggeroepen, omdat Antoine Perrenot de Granvelle, één van de architecten van het huwelijk 
de onderhandelingen zo geheim mogelijk wilde houden. De beslissing dat Renard als enige 
aan het hof van St. James kon blijven resideren, werd ten dele ook gemaakt door het feit dat 
Renard, meer dan welke ambassadeur dan ook, kon doordringen tot Mary Tudor, wat hem 
terecht de stempel van één van de meeste invloedrijkste gezanten aan het hof opleverde. 
Granvelle maande dan nog wel aan om in de correspondentie enkel het strikt noodzakelijk te 
vermelden, maar wist goed dat Renard de enige persoon was die een huwelijk zou kunnen 

                                                           
133 M.J. Rodriguez-Salgado, The Changing Face of Empire: Charles V, Philip II and Habsburgs Authority, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1990,  pp. 54-59. 
134 M.J. Rodriguez-Salgado, The Changing Face of Empire…p.76. 
135 Filips II kon na de dood van koning-kardinaal Hendrik van Portugal de troon claimen als kleinzoon van 
Manuel I. 
136 De Instructies van Karel V aan de ambassadeurs, Cal. Spain, XI, 23 juni 1553. 
137

 Karel V aan Filips, Cal. Spain, XI, 30 juli 1553. 



33 

 

forceren.138 Hier kon het voorbeeld van dr. Rodrigo de Puebla gevolgd worden, de gezant van 
Ferdinand II van Aragon, die zich in de beginjaren van Henry VIII’s regering in Engeland 
bevond en zich beperkte tot het strikt noodzakelijk nieuws, mede door het feit dat hij gewoon 
geen geld had om geruchten via informanten af te kopen. Renard zou inderdaad jaren na de 
feiten blijven herhalen dat hij het was die op 29 juli tijdens een audiëntie op Beaulieu Palace, 
het huwelijk eens ter sprake bracht, waardoor het zijn persoonlijke chef-d’oeuvre was.139 Met 
de nodige dosis hoogmoed noemde Renard de vorstin zeer beïnvloedbaar en totaal onervaren, 
wat volgens hem zijn taak op vele vlakken simpeler maakte.140 De gezant noemde het een 
grote zelfopoffering, maar dergelijke beweringen waren medeverantwoordelijk voor de 
onenigheid met Granvelle, die vanaf 1555 in alle hevigheid zou losbarsten. 
 
Over de rol van Granvelle kan gediscussieerd worden, maar in het licht van deze tekst ligt de 
focus vooral op Simon Renard, die ondanks de vele nuttige aanwijzingen van Granvelle, wel 
degelijk het meeste werk moest verrichten om Mary over te halen tot het huwelijk. Zijn taak 
bestond er vooral in Mary ervan te overtuigen dat de Portugese onderhandelingen zo goed als 
dood waren141 en vormde het huwelijksidee om tot een waar teleologisch concept, waarin het 
lot van beide Huizen hen tot elkaar dreef. Een binnenlands huwelijk met een edelman van 
hoge rang, moest afgedaan worden als een weinig voordelige daad, waarbij de vooruitzichten 
van een mogelijke burgeroorlog tussen rivaliserende huizen duidelijk gemaakt moesten 
worden.142 De gevoelige snaar van  het herstel van het katholieke geloof werd zeker niet 
gespaard. Hoewel Renard zich zeer meer gereserveerd opstelde t.o.v. het huwelijk, deelde hij 
wel met vol enthousiasme aan invloedrijke Castiliaanse Secretaris van State, Juan Vazquez de 
Molina mee dat het spoedig herstel van het Christendom mede door dit huwelijk mogelijk 
gemaakt zou worden.143  Een boodschap waaraan menig administrator in Spanje veel belang 
aan hechtte en het mislukken van het tweede Portugese huwelijk zo graag door de vingers zou 
zien. Het strikte katholieke geloof van Renard zou er echter voor zorgen dat zijn visie op de 
Engelsen en de Engelse politiek in vele gevallen als een strijd tussen het ware geloof en de 
ketterij zou gezien worden. Zijn grootste tekortkoming was dan onwil om de Engelse cultuur 
die zich sinds de jaren 30 van de 15de eeuw vormde, te begrijpen. Renard kon echter wel puur 
politieke situaties goed inschatten en besefte dat de Privy Council, het hoogste administratieve 
orgaan, maar weinig ophad met een buitenlands huwelijk. Dit was een zoveelste contradictie 
rond de figuur van Renard. Hij stelde daarop voor om de intenties van de verschillende 
Councillors op individuele basis te bekijken en in geval van tegenstand de desbetreffende 
Councillors zo goed mogelijk in de gratie te houden.144 Het stilzwijgen werd echter 
gehandhaafd en Karel wilde de officiële bekendmaking dat een huwelijk op til was uitstellen 
tot de samenkomst van Mary’s First Parliament in oktober 1553.145 Deze aanbeveling zou 
echter een tactische misrekening van formaat zijn, wanneer zou blijken dat er in november 
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een gezamenlijk delegatie van de Commons146 een protestbrief zou indienen tegen het 
aankomende Anglo-Spaanse huwelijk. Karel V kon zich niet voor de geest halen dat een 
legislatieve raad, zich ooit zou durven inmengen in een persoonlijke aangelegenheid. Thomas 
Boleyn stelde reeds in 1531 in het kader van de huwelijksperikelen tussen Henry VIII en 
Anne Boleyn, dat de private aangelegenheden ‘belongeth not to their (the people) 
judgement’147. Het volk, noch het parlement had het recht zich hier dus over uit te spreken. De 
structuren in Engeland waren echter zodanig opgebouwd, dat de Commons hun zegen 
moesten geven over de eventuele huwelijksbepalingen, waardoor het negeren van hun grieven 
een bijzonder moeilijke situatie zou creëren. Hier kan teruggegrepen worden op de manier 
waarop Renard het Engelse parlement onderschatte. Hij zag niet in dat een relatief sterke 
groep tegenstanders zich had gevormd en had al helemaal niet verwacht dat diezelfde groep 
het zou aandurven om Mary aan te schrijven i.v.m. met een persoonlijke kwestie zoals een 
huwelijk. 
 
Zoals te verwachten was, lekten de plannen van Brussel echter spoedig uit. Antoine de 
Noailles kon rekenen op een solide netwerk van contacten en kreeg via Sir John Leigh te 
horen dat een Spaanse huwelijk tot de mogelijkheden behoorden.148 Leigh kwam uit een 
katholieke familie uit het graafschap Surrey, dat onder het bewind van Henry VIII en Edward 
VI zwaar te leiden had onder het nieuwe religieuze klimaat. Vele malen werd Leigh 
vastgehouden in The Tower en The Fleet gevangenis149 wegens vermeende banden met o.a. de 
verbannen Reginald Pole. Net als Sir Robert Rochester150 en John de Vere ‘Earl of Oxford’ 
behoorde hij dan ook in juli 1553 tot de aanhangers van Mary, maar keerde zich weliswaar 
spoedig tegen een Spaans huwelijk omdat naast nationalistische motieven, hij vreesde dat het 
huwelijk het herstel van het katholicisme zwaar zou verstoren.151  De Noailles ontdekte dat hij 
niet de enige tegenstander aan het hof was, daar de Venetiaanse gezant, Giacomo Saronzo uit 
Venetiaans oogpunt weinig ophad met een versterking van de Habsburgers door een Engels 
huwelijk. De Venetiaanse tegenstand kan teruggebracht worden tot de het concept van het 
politieke evenwicht. Venetië hanteerde net zoals Engeland een politiek waarbij vermeden 
moesten worden dat een welbepaald rijk zijn tegenstander kon overvleugelen. In hoofde van 
Saronzo betekende het huwelijk op termijn een gevaar voor de integriteit van de handelsnatie 
door een sterker wordende Habsburgse dynastie.152 Diens opvolger, Giovanni Michieli, zou 
aanbevelingen van de Venetiaanse Senaat inzake onpartijdigheid meer nastreven, maar 
ondanks de zeer frequente contacten die hij en zijn secretaris Antonio Mazza onderhielden 
met de Noailles, blijft het moeilijk in te schatten hoe ver zijn betrokkenheid liep in de anti-
Spaanse campagne. 
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II.6 De Habsburgse broedertwist 
 

Het Anglo-Spaanse huwelijk bracht dus niet enkel in Engeland nervositeit met zich mee, maar 
kende naast de spanningen met Frankrijk, ook een nieuwe kiem voor de hernieuwde 
broedertwist tussen Karel V en zijn broer, Rooms-Koning Ferdinand. Waarom werden deze 
spanningen verbonden met het huwelijk en hoe werd hierop gereageerd door de gezanten? 
Conflictbeheersing was immers een vaardigheid die ook door ambassadeur beheerst moest 
worden. Deze conflicten zouden een nieuwe dimensie kennen tijdens het huwelijksvraagstuk 
van Mary Tudor in augustus/september 1553 en is in het kader van deze tekst niet geheel 
onbelangrijk, omdat het een voorbeeld zal geven op welke manier het de positie van Engeland 
kon weergeven in de broedertwist, de spanningen met Henri II van Frankrijk en hoe men had 
getracht hier een diplomatiek antwoord aan te geven. Het is daarom ook belangrijk de oorzaak  
te kennen van een probleem dat in 1553 scherper dan ooit aanwezig zou zijn. Er kan dus 
afgevraagd worden in hoeverre de internationale situatie van de Habsburgers een weerslag 
zou vinden in het Engelse project, en hoe de gezanten hiermee omgingen. Welke spanning 
bracht het vooral teweeg in de Habsburgse familie? 
 
De strubbelingen die heersten tussen de dominante Karel en de eerder onderdanige en 
conflictmijdende Ferdinand kenden hun oorsprong in de erfenis - en verdelingskwestie van de 
uitgestrekte Habsburgse en Trastàmara153 erfenis , de Bourgondische gebieden en vooral de 
zeer prestigieuze Rooms-Keizerlijke waardigheid die sinds 1519 gedragen werd door Karel. 
Zowel Maximiliaan I van Oostenrijk als Ferdinand II van Aragon hadden elk hun eigen visie 
hoe de kronen verdeeld moesten worden onder hun kleinzonen. Maximiliaan ambieerde een 
verdeling waarbij Karel de Iberische erfenis mocht ontvangen, terwijl de Oostenrijkse 
gebieden aan Ferdinand nagelaten moesten worden, Ferdinand van Aragon daarentegen 
voorzag een plan waarin het tegenovergestelde het streefdoel was. Hoewel het plan van 
Maximiliaan de steun van de pro-Habsburgse paus Leo X genoot, besloten beide heren dat het 
vooruitzicht op een eventuele successiecrisis tussen beide broers dergelijke plannen niet 
onfeilbaar maakten. Ferdinand II van Aragons ideaal berustte echter uiteraard op het feit dat 
Karel in de ogen van de Spaanse adel eerder een buitenstaanders, dan een prins van den 
bloede was. Dit beeld werd versterkt wanneer Karel in 1517 een inbreuk pleegde op de Ius 
Indigenatus 154door Grootkanselier Jean Le Sauvage Karels eerste Castiliaanse Cortès te laten 
voorzitten. In een poging om de grieven van zijn tegenstanders te neutraliseren, stuurde Karel 
in 1518 zijn broer weg naar de Nederlanden, zonder een antwoord te bieden op de 
verdelingskwestie.155 In 1526 werd Ferdinand echter na de dood van Lajos II van Hongarije156 
de nieuwe monarch van het door de Ottomanen belegerde Centraal-Europese koninkrijk 
Bohemen-Hongarije. Deze aanvulling van Ferdinands Hausmacht157 deed de broedertwist 
enigszins wat luwen, maar het werd  niet vergeten. 
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De jaren 40 en 50 van de 16de eeuw werden echter gedomineerd door de opvolgingskwestie 
van de Heilig Roomse waardigheid en de positie die de Nederlanden zouden invullen in de 
nieuwe politieke constellatie van 1553 en waren onlosmakelijk verbonden met de wedloop 
naar de hand van Mary Tudor. De Nederlanden speelden hier een belangrijke rol in, omdat het 
gebied vooral de inzet zou zijn van menig diplomatisch overleg. 
 
Die Nederlanden waren sinds capitulatie van Wilhelm van Kleef 158 en de annexatie van diens 
Vorstendom Gelre 159 omgevormd tot de zgn. ’17 provinciën’, geen eenheidsstaat weliswaar, 
maar een conglomeraat van baronieën, heerlijkheden, graafschappen en hertogdommen.160 
Een aanwinst die zeker als een speerpunt van het Habsburgse Rijk aanzien werd, maar de 
Nederlanden waren, net zoals meer voorkwam in de geschiedenis, eveneens aanzien als 
pasmunt bij menig overeenkomst. Ferdinands zeer onrustige en ambitieuze zoon Maximiliaan 
werd in 1548 de Nederlanden beloofd als bruidschat voor diens huwelijk met Karels dochter 
Maria.161 Een door Karel vooropgestelde reorganisatie zou echter een streep door de rekening 
van Maximiliaan trekken, waardoor de kiem werd gelegd voor een nieuw sluimerend conflict 
tussen de beide takken. Op 26 juni 1548 werd immers in overleg met de Staten-Generaal 
besloten om d.m.v. de Transactie van Augsburg de recent veroverde gebieden in het 
Noordoosten over te hevelen van de Westfaalse Kring naar de in 1512 opgerichte 
Bourgondische Kring, met een nieuwe striktere scheidingslijn tussen de Nederlanden en het 
Heilig Roomse Rijk als gevolg.162 In het daaropvolgende jaar werd op 4 november de 
Pragmatieke Sanctie aanvaard door de Staten-Generaal, waardoor de Nederlanden als één en 
ondeelbaar werden aanzien met Karel als landsheer en Filips als de nieuwe ingehaalde 
erfprins en ‘seigneur naturel’.163 De band met het Heilige Roomse Rijk werd hierdoor zo 
goed als volledig doorgeknipt, een feit dat meer een logisch gevolg was dan een plots 
revolutionair concept, daar de Nederlandse gebieden al sinds 1512 geen verantwoording meer 
dienden af te leggen aan het Reichskammergericht.164 Deze beslissing zorgde voor een nieuw 
dieptepunt in de relaties tussen de Oostenrijkse en Spaanse tak, waardoor Karel zich de 
mening vormde dat de Nederlanden enkel in handen van zijn nakomelingen konden blijven 
indien Filips de keizerskroon zou verwerven. Maximiliaan genoot immers een zekere 
populariteit in de Nederlanden, waardoor het gevaar zeker reëel was.165 Reeds in 1548 stuurde 
Karel de diplomaat Thomas Perrenot ‘Heer van Chantonnay en Chantecroi’, broer van 
Antoine Perrenot, naar Hongarije om een huwelijk tussen een dochter van Ferdinand met de 
weduwnaar Filips voor te stellen in de hoop enige legitimiteit aan de plannen van Karel te 
verlenen.166 Filips werd immers net zoals zijn vader in het Heilig Roomse Rijk als een 
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buitenstaander gezien. In 1550 vergezelde Filips zijn vader met zijn doortocht door Aken,  
Keulen tot Augsburg, waar Karel op 8 juli 1550 zijn intrede deed om de Rijksdag voor te 
zitten.167 De bedoeling hiervan was niet enkel ter kennismaking met de Duitse adel en 
keurvorsten, maar moest door de aanwezigheid van zowel Karel als Filips de mogelijkheid 
bieden om een sluitende regeling te vinden voor de opvolgingsproblematiek, vooraleer de 
situatie explosieve proporties zou aannemen. Vooral het feit dat Maximiliaan zich op dat 
moment in Spanje als regent bevond, werd door Karel als het optimale moment gezien om een 
eerbaar compromis uit de brand te slepen. Er werd echter niet gerekend op de ingrijpende 
invloed die Henri II kon spelen op de politiek in het Heilig Roomse Rijk, waardoor het eerder 
als een verassing werd gezien dat Henri II, Maximiliaan dan ook bij monde van François de 
Coligny ‘Seigneur d’Andelot’ aanspoorde, om zijn rechten op te eisen en meteen naar 
Augsburg te trekken. Voor de Duitse prins was een onmiddellijk vertrek eveneens een vorm 
van imagebuilding, waardoor hij hoopte de  in Centraal-Europa weinig populaire Spaanse 
gewoontes te vermijden.168  Maximiliaans doortocht door Frankrijk werd met de feestelijke 
verwelkoming door François ‘Seigneur de Bonnivet’ dan eveneens gezien als een toonbeeld 
van de goede relaties 169 die Henri II met Maximiliaan onderhield.170 De weigerachtige 
houding van de invloedrijke keurvorsten Joachim II Hector van Brandenburg, Maurits van 
Saksen en Friedrich II van de Palts171 zorgde ervoor dat Karel een regeling op familiaal 
niveau moest doordrijven.172 Door de niet zo objectieve bemiddeling van Maria van Hongarije 
en Antoine Perrenot werd op 9 maart 1551 een vergelijk gevonden, die niet zozeer het product 
was van evenwaardige onderhandelingen, maar eerder een exponent was van de dominante 
invloed die Karel over zijn broer kon uitoefenen.173 De clausules bepaalden dat Karel 
opgevolgd zou worden door Ferdinand, zoals al was vastgesteld in 1531 toen Ferdinand de 
waardigheid van Rooms-Koning kreeg, waarna deze Filips, die eveneens het Vicariaat over de 
Keizerlijke gebieden in Italië zou waarnemen op zijn beurt de titel van Rooms-Koning moest 
toebedelen. Nadat Filips dan tot Rooms-Keizer zou gekozen worden, moest hij dan weer zijn 
neef, Maximiliaan aanduiden als opvolger.174 Het was een compromis dat een carrousel van 
de beide takken betekende, maar eveneens tegelijkertijd weinig realistisch was door het 
compleet negeren van de politieke/religieuze situatie in het Heilig Roomse Rijk. De Franse 
gezant aan het Keizerlijke Hof, de immer opmerkzame Charles de Marillac ‘Seigneur de 
Ferrières’ beschreef uitvoerig de vijandigheid van de Duitse prinsen tegenover Karel en zijn 
Spaanse zoon Filips.175 Weinig Duitse prinsen hadden nog veel op met het bestuur vanuit 
Brussel en zagen meer heil in de Oostenrijkse tak met Ferdinand en de charismatische 
Maximiliaan aan het hoofd als dragers van de keizerlijke kroon, dan de oerkatholieke en 
dominante Spaanse tak die het groeiende particularisme binnen het rijk grondig zou kunnen 
verstoren.176 Het sentiment was net enkel anti-Spaans, waarbij de aloude stelling ‘Hispani, 
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Giudei, Marrani,Mori’ werd bovengehaald, maar toonde eveneens aan dat de keurvorsten niet 
zaten te wachten op een mechanisme dat de successie als een automatisme zag.177 
Maximiliaan zelf verklaarde vol ongeloof en een vleugje woede aan de Venetiaanse gezant 
Giovanni Micheli, dat het een regeling was dat nooit gevolgd zou worden door Wenen en 
eerder een kaakslag was voor de steun, die zijn vader sinds lang verleende in de strijd tegen 
de Ottomaanse Sultan Suleyman I de Prachtlievende.178 Hoewel het probleem van de 
troonsopvolging op termijn vanzelf verdween, bleven de twee takken van het Habsburgse huis 
in een staat van koude oorlog met elkaar opgaan. Maximiliaan beschuldigde in 1552 de 
bisschop van Trente, Christophe Madruzzo ervan hem te willen vergiftigen om zo de weg van 
Filips naar de keizerskroon vrij te maken.179 Deze ‘moordpoging’ was hoogst 
onwaarschijnlijk, maar tekenend voor een conflict waarbij familiale banden verdwenen in de 
strijd om het prestige en de politieke macht over Centraal-Europa. Een conflict waarbij ook de 
Franco-Habsburgse troebelen, nooit ver weg waren. 

II.7 Martín de Guzmán: storend element in Londen? 
 

De diepgewortelde spanningen waarbij vooral Filips en Maximiliaan elkaar het licht in de 
ogen niet gunden, kregen zoals eerder aangegeven een extra dimensie door de Anglo-
Habsburgse huwelijksplannen die Karel V en Granvelle in gedachten hadden. Hoewel reeds 
aangegeven werd dat Duitse prinsen geen optie waren voor Mary, werden vanuit Wenen via 
de informele kanalen —Informanten — berichten de wereld in gestuurd dat aartshertog 
Ferdinand, de tweede zoon van de Rooms-koning, de ambitie had om de nieuwe gemaal van 
Engeland te worden. Hoewel er nog geen officiële vraag was door Ferdinand, vreesden zowel 
Simon Renard als Karel V dat een Oostenrijks huwelijk kon leiden tot het inpalmen van de 
Nederlanden door aartshertog Ferdinand, die het gebied op zijn beurt kon schenken aan 
Maximiliaan. Daarnaast kwam het al belaagde compromis van 1551 eveneens in de 
gevarenzone te zitten.180 Het zou pas na de aankondiging van Ferdinands gezant, Baron 
Martín de Guzmáns komst naar Londen, dat de diplomatieke carrousel in werking werd gezet 
om te bedoelingen van deze gezant te achterhalen.181 Brussel stuurde prompt geheime 
instructies, waarin aangewezen werd dat de keizerlijke gezanten elke handeling van De 
Guzmàn in Engeland nauwgezet moesten volgen. Indien de gezant het onderwerp van een 
huwelijk zou aansnijden, was het aan Renard om duidelijk te maken dat deze alliantie in geen 
geval voordelen zou opleveren voor Engeland.182 In geval van uiterste nood kon zelfs — op 
deze hypocriete wijze — eveneens op de gevaren van een buitenlands huwelijk gewezen 
worden. Deze geheime opdracht namen de gezanten zeker ter harte, omdat zij goed beseften 
dat de Oostenrijkse tak, met de religieus gematigde Maximiliaan op kop wel op enige 
sympathie kon rekenen bij de Engelse machthebbers. Vrezend voor een Oostenrijks 
manoeuvre tussen dag en dauw, boden Jacques de Marnix en Simon Renard  een escorte aan 
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om de door nierstenen geplaagde de Guzmán op Sint-Bartholomeus dag (24 augustus) te 
begeleiden naar Richmond Palace, alwaar Mary zich op dat moment met haar hofhouding 
bevond. Tot hun grote verbazing echter, bleek De Guzmàn met geen woord over een huwelijk 
te reppen en amuseerde de Privy Council enkel met berichten dat Ferdinand vrede had 
gesloten met de rebelse Christopher van Wurttemburg.183 Hoewel de audiëntie geen directe 
reden tot paniek kon veroorzaken, bleven zowel Simon Renard als Karel V zeer behoedzaam 
tegenover berichten vanuit Wenen. In zijn gekende vlaag van paranoïde beschuldigde Simon 
Renard zelfs zijn collega Jehan Scheyfve ervan een geheime agent van aartshertog Ferdinand 
te zijn.184 Deze beschuldiging bleek eerder uit de lucht gegrepen, maar Scheyfve’s frequente 
meldingen dat de Oostenrijkse tak in tegenstelling tot de Spaanse tak wel uitstekende banden 
onderhield met de protestanten in Engeland, wijzen eerder op conflicten tussen Scheyfve en 
Renard, waarbij Scheyfve de positie van Renard d.m.v. dergelijke berichten trachtte te 
ondermijnen. Het huwelijkplan tussen de aartshertog en Mary stierf echter een stille dood, 
waardoor kan gesteld worden dat er druk uitgeoefend werd op Rooms-koning Ferdinand zelf 
om de eventuele plannen af te breken. In oktober 1553 beschreef Ferdinand alvast in een 
felicitatiebrief dat hij een huwelijk tussen Mary en de aartshertog als een grote eer zou 
aanschouwen, maar wees erop dat Filips in elk geval een veel betere kandidaat was. Nieuwe 
ambassades met nieuwe huwelijksplannen werden niet meer aangesteld wegens de vrees voor 
‘aanslagen’.185 Dergelijke berichten kunnen de bevestiging leveren dat Ferdinand de strijd 
tegen zijn dominante broer wederom opgegeven had. Geo – en prestigepolitiek was voor elke 
vorst de basis van diens beleid, waardoor Ferdinands poging om zijn huis aan dat van de 
Tudors te binden zeker te begrijpen was. De oude demonen die echter nog steeds 
ronddwaalden lieten geen ruimte voor een nieuwe concurrentiestrijd, waardoor Karel V 
meteen de koe bij de hoorns vatte. De Keizerlijke kroon was misschien nog steeds een 
onbesliste zaak, de Nederlanden en de eventuele Engelse kroon kwamen enkel en alleen aan 
Filips toe. 1553 was dan ook een scharniermoment, niet alleen in de broederlijke relaties 
tussen Karel V en Ferdinand, maar eveneens in de diplomatie. De weg lag nu open voor 
Renard om zijn grootste diplomatieke wapenfeit te plegen. 
 
Scheyfve had in de herfst van 1553 dan ook de opdracht gekregen terug te keren naar de 
Nederlanden. Hoewel men hem nog 1000 livres schonk ‘en consideration  des paines, 
services et grandes despenes qu’il luy a convenu supporter’186 , bleek dat Renards invloed die 
van Scheyfve ruimschoots overvleugelde. Zijn diensten en de moeilijke situatie waarin 
Scheyfve verkeerde, werden echter wel lang na zijn terugkeer, nog meermaals herdacht met 
frequente schenkingen van 1000 livres.187 Hoewel Scheyfve in wezen weggewerkt werd door 
Renard, bleef men in er in Brussel van bewust, dat de periode 1550-1553 in vele opzichten 
cruciaal was voor de toekomst van Engeland én dat Scheyfve in deze bijzonder penibele 
situatie steeds het contact met Mary wist te behouden. Diplomatieke verdiensten werden dus 
wel erkend. 
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II.8 Reginand Pole en Edward Courtenay: rivalen van Filips? 
 

Naast de buitenlandse kandidaten , waren de binnenlandse kandidaten evenzeer geduchte 
concurrenten van elkaar. De hoogst aangeschreven kandidatuur was die van Edward 
Courtenay, die vooral op politiek vlak als zeer aantrekkelijk werd aanzien. Een huwelijk met 
een Engelsman die afstamde van het Yorkist House was een wonderlijk beeld voor de 
nationalistische ingestelde Engelsen, die bleven hameren op het gevaar van een buitenlands 
huwelijk. De religieuze scherpslijpers konden daarnaast leven met een katholiek, die zich al 
meermaals uitliet in het voordeel van de Gereformeerde Kerk. Zo betoonde Courtenay reeds 
zijn protestantse sympathieën door Antonio della Paglia’s Trattato utilissimo del Beneficio di 
Giesu Christo in het Engels te vertalen en aan te bieden aan Edward VI.188 Een tweede 
mogelijke kandidaat was Kardinaal Reginald Pole, die net als Courtenay een afstammeling 
was van de Plantagenets en net als Mary een slachtoffer was van Henry VIII’s religieuze en 
politieke malversaties. De band tussen Mary en de Pole familie was sinds decennia zeer innig 
en viel terug te leiden tot de familiale tragedies die de familie onderging. Reginalds moeder, 
Margareth kon als dochter van George, Duke of Clarence 189, aanspraak maken op de Engelse 
troon, maar werd ondanks haar hoge profiel, in 1520 gouvernante voor de jonge Lady Mary. 
In 1541 werd ze echter ter dood veroordeeld wegens vermeende complotten tegenover Henry 
VIII. 190 Reginald Pole profileerde zich net als zijn moeder tijdens de King’s Great Matter191 
als een grote tegenstanders van diens plannen betreffende de scheiding en de latere gevolgen 
die ze met zich meedroegen omtrent de eenheid binnen de Katholieke Kerk. In 1536 schreef 
hij het vurige Pro ecclesiasticae unitatis defensione of kortweg de Unitate, waarin hij zich 
duidelijk richtte tegen Henry VIII en naast een spervuur van theologische vraagstukken ook 
duidelijk vroeg om zijn geweten te zuiveren en niet als een afvallige door het leven te gaan. 
Geruchten die grotendeels door Pole verspreid werden, waarin hij zonder verpinken liet vallen 
dat Henry VIII in een vlaag van zinsverbijstering de beenderen van de martelaar Thomas 
Becket liet verbranden, leidde versneld tot Henry’s excommunicatie in 1538 192. Pole 
verkreeg daarop als menig ander kritische geest betreffende de theologische scheeftrekkingen 
van de Henrician Settlement, spoedig een Act of Attainders over zich heen en moest in 
ballingschap horen dat o.a. zijn moeder, Margareth Pole en diens broer Henry van verraad 
werden beschuldigd en hun leven als martelaars eindigden op Tower Green. Dit maakte van 
Pole niet enkel een objectieve bondgenoot van Mary, maar gaf hen meer dan een pure 
geloofsverbintenis.193 De perspectieven voor Pole werden pas groter wanneer hij door paus 
Julius III in augustus 1553 aangesteld werd als pauselijke legaat voor Engeland.194 Hoewel 
Pole’s missie erin bestond de draad op te pikken waar kardinaal Giramilo Dandino hem liet 
liggen, zijnde het bewerkstelligen van een vrede tussen Henri II en Karel V, was zijn 
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voornaamste doel het herstel van de Katholieke Kerk bespoedigen.195 Pole’s komst werd 
echter door Karel V zo lang mogelijk tegengehouden omdat hij niet enkel de marktwaarde 
van de kardinaal als potentiële echtgenoot inzag, maar eveneens door dat zijn rigide kijk op de 
problematiek van de zgn. Church Lands, het besluit van het huwelijk danig zou kunnen 
verstoren. Deze angst bleek terecht, want in december meldde Wotton immers dat Pole’s 
boodschapper en secretaris Vincenzo Parpaglia ‘Abt van San Saluto’ aan Henri II meedeelde 
dat Pole nooit geloofde dat het huwelijk ooit zou plaatsvinden.196 De getormenteerde 
kardinaal die Karel bestookte met allerlei onheilsspellende voorspelling inzake het uitstellen 
van het herstel, sleet in de maanden van 1553 en 1554 zijn tijd vooral in Dillingen als gast van 
Augsburgse bisschop en hardleerse kardinaal Otto von Walburg.197 
 
Deze kandidaten waren voor Mary echter geen optie, mede door het feit dat Simon Renard 
meermaals liet vallen dat geen enkele kandidaat in staat zou zijn de paria-status van Engeland 
van zich af te dwingen, een doel wat Mary vanaf het begin van haar regering vooropstelde.198 
Daarenboven had Courtenay zich totaal onmogelijk gemaakt door zich openlijk te laten 
associëren met allerlei weinig zedige vrouwen en bedreigde in het openbaar Reginald Pole’s 
broer, Geoffrey met de dood door te stellen dat hij verantwoordelijk was voor de dood van 
zijn vader Henry ‘Marquess of Exeter’.199 Mary’s afkeuren voor dergelijk gedrag bleek des te 
meer uit het feit dat ze Geoffrey onderdak bood in een tot op heden onbekende residentie.200 
Deze eerste fase van de huwelijksonderhandelingen bestond er vooral in, de tegenstanders van 
Filips te neutraliseren. De Portugese, Oostenrijkse of Engelse kandidaat werden door de sluwe 
houding van zowel Karel V als Simon Renard afgedaan als weinig politieke zware keuzes, 
waardoor indirect gewezen werd op Mary’s wens om via een sterke medestanders, Engeland 
uit het moeras van de vergetelheid te trekken. 

II.9 De Engelse staatsstructuur en The Queen Regnant. 
 

De clash tussen de ambassadeurs enerzijds en de Privy Council anderzijds zal bepalend zijn 
voor de rest van Mary Tudor’s regering. Onbegrip, religieuze troebelen en het opstoken van 
de gemoederen waren sleutelwoorden in de periode augustus 1553 – juli 1554 en zal in het 
kader van dit onderzoek verder belicht worden, om zo de impact van de diplomaten aan St. 
James beter te kunnen inschatten. De kennis van de instellingen en de Engelse onderstroom 
was nu van essentieel belang, waardoor kan afgevraagd worden hoe Renard — ondanks diens 
gebreken — de hiaten trachtte in te vullen en hoe het huwelijk vanuit het Engelse 
constitutionele kader gepercipieerd werd. 
 
Simon Renard stelde ondanks zijn weinig indrukwekkende kennis van het Engelse staatsbestel 
terecht dat Engeland een republiek was van verschillende lichamen, waarbij elke lichaam 
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gepasseerd moest worden, alvorens over te gaan tot een uiteindelijke beslissing. Deze 
synthese van het Engelse staatsbestel behoeft dan wel enige nuance, maar Engeland werd 
eveneens door bisschop John Aylmer van Londen als het lichtend voorbeeld van a mixed 
government gezien, waarbij democratie, oligarchie en absolutisme hand in hand gingen. 
Diplomatie en het kneden van de weerspannige elementen was daarom essentieel om iets op 
een hoog niveau te zien verwezenlijken binnenin één van de machtigste elementen van de 
Engelse politiek, de Privy Council. Renard wist immers dat de Privy Council gedomineerd 
werd door een kleine kern die zich verdienstelijk had gemaakt tijdens de kritieke julidagen 
van 1553 en een grote invloed uitoefende op Mary. Sir William Paget profileerde zich als een 
voorstander van het buitenlandse huwelijk, terwijl de conservatieve Stepher Gardiner zich 
bleef scharen achter de kandidatuur van Edward Courtenay, goed wetende dat Mary deze 
laatste niet langer als een valabele kandidaat zag. Pagets motieven waren naast opportunisme 
vooral gestoeld op de groter wordende afkeer tegenover Gardiner. Ondanks Renards twijfel 
tegenover Paget, wist hij immers zeer goed dat Gardiner wegens zijn te nationalistisch 
ingestelde politiek helemaal niet vertrouwd kon worden in dit dossier.201 De geslepen Paget 
werd daarom als de perfecte tussenpersoon gezien, maar bleef ondanks zijn voorkeuren voor 
een Spaans huwelijk hameren op een sterke argumentatie vanwege Karel V en Renard om het 
huwelijk enigszins verkocht te krijgen aan de Engelsen.202 De politieke ster van William 
Paget kon immers nog meer schijnen, indien een stabiel huwelijk op poten werd gezet, 
waarvan de Paget de belangrijkste architect kon zijn. In een poging om de Franse gezant op 
het verkeerde been te zetten, verklaarde Paget wijselijk dat de Privy Council unaniem tegen 
een Spaans huwelijk was. De Noailles meldde meteen vol enthousiasme aan Giacomo 
Saronzo dat de Anglo-Habsburgse verbintenis niet meer dan gebakken lucht was.203 
Dergelijke contacten tonen wederom aan op welke manier Saronzo en de Noailles objectieve 
bondgenoten waren in hun strijd tegen het huwelijk. Hoewel Paget alles in het werk stelde om 
de Habsburgse plannen tot een goed einde te brengen, bleef Renard hem wantrouwen, vooral 
door het feit dat Paget begon in te zien dat Elizabeth nu eenmaal de volgende in lijn voor de 
troon was en niet zomaar aan de kant geschoven kon worden.204 Deze steunverklaring was 
voor de rigide Renard reden genoeg om in de maanden die volgden het vertrouwen in Paget 
volledig op te zeggen en op termijn hem als een gevaarlijk man te bestempelen. 
 
De grootste tegenstander van zowel Paget en Renard was echter de Lord Chancellor, Stephen 
Gardiner, die samen met enkele hooggeplaatste figuren van Mary’s Household zoals Sir 
Richard Rochester, Edward Waldegrave en Richard Englefield bleef ijveren voor een 
binnenlands huwelijk met Courtenay.205 De redenen die Gardiner had waren naast 
eigenbelang, vooral een gevoel van verbondenheid. Beide heren waren immers het slachtoffer 
van de Henrician en Edwardian politiek, waarbij Gardiners conservatisme en Courtenay’s 
verbondenheid met katholieke Exeter Uprising in 1538, hen tot gevangenschap in The Tower 
brachten. Daar werden hechte banden tussen Courtenay en Gardiner gesmeed door een gevoel 
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van lotverbintenis, maar The Tower was eveneens de plaats waar Gardiner een immens wrok 
voor Paget kweekte.206 Maar in het kader van deze tekst is het wel belangrijk te weten dat in 
tegenstelling met wat eerder verondersteld werd, de tegenkantingen van Gardiner — die naast 
zijn twijfels over het huwelijk wel degelijk een overtuigd Imperialist 207 was — verder gingen 
dan de louter persoonlijke motieven. Voor de juridisch aangelegde bisschop was het 
constitutionele vraagstuk over het statuut van een vrouwelijke monarch nog altijd niet 
opgelost, een gevoel dat gedeeld werd door menig ander staatsman met kennis van juridische 
zaken. Tijdens de begrafenispreek van Mary Tudor in 1558 wist bisschop John White van 
Winchester 208 niet de juiste woorden om de titel van Queen Regnant duidelijker en ruimer te 
definiëren.209 Hoewel de diplomaat Sir Thomas Smith, pogingen ondernam om in de zgn. 
Republica Anglorum  het tot dan toe onbekende concept van een regerende vorstin te duiden 
volgens het toenmalige feodale recht, bleef het concept zeer ambigu. Hoewel Smith stelde dat 
een vrouwelijk heerser perfect legaal was, werd zij echter wel gelijk gesteld met een monarch 
in de minderjarigheid.210 Het erven door de zgn. Heirs Males bleef volgens Smith wel het 
overheersende concept.211  Precedenten waren er echter niet, waardoor Smiths stellingen niet 
getoetst konden worden aan voorgaande gevallen. Mary was immers de eerste gezalfde 
Engelse koningin — Empress Maud buiten beschouwing gelaten212— wat voor velen een 
radicale aanpassing van hun conservatieve mentaliteit gebood. Vooral voor de religieuze en 
politieke tegenstanders van Mary werd een institutionele stellingenoorlog gevoerd. De 
radicale reformatoren John Knox en Christopher Goodman grepen de gelegenheid aan om 
naast hun niet aflatende religieuze aanvallen op Mary de gender-issue zijn te etaleren als een 
dodelijk teken van zwakte. In 1558 verscheen A First Blast of the Trumpet Against the 
Monstrous Regiment of Women213 , dat logischerwijze in Genève gedrukt werd door de 
drukker van menig reformatorisch geschrift, Jean Crespin. In zijn pamflet verzette Knox zich 
tegen het gegeven van de regerende vorstin. Zijn mosterd haalde hij naar eigen zeggen uit de 
Corpus Juris Civilis en Aristoleles’ geschriften waarin gesteld werd dat vrouwen mentaal 
instabiel waren en niet in staat waren ooit enige juridische, laat staan legitieme macht zou 
kunnen  genieten.214 De vrouw werd niet geschapen om te heersen, maar om de zieken en 
zwakkeren te verzorgen, aldus de predikant.215 Knox’ geestesgenoot Bullinger liet in een 
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antwoord, na een schriftelijke vraag, weten dat de vrouw volgens de goddelijke 
voorzienigheid enkel onderworpen moest zijn aan de man, en zeker niet door God geschapen 
werd om te heersen.216 Het was dan ook volgens de vele Engelse bannelingen in Genève en 
Straatsburg, moeilijk om een vrouwelijke heerser te zien als de perfecte Bonus Princeps.217 
Het was een gedachtegang die ook wel gedragen werd door menig vrouwelijk heerser op dat 
moment, zoals Maria van Hongarije, die in een uitvoerige brief aan haar broer Karel V 
vermeldde dat een vrouwelijke heerser niet meer kon doen dan de verantwoordelijk nemen, 
indien de ware machthebbers een fout hebben gemaakt.218 Dergelijke pure religieuze 
benadering van Mary’s functie was voor Gardiner met zijn theologische bagage van 
essentieel, maar niet van doorslaggevend belang. Als politicus met een lange staat van dienst 
kende hij de gevolgen van een huwelijk tussen een vrouwelijk monarch en een machtige 
buitenlandse prins maar al te goed. Hoewel er zich nog geen precedenten voordeden in de 
Engelse monarchale geschiedenis, waren er genoeg voorbeelden voorhanden om de gevaren 
van een Queen Regnant aan te tonen waarbij scenario’s zoals de machteloze Mary of Scots of 
de huwelijkspolitiek van de Habsburgers meteen als schrikbeelden werden aanzien.219 Hoewel 
het op dat moment geen doorslaggevende issue was, vermeldde Edward VI in zijn motieven 
om de getrouwde Lady Jane als opvolger aan te wijzen, dat Mary in staat was ‘’to bring this 
noble free realm into the tyranny and servitude of the bishop of Rome” door een huwelijk met 
een buitenlandse prins te forceren.220 Tijdens de kritieke julidagen verschenen er ook 
oproepen, waarin men meldde dat Mary door een huwelijk het vel van Engeland duur zou 
verkopen. Men vreesde vooral dat de eventuele echtgenoot het wijzigen van wetten zonder het 
parlement te kennen, zou ambiëren.221 Dat de koning o.a. alludeerde op de Habsburgse 
politiek van Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube!222 staat dan ook buiten kijf. Gardiner 
meldde meermaals in de Council Chamber dat hij the implications of the dynastic statecraft 
van de Habsburgers maar al te goed begreep, zeker als het op een ongehuwde vorstin gericht 
was. Ook tijdens de regering van Elizabeth bleef de vrees voor een buitenlandse prins 
voorbestaan.223 Deze constitutionele zwakheid van de vrouw werd reeds door Henry de 
Bracton224 uitvoeriger beschreven en later door Sir John Fortescue225 bekritiseerd, maar het 
feit bleef staande dat de vrouw uit de publieke wetgeving geweerd werd226. De Engelse 
wetgeving omschreef immers dat het hele hebben en houden van de vrouw in normale 
omstandigheden niet overging naar eventuele kinderen, maar naar de echtgenoot.227 Mary 
bezat volgens de Common Law deze ‘woman’s estate’, waardoor menig jurist moest 
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uitpluizen hoe een ontsporing van dit erfrecht vermeden kon worden.228 Simon Renard 
probeerde Mary er echter van te overtuigen dat deze wetgeving niet meer was dan een 
luchtkasteel, een uitvinding van de juristen en parlementariërs om de opkomende alliantie te 
ondermijnen met behulp van obscure oude wetten.229 Net als in andere institutionele 
aangelegenheden, toonde Renard zich weinig ook hier niet bereid om deze mechanismen te 
erkennen of enigszins te doorgronden. Zijn voorganger, Jehan Scheyfve waarschuwde lang 
voor er sprake was een huwelijk, dat in Engeland het vrouw zijn aangehaald kon worden als 
instrument om Mary te dwarsbomen.230 Dergelijke wetgeving was inderdaad bestaande en 
kon daadwerkelijk een gevaar vormen met betrekking tot erfenisregelingen. Het zou nog tot 
april 1554 en na het goedkeuren van het door Viglius van Aytta opgestelde huwelijkscontract 
duren, vooraleer het Second Parliament na langdurig gepalaver en juridische haarkloverij een 
Act of Regal Power goedkeurde waarin de rol en het statuut van een vorstin bij gebrek aan 
precedenten geregeld werd. Het was ‘An Acte declaringe that the Regall power of thys realm 
is in the Quenes maiestie as fully and absoluty as ever it was in anye her mooste noble 
progenytours kynges of thys realme’, waardoor de machten en privileges — met de 
desbetreffende erfenisrechten incluis — gelijk waren voor een monarch van het mannelijke of 
vrouwelijk geslacht.231 Mary werd de Sole and Only Quene en de bevolking kreeg de 
geruststelling voorgeschoteld dat Filips dezelfde rechten zou genieten als de gewone 
onderdaan, niet meer en niet minder.232 Deze parlementaire beslissing, die vreemd genoeg een 
handeling van het eerste parlement had moeten zijn, maakte een einde aan het debat of een 
vrouw al dan niet de Engelse troon zou kunnen bestijgende en legde de basis voor de 
vlekkeloze troonsbestijging van Elizabeth I of Mary II.233 

II.10. De triomf van Renard. 
 
In september begonnen de geesten zich wat meer naar het huwelijk te vormen, maar bleef de 
vooruitgang echter zeer miniem. Er ontstond enige opschudding wanneer Sir Philip Hoby en 
Sir Richard Morisone, die fungeerden als gezant bij Karel V, meldden dat de keizer niets 
liever wilde dan dat er een huwelijk met een Engelsman zou plaatsvinden. Na enige 
ondervraging werd dit bevestigd door Thomas Wharton ‘Lord Warden of the Eastern and 
Middle Marches’, die zelfs durfde te stellen dat Maria van Hongarije hier tevens op 
aanstuurde.234 Of er waarheid in deze berichten schuilde is geen duidelijkheid, omdat die 
evengoed de wereld konden ingestuurd worden om de aandacht van de Fransen, Venetianen 
en Engelse tegenstanders af te leiden van de rol die Renard op dat moment speelde. De 
keizerlijke gezant in Londen deed dan ook niet veel moeite om de berichten te ontkrachten en 
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stelde eerder laconiek dat die twee ketters, Hoby en Morisone zoals te verwachten was, wel 
voor enige onrust zouden zorgen.235 Renard speelde handig in op de nationalistische en anti-
Franse houding door te wijzen op de mogelijkheid dat een verbintenis met de Habsburgers 
eventueel zou kunnen leiden tot een herstel van de Engelse bezittingen in Guyenne en op 
termijn misschien geheel Frankrijk.236 Dergelijke vooruitzichten op wat in Engeland als een 
legitieme claim op Frankrijk werd aanzien, kon al wat meer koppige Councillors overtuigen. 
Het feit dat Filips door zijn externe verplichtingen nooit in Engeland zou vertoeven — iets 
waar de Noailles zo attent was om Mary hier op te wijzen —, wimpelde Renard handig af 
door te wijzen op de korte afstand die Engeland van de Nederlanden scheidde.237 
 
De langdurige onderhandelingen en de constante vijandige houding die Renard gepresenteerd 
kreeg aan het hof, gaven eind september aanleiding tot een zeldzaam moment van defaitisme 
van Renard. In een poging het wespennest van Richmond te ontvluchten wees Renard op zijn 
blijvend slechte gezondheid en nam de gelegenheid aan om even te verwijzen naar zijn 
precaire financiële situatie waarin hij sinds zo’n 16 maanden verkeerde. Hij klaagde terecht 
aan dat hij voor zijn hoedanigheid als ambassadeur en de functies in Franche-Comté nog geen 
betaling had ontvangen.238 Brussel wees Renard echter op de algemene staatsbelang van de 
verbintenis en paaide de berooide diplomaat met 600 florijnen, die natuurlijk naar eigen 
believen gespendeerd mochten worden.239 Daarnaast ontving Renard nog een betaling van 10 
florijnen per dag om zijn fysieke gestel ‘te onderhouden’.240 Deze klachten waren natuurlijk 
schering en inslag in het diplomatieke bestel van de vroegmoderne tijd. Het aanhouden van 
een levensstandaard die men gewend was in het thuisland, was zo goed als onmogelijk 
wegens de afstand die betalingsbrieven moesten overbruggen en de constante precaire 
financiële situatie van de rijksschatkist. Tekenend voor deze situatie is de missie van graaf 
Lamoraal van Egmond, die door Karel naar Engeland werd gestuurd om het huwelijksverdrag 
te bekrachtigen. Lord William Howard deelde op 28 december mee dat zowel Egmond als 
zijn collega, graaf Charles de Lalaing zich beklaagden over de logementen die ze van de 
Engelsen verkregen. Naast grote huizen, eisten ze o.a. een groter gevolg en meer middelen.241 
De schatkist liet dergelijk eisen echter onbeantwoord. Indien de Vera’s voorwaarden van de 
‘perfecte ambassadeur’ ingevuld moeten worden, blijkt dat Renard al verzaakte aan twee 
belangrijke punten, zijnde het hebben van een aanzienlijk persoonlijk fortuin en een 
uitstekende gezondheid genieten. Toch kan hier weinig aandacht aan  gegeven worden, daar 
ook Eustace Chapuys last had van jicht en Bernardino de Mendoza half blind was. 
 
Karels weigering om Renard enige verlof toe te kennen, komt door feit dat het gevaar van 
Maximiliaan op de Nederlanden zeer reëel bleef, mede door blijvend gestook van Henri II. In 
1554 zou de Franse koning in een zoveelste poging om oude wonden weer op te rijgen, nog 
Christopher Von Roggendorf naar Maximiliaan sturen om het conflict tussen de broers op de 
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spits te drijven. Von Roggendorf deelde zonder verpinken mee dat de opvolgingsregeling van 
1551 voor Karel een uitgemaakte zaak was en dat actie door Maximiliaan aangewezen was. 
De missie viel echter in het water wanneer bleek dat het enkel Maximiliaan was die ook maar 
enig gehoor wou geven aan de geplaagde gezant.242 
 
Renard bleef echter om elke hoek duistere spoken zien en bleef hameren op het gevaar dat 
Elizabeth kon vormen tegenover Mary en in uitbreiding tegenover Filips en diens 
zelfverklaarde claims. Hij was er immers van overtuigd dat ze een pact met de Franse 
ambassadeur had gesloten en dacht dit te bewijzen door te stellen dat ze de eed van trouw die 
ze op Mary’s kroning op 1 oktober uitgesproken had niet meende.  Even hypocriet waren haar 
gesprekken met de Noailles tijdens de ceremonie in Westminster Abbey; aldus Renard.243 
Deze vrees verdween echter in de nevelen van het enthousiasme, wanneer Renard  kon 
melden dat Mary op 29 oktober in de Koninklijke kapel en in aanwezigheid van het Heilige 
Sacrament en haar zeer invloedrijke Lady-in-waiting en dichteres Susan Clarencius244 zwoer 
te zullen huwen met de kandidaat die Karel V zou voorstellen, zijnde Filips. 
 
De positie van Susan, die in 1553 aangesteld werd als Mary’s Mistress of the Robes, was er 
één met een grote invloed op Mary. Keizerlijke gezant Jean Dubois, erkende reeds in het 
voorjaar van 1551 dat belangrijke zaken, zowel op financieel als persoonlijk vlak gedeeld 
werden met Clarencius.245 De geletterde hofdame fungeerde dan ook als betrouwbare 
informant en werd hierdoor meermaals benaderd door Simon Renard om de standpunten van 
Mary inzake het huwelijk te kennen.246 Mary hechtte veel vertrouwen in de dienaren die haar 
door de moeilijke periode met haar vader en broer loodsten, waardoor het dan ook een 
opsteker voor Renard was dat Susan haar volle steun aan Filips als huwelijkskandidaat 
verleende.247  Het kan dan ook niet een verrassing zijn, dat Courtenay, in een ultieme poging 
om Mary aan zich te binden, liet verklaren dat Gardiner zijn en Susan Clarencius zijn 
spirituele vader en moeder waren.248 Clarencius’ steun kan dan ook een doorslaggevende 
factor zijn geweest die tot die beruchte 29 oktober leidden.  Mary’s voornemen kwam echter 
niet als een complete verrassing, maar werd bij de invloedrijkste tegenstanders — en in het 
bijzonder Mary’s geliefde Sir Robert Rochester — verlicht door persoonlijke brieven van 
Karel aan te bieden, waarin hun steun aan hun vorstin wel degelijk in een beloning zou 
resulteren.249 
 
Naast het feit dat het grootste deel van de middenklasse en landadel de Habsburgse politiek 
wel konden smaken, was een huwelijk voor velen een mentale brug te ver.250 Hoewel de Privy 
Council zich na de officiële mededeling op 8 november gebonden voelde aan de beslissing 

                                                           
242 P. Sutter-Fichtner, Emperor Maximilian II…p. 29. 
243

 Simon Renard aan Karel V, Cal. Spain, XI, 3 oktober 1553. 
244

 Clarencius’ meisjesnaam was White. 
245

 Jean Dubois aan Maria van Hongarije, Cal. Spain. X, 13 februari 1551. 
246

 D. Loades, Intrigue and Treason… p. 217. 
247

 Simon Renard aan Karel V, Cal. Spain, XI, 6 november 1553. 
248 Ambassadeurs aan Karel V, Cal. Spain, XI, 19 september 1553. 
249

 L. Porter, Mary Tudor…pp. 280-281. 
250

 M. de Vertot, Ambassades des messieurs de Noailles en Angleterre, thome 2, Paris, Durand, 1763, p. 42. 



48 

 

van haar koningin, bleven sommige Councillors ijveren voor een binnenlands huwelijk. Met 
name Stephen Gardiner en William Herbert ‘Earl of Pembroke’, bleven zich  op aandringen 
van De Noailles als een duivel in een wijwatervat verweren tegen de vooruitzichten van een 
katholieke, Engels - onkundige buitenlandse prins, die zich wel eens zou kunnen mengen in 
het Engelse bestuur en naar eigen goeddunken functies zou kunnen invullen met allochtone 
ambtenaren.251 Er verschenen lukraak pamfletten zoals ‘A Certayn Questions Demaunded and 
Asked by the Noble Realm of England of her Chyldren’, waarin het eventueel huwelijk met 
Filips als juridisch onwettig en bovenal als een grove zonde werd aanzien. De anonieme 
auteur van dit bijzonder kritische pamflet beriep zich op de akkoorden die reeds gesloten 
zouden zijn met Maria van Portugal, en stelde dat het huwelijk puur juridisch als onwettig kon 
omschreven worden.252  Hoewel Renard duidelijk maakte dat deze contracten zo goed als 
onbestaande waren, bleef het door de maanden heen een frequent opgerakelde drogreden om 
het huwelijk te beletten. Het parlement, dat eerder de religieuze bepalingen van Edward VI 
waaronder de mogelijkheid van priesters om te huwen niet zonder morren ophief, stelde nog 
voor ze officieel werden ingelicht over het huwelijk een petitie op, waarin de MP’s Mary 
beleefd vroegen een buitenlands huwelijk te herzien. Tijdens een sessie in november 1553 
riep Sir Nicholas Throckmorton, een medestander van Lady Jane en een notoir  protestant dat 
‘’ there I did see the whole consent of the realm against it; and I a hearer, but no speaker, did 
learn my misliking of those matters, confirmed by sundry reasons’’.253 Zijn bezorgdheid kreeg 
bijzonder veel bijval en een petitie werd opgesteld.  De Lord Speaker van de Commons, John 
Pollard, een advocaat van de Middle Temple, werd samen met een deputatie  ontvangen door 
Mary waarbij de geleerde en gesofisticeerde Pollard zich op hoffelijke wijze de gevaren van 
een buitenlands huwelijk duidelijk maakte en drong bijgevolg aan op een huwelijk met een 
Engelsman, die Pollard in de term ‘subject’ verhulde. Hij schetste een duister beeld waarin 
gesteld werd dat na het overlijden van Mary, haar echtgenoot zijn handen op de schatkist, 
artillerie en zelfs de kroon zou kunnen leggen.254 Mary, die haar geduld in de laatste maanden 
op voortreffelijke wijze kon behouden, kon niets anders dan een afwijzend antwoord 
formuleren, waarbij de poging van de malcontents meteen teniet werd gedaan. De 
onafhankelijkheid van de monarch was niet iets dat gecontesteerd kon worden door het 
parlement, zeker als het kwam op de keuze van een huwelijkskandidaat. Mary’s antwoord: 
‘’ parliament was not accustomed to use such language to the kings of England, nor was it 
suitable or respectful that it should do so’’ was dan ook een sneer naar diegene die dachten 
dat Mary haar persoonlijke keuze opzij zou schuiven in naam van het algemeen goed.255 
Gardiner vreesde diezelfde dag dat hij zijn functie als Lord Chancellor niet langer staande zou 
kunnen houden. Dergelijke drastische maatregel werd niet genomen, maar het werd duidelijk 
dat een Engels huwelijk tot het verleden behoorde. Courtenay bleef wel in beeld als eventuele 
echtgenoot voor de beruchte Elizabeth. Zowel Renard als Mary bleven Elizabeth echter 
wantrouwen, wat enkel sterker werd door het gerucht dat Elizabeth op slinkse wijze de troon 
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zou willen usurperen. Paget zag in een huwelijk tussen Courtenay en Elizabeth de perfecte 
remedie om beide lieden te neutraliseren, waarna de Commons het testament van Henry VIII 
zou kunnen goedkeuren en Elizabeth terug officieel in de lijn van de opvolging kon 
herstellen.256 Dergelijke vraagstukken werden echter niet meteen behandeld door het 
parlement, maar illustreert andermaal het eeuwige opportunisme waarmee Paget te werk ging. 
Indien het huwelijk van Filips en Mary kinderloos zou blijven, kwamen Elizabeth en 
Courtenay aan de macht, waardoor Paget ingehaald zou worden als de ware staatsman die 
zowel Mary en Elizabeth trouw gediend zou hebben. 

II.11 De Nederlandse diplomaten in Engeland: meer invloed dan de Spaanse gezanten? 
 
Terwijl het parlementaire establishment en oude tegenstanders zoals Gardiner hun blamage na 
het debacle van de petitie moesten zien te verwerken, traden verscheidene mechanismes in 
werking die tot een sluitend huwelijksverdrag zouden leiden. Karel vroeg zich af of de 
afhandeling niet volledig in handen van de Privy Council kon liggen, maar dit voorstel werd 
door Paget afgedaan als uiterst gevaarlijk, wegens het nog niet verteerde vijandschap 
tegenover het huwelijk.257 Hoewel Gardiner volgens Spaanse bronnen aangemaand werd door 
Mary, zodanig hij alle redelijkheid terugvond258, bleef men hem toch vooral wantrouwen.  
Karel vaardigde daarop als officiële onderhandelaars in naam van Filips de Nederlandse 
hooggeplaatste edellieden, graaf Lamoraal van Egmond, Charles de Lalaing ‘ gouverneur van 
Henegouwen’ , Jan de Montmorency en Philip Nigri ‘Kanselier van de Orde van het Gulden 
Vlies’ af naar Engeland om een verdrag af te sluiten. Willem van Oranje259en Charles’ broer 
Antoine de Lalaing, die oorspronkelijk het gezelschap zouden vervoegen, waren om 
persoonlijke of politieke redenen niet bij machte om de overtocht te maken.260 Was de keuze 
van Karel V om Nederlandse edellieden op missie te sturen een bewuste beslissing? Het 
antwoord is overduidelijk positief te noemen. De relaties tussen Engeland en de Nederlanden 
waren immers, zowel op politiek als economisch vlak, zeer innig. Spaanse gezanten hadden 
volgens Karel V’s Bourgondische adviseurs te weinig tact om zich in de Engelse diplomatie 
in te werken. Het gebruik van Nederlandse/Bourgondische gezanten was sinds lang een 
beproefd recept in de diplomatieke politiek van Karel V. De Brugse Louis de Praet261 werd zo 
in 1522 aangesteld als vervanger van de weinig populaire Spaanse bisschop Bernardo de 
Mesa262, in de hoop zo op kortere termijn Thomas Wolsey, de alter rex, ervan te overtuigen 
stappen te ondernemen tegen de Franse koning. Het internationale karakter van Karel V’s 
diplomatie, die rustte op de drie pijlers van de Spaans/Italiaanse, Oostenrijkse en 
Nederlands/Bourgondische afkomst van de diplomaten, werd zo duidelijk. Deze 
‘Überwindung des Fremden’ uitte zich in de verschillende hoven met o.a. Eustace Chapuys en 
Bernardino de Mesa in Londen, de graaf de la Roche263 en de hertog van Sessa264 in Rome en 
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Girolamo Adorno en Diego Hurtado de Mendoza in Venetië. 265 De Praets gezantschap 
eindigde echter in hevige conflicten met de Kardinaal en Henry VIII, waardoor hij vervangen 
werd door clericus Íñigo López de Mendoza y Zúñiga. Ook deze ambassade struikelde 
vanwege de scheidingsproblematiek van Henry VIII en Catharina van Aragon. Sindsdien 
passeerden enkel nog gezanten van Bourgondische/Nederlandse of Savoyaanse afkomst266 de 
revue in Engeland, zo ook in de missie van december 1553. Hun ambassade was echter niet 
zonder gevaar, daar de Fransen door hun uitgebreide spionagenetwerk, volgens de Lord 
Deputy van Calais, Lord William Howard, lucht hadden gekregen van de missie en die naar 
alle waarschijnlijkheid wilden onderscheppen.267 De ambassadeurs kenden hun gevaar maar al 
te goed en hoopten dat God hun missie zou kunnen begeleiden en zo nodig beschermen.268 
Hun tocht via land — vergezeld door 200 ruiters — leidde hen zonder problemen tot in 
Grevelingen, waar ze echter koel werden ontvangen door Edward Stanley, ‘Earl of Derby’, 
John Thirlby ‘Bisschop van Norwich’ en Lord William Grey.269 Deze edellieden met hun 
duidelijke protestantse standpunten dienden hun koningin dan wel zonder vragen stellen, hun 
persoonlijke voorkeuren lieten ze echter meermaals blijken tijdens de aanwezigheid van de 
keizerlijke gezanten. In Londen werden ze op 2 januari nabij The Tower ontvangen door Sir 
Anthony Browne, maar voelden tijdens hun tocht naar Westminster de afkeurde blikken van 
de bevolking bijzonder scherp aan, een gevoel dat waarschijnlijk versterkt werd door het feit 
dat ze door de Engelse jeugd getrakteerd werden op sneeuwballen. 270.  Egmond had echter al 
spoedig door dat de Engelsen niet verlegen waren om hun ‘idealen’ enigszins opzij te 
schuiven met kostbare goudkettingen, wat dan meteen ook de politiek van Filips zou zijn in 
de maanden na zijn aankomst.271 Simon Renard ontving zo 6000 livres om in naam uit te 
delen aan de belangrijkste hoge edelen.272 Egmond deelde echter nog voor Filips’ komst 
gretig goudkettingen uit. Zo ontving Lord William Howard, nog voor Egmonds vertrek in 
maart, een goudketting.273 De rol van Egmond mag dus zeker niet onderschat worden en 
bevestigde de invloed die de ‘Bourgondische’ gezanten genoten. Egmond gaf in de 
uitgebreide correspondentie aan Filips, meermaals wijze raad mee, waarin er vooral op  de 
noodzaak om spoedig over te komen gewezen werd.274 Deze raad werd echter vooral met de 
Nederlandse belangen in het achterhoofd gemaakt, wat duidelijk werd nadat Egmond stelde, 
dat Filips’ aanwezigheid in Engeland van het grootste belang was voor de nabijgelegen 
Habsburgse gebieden.275  
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De missie ging van start na een audiëntie met Mary, die telkens opnieuw verwees naar de 
Ring of St Edward, die ze tijdens haar kroning aangeboden kreeg. Deze symboliek duidde aan 
dat Mary, ondanks een verbintenis met Filips, tot het einde van haar dagen in feite enkel 
gehuwd zal zijn met haar koninkrijk.276 Deze vorm van propaganda t.o.v. haar Privy Council 
en haar onderdanen, zou eveneens een beproefd recept zijn dat gebezigd zou worden door 
Elizabeth. In de dagen die volgden werden toezeggingen gedaan, waarmee de Engelsen de 
officiële goedkeuring van de Staten-Generaal vereisten. 277 Hoe kreeg de band tussen de 
Nederlanden en Engeland in het huwelijksverdrag immers vorm? De tweedelige structuur van 
het Habsburgse Rijk278 zou nogmaals opgedeeld worden, waardoor een drie-eenheid het 
Habsburgse patrimonium zou gaan bepalen.279 Men stelde immers een logische 
aaneenschakeling van de Nederlanden en Engeland als een personele unie vast, waarbij de 
eeuwenlange economische en politieke banden omgevormd zouden worden tot één nieuwe 
Noord-Europese staat, die tevens naar aloude gewoonte een buffer tussen Frankrijk en het 
Heilig Roomse Rijk zou vormen. De vroegere pogingen om de banden tussen beide 
economische machten reeds te versterken, werd geïnstitutionaliseerd in het zgn. Magnus 
Intercursus280, een commercieel verdrag uit 1496, dat de basis vormde voor de commerciële 
relaties tussen Engeland en de Bourgondische landen.281 Ook werd het verbond tussen 
Engeland en de Bourgondiërs via het huwelijk van Karel de Stoute en Margaretha van York 
meermaals als lichtend voorbeeld vermeld tijdens de onderhandelingen.282 Dit huwelijk kon 
dus een grootschalige impact teweeg brengen in het broze evenwicht van het 16de eeuwse 
Europa. Om te vermijden dat deze nieuwe politieke unie in wording zware consequenties zou 
hebben voor de onafhankelijkheid van Engeland en de strikte toepassing van het Ius 
Indigenatus, vroegen én kregen de Engelsen vele concessies inzake het huwelijk. Er werd 
beslist dat het eerste kind van Filips en Mary de kronen van de Nederlanden en Engeland zou 
erven.283 Hierdoor werd Filips’ eerste zoon uit het eerste huwelijk met Maria van Portugal, de 
zeer opstandige en bij tijd en wijlen venijnige Don Carlos, zo goed als zeker buiten spel gezet 
en had deze enkel een toekomst als koning van de Spaanse en Italiaanse gebieden voor zich. 
Zelfs na het eventueel kinderloos overlijden van Mary konden zowel Don Carlos als Filips 
geen enkele rechtmatige claim op Engeland opeisen.284 Don Carlos kreeg in het 
huwelijkscontract wel nog enige slagkracht, door in het geval van een vrouwelijke erfgenaam 
het privilege te krijgen een huwelijkskandidaat uit te kiezen. Het systeem van de erfenis werd 
uitgebreid door te stellen dat het eventuele kind van Filips en Mary wel na de vroegtijdige 
dood van Don Carlos aanspraak kon maken op de bezittingen van Karel V en Filips. Een 
dergelijke toegeving moest er gedaan worden, alvorens de Engelsen zich kon verzoenen met 
het feit dat Filips zich in titel King of England kon noemen. 
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De bepalingen waaronder het verbod ook maar één buitenlander een officiële functie toe te 
kennen of het feit dat de forten, juwelen of zelfs munitie niet door Filips gebruikt mochten 
worden en het feit dat de adel nog een grote invloed kon uitoefenen, waren zeer hard en voor 
Filips een vernedering van formaat. Vooral de duidelijke bepaling dat Engeland in geen geval 
in een oorlog mocht betrokken worden, die van oorsprong een Habsburgse oorlog was, bleek 
een streep door de rekening van zowel Filips als Karel V te zijn, daar een betrouwbare partner 
vinden om deel te nemen aan de oorlog, sinds mensenheugenis het alfa en omega van Brussel 
was. Deze laatste bepaling was echter geen unanieme beslissing van de Privy Council, maar 
kwam er vooral op vraag van Stephen Gardiner zelf, die duidelijk de broze vrede tussen 
Frankrijk en Engeland koste van het kost wilde behouden.285 Het gevolg was dat Filips in 
overleg met juristen met kennis van zake een notariële geheime clausule liet toevoegen, 
waarin hij verklaarde deze bepalingen niet te zullen erkennen, door het simpele feit dat hij 
nooit deelnam aan de onderhandelingen.286 Deze verontwaardiging vanwege Filips kwam er 
vooral door het feit dat dit huwelijksverdrag geen ruimte liet tot een volwaardige 
langetermijnpolitiek. Van zodra Mary kwam te overlijden, werden automatisch elke band met 
Engeland juridisch en op dynastiek vlak zo goed als zeker verbroken. Vooral dit laatste was 
gezien de reeds gevorderde leeftijd van Mary een reëel feit. 
 
Deze weinig constructieve houding van Filips is reeds gekend, maar de vraag kan gesteld 
worden hoe de naaste medewerkers van Filips op het afsluiten van de onderhandelingen 
reageerden. De loyale, maar weinig ambitieuze Gomèz Suárez de Figueroa y Córdoba ‘graaf 
van Feria’ voelde naar eigen zeggen aan dat Karel V zich enkel bekommerde om de 
Nederlanden en het broederconflict.287 Francesco de Eraso klaagde dan op zijn beurt dat 
ondanks het feit dat het een huwelijk met Filips was, er geen enkele Spanjaard op een 
buitengewone missie naar Engeland werd gezonden288 en gaf te kennen dat menig inwoner 
van de Nederlanden en Engeland ervan overtuigd was dat deze alliantie wel eens tot het einde 
der tijden zou kunnen lijken.289 In de Nederlanden was er echter meer animo voor het 
huwelijk dan in Spanje. De perceptie die in Spanje heerste over Engeland was er één waarbij 
vooral de term van ‘bierdrinkende barbaren’ meermaals viel. Het herstel van het katholicisme 
kon als de lepel suiker aanzien worden, maar veel Spaanse eer was er volgens ingewijden niet 
te halen. 
 
Het strikt aflijnen van de spelregels was echter geen nieuw gegeven en kende eveneens al een 
hele reeks precedenten die vooral in de geschiedenis van de Dubbelmonarchieën te vinden 
waren. Zo werd een huwelijkscontract tussen Ferdinand II van Aragon en Isabella van Castilië 
opgesteld waarin men elkaar als evenwaardig zag en Ferdinand jure uxoris290 koning van 
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Castilië werd291.  Een motto zoals ‘Tanto monta, monta tanto’ 292was nu niet wat Filips kon 
verwachten in Engeland, maar aanvaardde, nog voor het portret van Mary van de hand van 
Antonius Mor Valladolid kon bereiken, met enige teleurstelling het verdrag. De Engelse 
staatsstructuur, met haar strikt afgelijnde vorm, had Filips overduidelijk gemuilkorfd.  

II.12 Henri II en Mary de Guise. 
 
Het huwelijksverdrag werd na acht korte, maar krachtige onderhandelingsweken opgetekend 
en toonde meteen aan dat het de Engelsen een overwinning van formaat behaalden inzake de 
bepalingen. Het feit dat Karel V toeliet dat er verscheidene concessies werden gemaakt, wees 
op het feit dat hij niet zozeer een sterke constitutionele positie van Filips voorzag, maar eerder 
de voordelen zoals een versterking van de persoon van Filips in het Habsburgse familiale 
conflict  prefereerde boven een sterke king Philip. Velen deden dit af als het verraad van de 
vader op de zoon. Goed wetende dat gewone man in de straat geen huwelijk met Filips 
wenste, bleef voorzichtigheid het sleutelwoord in de maanden na januari 1554. De Engelse 
ambassadeur in Brussel, Sir John Masone, die zelf niet verlegen was elke roddel door te 
spelen meldde dat zelfs de Engelse natie in Antwerpen zich kritisch uitliet over de situatie 
zoals die zich voordeed in het najaar van 1553.293 Op 12 januari werd het verdrag bezegeld en 
stroomde eveneens de boodschap binnen dat paus Julius III zonder problemen de broodnodige 
dispensatie294 verleende aan Filips en Mary 295. Het afleveren van de dispensatie stond even 
ter discussie, wanneer ene Antonio Bonvisi liet publiceren dat de paus vanwege zijn sterke 
Franse sympathieën deze dispensatie nooit zou verlenen.296 De brief waarin de dispensatie 
verleend werd, verliet Rome echter al op 1 januari, waardoor deze berichten in het kader van 
de vele intriges aan het Tudor een zoveelste poging van de anti-Spaanse lobby gezien worden. 
Hoewel de bepalingen geen Engelse deelname inzake de Franse oorlog toelieten voelde 
vooral Granvelle het verdrag als een persoonlijke overwinning op de Fransen na het debacle 
van Innsbruck en de het verlies van de Metz.297 Zoals te verwachten was bracht de officiële 
afkondiging van het huwelijk consequenties teweeg in de reacties van zowel de Engelsen als 
de buitenlandse hoven. 
 
Het algemene gevoel dat in Frankrijk overheerste was een algemene vrees dat het huwelijk op 
termijn zou leiden tot oorlog. De Engelse ambassadeur, Dr. Nicholas Wotton, stond eerder 
kritisch tegenover de plannen en vreesde dat Engeland mee in de spiraal van geweldplegingen 
,economische blokkades en een stroom van claims op de troon gestort zou worden. 
Behoudens het betuigen van een wederkerige vriendschap tussen Henri II en Mary 298, bleef 
men vrezen dat een conflict geen onmogelijk perspectief meer was. Zowel het Franse hof, De 
Conseil d’Etat en geheel Frankrijk waren er zeker van dat dit huwelijk schade zou toebrengen 
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aan Frankrijk.299 Vooral het feit dat de voorgaande berichten van Pole, waarin hij zich sterk 
zou hebben gemaakt dat het huwelijk fictie was, zorgde in Frankrijk voor een vlaag van 
verontwaardiging. De missie van de Franse diplomaat Henri Clutin, Seigneur d’Oysel, die nog 
een beleefdheidsbezoek aan Mary bracht en de militair François de Vendôme, Vidame300 de 
Chartres werd door Wotton niet zozeer gezien als een beleefdheidsbezoek aan Schotland, 
maar zou de voorbode zijn van een grote Franse troepenmacht die via Schotland de forten aan 
de grens (cfr. Berwick) zou moeten innemen.301 Deze vrees was niet geheel ten onrechte, daar 
in april 1554 de strijd rond het regentschap van Mary of Scots een nieuwe wending nam 
wanneer James Hamilton ‘Earl of Arran’ het regentschap moest afstaan aan de 
overambitieuze Franse Mary de Guise.302 Deze gebeurtenis zorgde zoals de verwachten was 
voor enige animositeit in Engeland. Paget meldde  dat Mary de Guise’s coup minutieus 
uitgedacht werd, door o.a. de verbannen Matthew Stewart ‘Earl of Lennox’,303 die na onmin 
met de Franse aanwezigheden zijn bezittingen in Schotland verloor, met vleiende woorden 
terug te roepen. Volgens Paget bood dit enige perspectieven, waardoor Lennox als een 
Engelse intrigant te werk kon gaan om Arran te steunen tegen De Guise.304 Deze Engelse 
intrige mislukte echter faliekant, waardoor Schotland overgeleverd bleef aan de grillen van de 
Franse machthebbers.  Zoals men in diplomatieke kringen perfect kon verwachten na de coup 
van De Guise, stippelde Mary haar beleid uit in overleg met haar beide expansionistische 
broers, Françcois en de Kardinaal de Lorraine. Hoewel een pauselijke dispensatie afgeleverd 
werd, maakte Wotton zich sterk dat de minste juridische tekortkoming voor een groot 
probleem inzake successie — en een potentiele bedreiging van Mary of Scots — zou kunnen 
zorgen. De Schotse bevolking toonde zich echter steeds meer vijandig tegenover de Franse 
aanwezigheid. De bijkomende benoeming van d’Oysel als luitenant – generaal in Schotland 
wakkerde dit gevoel echter nog meer aan, maar kon niemand zich inbeelden dat de Guise’s 
invloed er minder zou op worden.305  In een openhartige brief aan de Mary’s secretaris, Sir 
William Petre vroeg Wotton zich in volle Wyatt crisis en alle eerlijkheid af of het huwelijk 
wel een oorlog met Frankrijk en een eventuele tweede War of the Roses waard was.306 De 
Privy Council maakte echter aan zowel Wotton als Antoine de Noailles duidelijk dat het 
huwelijk niet gesloten zal worden als dam tegen de Frankrijk, maar eerder als een instrument 
om het Christendom na een pijnlijk schisma terug te verenigen.307 De relaties bleven echter  
bijzonder gespannen en vooral in the Pale of Calais, het laatste stukje Engeland op het 
vasteland, vreesde zowel The Lord Deputy als de gouverneurs van de verscheidene forten dat 
de Fransen zich opmaakten voor een aanval op Calais. De gouverneur van Guines, William 
Grey ‘Baron Grey de Wilton’, meldde in maart met zekerheid dat de Franse kapiteins De 
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Cléres, Roctim en Forsète nabij The Pale schepen in gereedheid brachten308, terwijl Sir John 
Masone meermaals wees op de gebrekkige verdediging van The Pale.309 Er heerste echter een 
diplomatieke vrede, waarbij de ambassadeur in april 1554 nog Henri II’s benoeming tot 
Knight of the Garter kon meedelen310, maar dit kon niet beletten Wotton meermaals de 
toestemming vroeg om zich terug te trekken als ambassadeur uit vrees voor op til zijnde 
conflict. Ook in Engeland kon Renard na onrustwekkende berichten opmaken dat de Franse 
vloot zich in gereedheid bracht om zowel de graaf van Egmond te grijpen en een invasie voor 
te bereiden.311 In een premature vorm van verdoken militaire steun werden de kapiteins van 
de Engelse forten de toestemming verleend contact te houden met Jean Destournel ‘Heer de 
Vaudeville’, kapitein van Grevelingen, die eveneens grotendeels instond voor de logistieke 
operaties in het getroffen gebied.312 Hoewel het verdrag dit in wezen niet toestond, kon het 
uitgelegd worden als een vorm van defensieve politiek vanwege Karel V. In augustus 
verleende Maria van Hongarije immers eveneens de goedkeuring om de Koninklijke lijfwacht 
van Mary te voorzien van 200 hellebaarden,313 waardoor ook de vraag van Calais als 
gerechtvaardigd kon aanzien worden. 

II.13 De Wyatt-rebellie. 
 
Ook in Engeland zelf groeide de tegenstand. In diplomatieke kringen waarschuwde Renard 
dat een rebellie tegen het Pasen een feit zou zijn.314 Reeds na de sterke afwijzing van Mary 
van de petitie van de Commons in 1554, vormde zich in een Londense Inn een grote groep 
malcontents die zich verenigden en evolueerden van klagende figuren tot rebellerende 
soldaten. Twee leden van die groep waren Sir Peter Carew en Sir Edward Rogers, 
parlementairen die hoopten dat een sterke stem van de Commons Mary tot andere ideeën zou 
gebracht hebben.315 Carew was een oude getrouwe die als Knight of the Shire316 van 
Devonshire zetelde in de Commons en zich profileerde als een aanhanger van Mary Tudor. 
Het huwelijk kon hij echter niet slikken en keerde zich daarop tegen Mary en gaf de volledige 
steun aan Courtenay — wiens vader aan beschermheer van de Carew familie was — en 
Elizabeth.317 Bij wijze van statement zou Carew na de officiële aankondiging dat het huwelijk 
op til was, een waarschuwingsbrief naar Mary gezonden hebben, waarin hij waarschuwde dat 
‘there it would be a great destruction in the country’.318 Deze brief zou Mary echter nooit 
bereikt hebben, maar tekende vooral het sentiment waarin de rebellen verkeerden. Het 
omverwerpen van Mary was nooit een doel an sich, maar de opstand werd veeleer 
gemotiveerd ‘to prevent us from over-running by strangers’. Vooral deze laatste passage kan 
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het idee gedeeltelijk ontkrachten dat de Wyatt rebellie een puur religieus geïnspireerde 
opstand was, die enkel het vrijwaren van het protestantisme tot doel had. Edward Rogers 
daarentegen was vanaf het prille begin een ware tegenstander van Mary, want ondertekende 
niet enkel Edward VI’s Device zonder zich vragen te stellen bij de rechtsgeldigheid van het 
document, maar keerde zich eveneens tegen het herstel van het katholicisme , wat resulteerde 
in het tegenstemmen van het herroepen van de Edwardian Acts tijdens Mary’s First 
Parliament .319 Naast deze beide heren bestond de groep dissidenten vooral uit soldaten, 
waarvan sommige dienst hadden gedaan in Frankrijk en oudgedienden van het Edwardian 
tijdperk zoals Sir Edward Warner, Sir Nicholas Throckmorton, de diplomaat Sir William 
Pickering en Henry Grey, Duke of Suffolk, die vader van Lady Jane. De bekendste en naar 
alle waarschijnlijkheid, meest rumoerige rebel was echter Sir Thomas Wyatt the Younger. Sir 
Thomas was de zoon van de bekende Henrician dichter Sir Thomas Wyatt the Elder en had 
zijn afkeer voor Spanje naar alle waarschijnlijk verkregen tijdens de campagnes in 
Frankrijk.320 Wyatt was van geen kleintje vervaardigd en bouwde naast zijn optreden als lid 
van het garnizoen van Boulogne in 1544, reeds een reputatie op door samen met heethoofden 
zoals Sir William Pickering en Henry Howard, Earl of Surrey321 deel te nemen aan het 
hervormingsgezinde opstootje in Londen in 1543, waarbij men naast het breken van menig 
huis, ijverde voor een einde van de corruptie die tierig weelde in de hoofdstad.322 Er werden 
banden gesmeed met Courtenay en via James Croft in mindere mate met Elizabeth, waardoor 
vooral het graafschap Devonshire het centrum van de rebellie zou worden.  De positie van 
James Croft, een man die meermaals Elizabeth bezocht in Ashridge, in dit complot bestond er 
hoogstwaarschijnlijk in zijn banden met Elizabeth te gebruiken om de Noailles en Henri II  
ervan te overtuigen dat het complot een solide basis kende en veel kans tot succes kende.323 
Vanuit Franse hoek hoefde men echter geen hulp te verwachten. De Noailles schreef echter in 
zijn uitvoerige correspondentie dat het moment aangebroken was dat de mislukking van Lady 
Jane en het tegenhouden van het huwelijk hersteld kon worden door algemene steun te 
verlenen aan de rebellie door hoogstwaarschijnlijk van Wales tot Kent zou woeden. François 
de Guise zag wel graten in een mogelijkheid om toch nog Mary of Scots op de Engelse troon 
te helpen, maar stuitte op verzet van Henri II, die even de zogenaamde opportuniteit aan zich 
voorbij liet gaan.324 De rebellie was echter al in de kiem gesmoord alvorens ze begonnen was. 
De Council kreeg immers lucht van een ketters complot en liet niemand minder dan Sir Peter 
Carew opdraven naar Londen om uit te verschaffen. Carew arriveerde echter nooit op die 
bestemming en vluchtte via Weymouth in Dorset vermomd als dienaar naar Frankrijk, waar 
hij hoopte Henri II te kunnen overtuigen nieuwe plannen te maken.325 Dr.Nicholas Wotton 
wist echter meteen dat Carew zich in Frankrijk bevond en vreesde een geheime pact met 
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Henri II om toch nog over te gaan tot militaire steun aan Wyatt en de zijnen.326 Hoewel de 
Franse koning elke betrokkenheid ontkende, verklaarde Wotton dat zowel Peter Carew als de 
even losbandige Killigrew broeders zich bezighielden met het zoeken naar wapens en 
schepen. Deze handelingen kaderden echter niet in een voorbereiding om Wyatt te onlasten. 
Het gevolg van het afbreken van de oorspronkelijke plannen was dat Sir Thomas Wyatt 
ondanks onderhandelingspogingen van Sir Thomas Cornwallis als enige op 25 januari in 
Maidstone, Kent het startschot gaf van een gedoemde rebellie. Dat het Kent was, dat als enige 
doorzette in de opstand kan niet als een verrassing gezien worden, daar Kent al eeuwenlang 
bekend stond als ketters en zeer opstandig.327 In 1381 leidde Wat Tyler er zijn Peasants 
Revolt als antwoord op de pogingen van de Commons om de lonen van de arbeiders te 
bevriezen, ontstond er in 1450 een opstand onder leiding van Jack Cade dat tegen het zwakke 
regime van Henry VI ageerde en was Kent grotendeels vertrouwd met de protestantse 
doctrines. Op 26 januari nam Wyatt Rochester in en riep via een officiële proclamatie zijn 
doeleinden uit.328 Wyatt viel niet meteen Mary als persoon aan, maar wilde haar beschermen 
door de Privy Council te zuiveren van de kwaadaardige Councillors. Het was echter standaard 
in menig formule van rebellen tijdens de vroegmoderne tijd om nooit meteen direct de 
monarch aan te vallen, maar eerst de pijlen te richten op de verschillende hoge ambtenaren in 
de regering.329 Op 28 januari trok Wyatt met een 1000 tal manschappen naar Londen, alwaar 
hij opgewacht zou worden door de stokoude, maar militair ervaren Thomas Howard ‘Duke of 
Norfolk’.330  De eisen van Wyatt waren duidelijk: bezit van de Tower, een nieuwe Council 
voor Mary, het herstel van de ware religie en de uitlevering van drie tot vier Councillors. 
Dergelijke eisen illustreerden andermaal de redenen waarmee Wyatt naar Londen trok, zijnde 
het protestantisme herstellen en de xenofobische inslag waarbij het huwelijk met een 
buitenlandse prins tegenhouden moest worden. De speciale gezanten o.l.v. Egmond bevonden 
zich nu in een benaderde situatie en vreesden — terecht — een massale slachtpartij onder de 
hoge buitenlandse aanwezigen.331 Na een emotioneel afscheid van Mary, waarbij ze 
standvastigheid vertoonden en rotsvast geloofde in de goddelijke voorzienigheid trokken de 
gezanten naar hun logies in Durham Place, waarna ze richting kust trokken.332 Hun 
vaandelvlucht werd ook opgevangen door De Noailles, die zich het hele spektakel natuurlijk 
liet welgevallen.333 Renard gaf het dwingende advies dat Mary moest vertrouwen op de 
aangeboren Tudor vaardigheid om het volk op een weergaloze wijze op te zwepen, waar ze na 
lang overleg op inging. Op 1 februari trok ze met haar Councillors en — symbolisch — de 
afvallige Courtenay naar de aloude ontmoetingsplaats in de hoofdstad, Guildhall alwaar ze 
een emotionele speech uitsprak, waarin ze een beroep deed op vrede, justitie en de 
verantwoordelijkheidszin van haar onderdanen. Zelfs voor de koele en beredeneerde Renard 
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was deze toespraak een zwaar geladen feit. 334 Het keerpunt kwam er wanneer Wyatt 
ingesloten zat nadat de Londen Bridge na zijn aankomst in Southwark achter zich gesloten 
werd en moest het onderspit delven na een fatale slag nabij Charing Cross.335 Het totale 
dodentol zou op termijn het bloedig neerslagen van de Pilgrimace of Grace336 zeker 
overstijgen.337 The Lady Jane die zich met haar echtgenoot in afzondering in The Tower 
bevond, moest het onbesuisde gedrag op aandringen van Renard met haar leven bekopen. In 
tegenstelling tot de oproep tot genade in juli 1553, verklaarde Renard ditmaal dat een 
hardhandig optreden de enige manier was om Mary’s positie te handhaven. Met A Book of 
Prayer in de hand trok ze op 12 februari op statige wijze naar het schavot op Tower Green, 
waar ze ontdaan van elke vorm van medelijden afscheid nam van een leven, waarin ze telkens 
weer opnieuw de pion was van grote plannen. Een openlijk Franse steun aan de rebellie kwam 
er zoals eerder aangegeven niet, maar de Noailles werd meermaals in het bijzijn van de Privy 
Council onderworpen aan bijzonder onaangename vragen. Henri II en zijn ambassadeur die 
nauwe contacten had met Sir William Pickering, neutraliseerden de beschuldigingen door 
keer op keer te wijzen op de piraterij van Engelse zeelieden zoals de kaping van een 
onschuldig Frans handelsschip nabij Margate. De Franse kaping van The Julian of London 
werd dan door de Noailles wel afgedaan als een accident-de-parcours 338.  De Fransen hadden 
echter wel alle schijn tegen zich, waardoor Renard in mei 1554 nog de Seigneur d’Oysel 
ervan beschuldigde de gemoederen op te hitsen. Zijn mosterd haalde hij bij getuigenissen van 
een dienaar van de bisschop van Ross339, die dat moment in Londen gevangen werd 
gehouden.340 Harde bewijzen konden echter niet geleverd worden en zowel d’Oysel als Henri 
II bleven elke betrokkenheid in alle toonaarden ontkennen. Er kan echter aangenomen worden 
dat Henri II, ondanks het uitblijven van openlijke steun, niet rouwig zou zijn geweest met een 
eventueel succes van de Wyatt rebellie. Interessante aanvulling aan de stelling dat Henri II 
zich niet openlijk uitliet voor Wyatt, is het feit dat Simon Renard van Cornelius Scepperus te 
horen kreeg dat Franse schepen te Normandie en Bretagne, in gereedheid waren gebracht om 
Wyatt bij te staan.341 Dit bericht moet echter met enige korrels zout genomen worden, daar 
niet alleen Renard, maar ook Cornelius Scepperus er een bijzonder anti-Franse gedachtegoed 
op nahielden. Vanuit Wottons correspondentie kan opgemaakt worden dat de Fransen 
bijzonder geïnteresseerd waren in het lot van Mary en hoopten dat Mary het leven zou laten in 
het conflict. Tijdens een bezoek van Guillaume Bochetel ‘Heer de Sacy’ en secretaris van 
Anne de Montmorency, kon Wotton duidelijk opmaken dat het algemene Franse sentiment 
neigde naar een verhoopt succes van de rebellie.342 De Franse politiek zou dan het 
mechanisme om Mary of Scots op de troon te krijgen, in werking zetten. 
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II.14 Renard vs. The Lady Elizabeth en de eerste onderlinge onenigheden 
 
Hoe reageerde Brussel en diens ambassadeurs op deze rebellie? Er kan immers gesteld 
worden dat deze nieuwe situatie nieuwe beslissingen gebood. Frankrijk dreigde en de 
bevolking morde, waardoor het beleid aangepast moest worden. Zowel Renard als Karel 
wezen op de harde aanpak, maar vooral de venijnige ambassadeur nam geen genoegen met de 
dood van het gros van de Suffolk clan. Meteen na het einde van de opstand mengde Simon 
Renard zich in de interne aangelegenheden en wees Mary op het blijvende gevaar van 
Elizabeth. Renards pure haat jegens Elizabeth kwam er nadat hij voor zichzelf had uitgemaakt 
dat niet Courtenay of Wyatt het ware vergif waren, maar eerder Elizabeth, die wegens haar 
aanwezigheid keer op keer een motief aan dissidenten kon leveren om over te gaan tot 
complotten. Deze stelling kan vergeleken worden met de problematiek die Elizabeth ervoer 
met Mary of Scots in de jaren 1580. Hoewel zij niet echt overtuigd was van het gevaar dat 
Mary of Scots inhield, wees Sir Francis Walsingham, haar meester spion erop dat het in leven 
houden van een potentieel pretendent voor de troon, die een vijandig geloof beleed, een 
blijvend zwaard van Damocles zou zijn. Na haar betrokkenheid in het Babington Plot werd 
Mary Stuart dan ook — zonder volledige steun van Elizabeth weliswaar — onthoofd, nadat ze 
voor een Engelse rechtband van verraad beschuldigd werd. Deze gebeurtenissen, kent volgens 
mijns inziens gelijkenissen met de gebeurtenissen in januari 1553. Een pretendent van het 
andere geloof wordt beschuldigd van betrokken te zijn in een complot om de legitieme 
soeverein omver te werpen en het was de directe omgeving van de vorstin die wees op een 
genadeloze handeling. Voor Renard was dit de meest ondermijnende situatie voor de positie 
van Mary en Filips. 
 
Hoewel de jonge prinses weinig of geen steun verleende aan de opstand, was haar enige lot 
volgens Renard dat van het schavot. De stroom aan obscure informatie die Renard verkreeg 
vanuit Frankrijk bevestigde des te meer zijn vermoeden dat zowel Courtenay en Elizabeth 
garen te spinnen hadden bij een succes van de rebellie. William Thomas, een gedeserteerde 
klerk van de Privy Council, probeerde in Frankrijk zichzelf om het leven te brengen, uit vrees 
voor de straffen die hem te wachten zou staan indien hij veroordeeld zou worden. Zijn poging 
mislukte vanwege het gebruik van een bot broodmes, maar hij kon wel aangeven dat Sir 
William Pickering zich in Dieppe bevond, alwaar hij conversaties hield met William 
Courtenay, broer van de belaagde Earl of Devon.343 Elizabeth werd vanuit Ashridge naar 
Whitehall gebracht, alwaar ze officieel in beschuldiging werd gesteld van mee te heulen met 
de opstandelingen, eigenhandig een huwelijk plande met Courtenay en brieven verstuurde 
naar Antoine De Noailles; waarin ze opriep tot een opstand tegen Mary. De Noailles, die zich 
van alle verantwoordelijkheid onttrok, beklaagde zich de manier waarop de Privy Council het 
diplomatieke briefgeheim zonder enige vorm van schroom verbrak.344 Diplomatieke 
onschendbaarheid was nu eenmaal niet bestaande in tijden van crisis, waardoor de beslissing 
van de Privy Council om het briefgeheim te schenden te verantwoorden valt. Een gekend 
precedent inzake het onderscheppen van diplomatieke correspondentie uit handen van 
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postmeester Brian Tuke, was die van Louis de Praet op 11 februari 1525. Wolsey vreesde 
immers dat het mislukken van de Anglo-Habsburgse alliantie hem in de schoenen zou 
geschoven worden. In de briefwisseling van De Praet aan Margaretha van Oostenrijk, Jean 
Lallemand, Jacques de Marnix en Antoine De Lalaing verwees De Praet inderdaad naar 
Wolsey als storend element in de Habsburgse politiek.345 Hoewel de verbouwereerde gezant 
wees op de eer van de functie van gezant, werd het schenden van het briefgeheim zowel in 
1525 als 1554 gezien als een louter ‘defensieve’ maatregeling. Gezanten waren er zich echter 
van bewust dat deze praktijken legio waren aan menig hof, waardoor vooral de geplaagde de 
Noailles voorzorgen nam door gebruik te maken van drie onafhankelijke boodschappers, 
zijnde La Marque, een onbekende protestant en ene Hogius. Dit beperkte het gevaar tot een 
minimum, daar het postmeester zo gepasseerd werd, maar het was zeker geen onfeilbaar 
systeem, omdat menig boodschapper het doelwit was van bijzonder zware martelingen. In die 
periode weigerde Mary haar zus te ontmoeten en nam de beslissing haar naar een meer 
gesloten en afgelegen gebied te laten overbrengen. Op 17 maart werd Elizabeth onder 
begeleiding van Henry Radcliff ‘Earl of Sussex’ en Sir William Paulet ‘Marquis of 
Winchester’ via de Tower Warf tot in de Tower geleid346, waarschijnlijk hopend dat ook voor 
haar de Traitor’s Gate niet de laatste weg naar de dood zou zijn. Na deze fase treedt echter het 
enige verschil met de gebeurtenissen van 1587 in werking: Elizabeth werd niet ter dood 
veroordeeld. Mary kon ondanks druk van Renard niet toegeven aan het beeld dat ze 
verantwoordelijk zou zijn voor de dood van haar enige zus en nam in tegenstelling tot haar 
vader, geen genoegen met het zgn. indirecte bewijs. Thomas Wyatt weigerde ondanks 
foltering en dagenlange ondervraging onder leiding van Gardiner toe te geven dat Elizabeth 
op welke wijze dan ook betrokken was bij diens plannen. Zijn executie op 11 april betekende 
dan ook een verlichting voor de zwaar getroffen Elizabeth, die maar bleef vrezen dat men 
Wyatt zover zou kunnen krijgen dat hij tot valse bekentenissen zou kunnen overgaan.347 
Elizabeth werd overgeplaatst naar Woodstock, alwaar ze onder begeleiding van haar ‘jailor’, 
Sir Henry Bedingfield bang afwachtte of de genade van haar zus een lang leven beschoren 
was. De complotten waarmee Elizabeth zou mee verbonden worden bleven echter het hof 
bereiken. Zo meldde Renard dat begin april er zich Essex een bizar schouwspel afspeelde, 
waarbij acht of negen mannen de Earl of Oxford tegenhielden om verder te trekken naar het 
parlement, om hem aan te manen het leiderschap over een nieuwe ketterse rebellie op zich te 
nemen. Dit plan was echter gedoemd alvorens het nog kon beginnen, maar bevestigde 
nogmaals bij Renard het idee dat de gewone Engelsman zeer inconsistent en verraderlijk is, 
waarbij enkel het brute geweld hen tot rede kan brengen.348 
 
De gebeurtenissen van januari 1554 lieten een zware indruk na op diplomaat, schrijver en 
vorst. Simon Renard voelde dat zijn alles verpletterende invloed limieten kende, waardoor hij 
na deze mislukking zijn kijk op Engeland andermaal bijstuurde. Het geloof en vertrouwen in 
de machthebbers daalde nog meer tot een punt, waarop enig herstel zo goed als onmogelijk 
was. 
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Deze periode werd in de jaren na Mary eveneens afgedaan als het sluitende bewijs dat 
Elizabeth door de goddelijke voorzienigheid in geen geval kon sterven op Tower Green. John 
Knox creëerde in zijn Acts and Monuments een nieuwe legende waarin het martelaarschap 
van Elizabeth gelijkgesteld werd met vele protestantse martelaars die sinds 1555 op de 
brandstapel hun leven verloren.349 Het contrast met de The Historie of Wyattes rebellion van 
de schoolmeester John Proctor , die de rebellie en de uitlopers daarvan opvatte als een puur 
ketterse opstand tegen de legitieme regering van Mary, kan niet groter zijn.350 Getuigenissen 
en historiografie omtrent deze kritieke periode is net als alle aspecten van Mary’s regering, 
onderworpen aan standpunten van zowel katholieke als protestantse schrijvers, waardoor een 
neutrale getuigenis zo goed als onbestaande is. Religieus extremisme was ondanks de 
aanwezigheid van enkele hardliners zoals de militante William Smith niet datgene wat de 
boventoon haalde. Toch was de link religie en het buitenlandse huwelijk nooit veraf. Stephen 
Gardiner meldde reeds in oktober 1553 aan Renard dat het de katholieke zaak weinig goed 
zou doen indien een huwelijk met een prins, die verklaard zou hebben het oude geloof met 
geweld te herstellen, zou doorgaan.351 Anno 1554 was het huwelijk een feit en werd Engeland 
echter gepacificeerd 352, waardoor alles in gereedheid werd gebracht om die beruchte prins 
Filips te ontvangen. Renard zou zich nog bezighouden met het aftoetsen van de opinies van de 
Engelsen, maar waarschuwde wel dat de inwoners van het eiland van nature uit hypocriet en 
verraderlijk waren, waarom geduld meer dan een luxe moest zijn voor de Spanjaarden353, 
aldus de gezant die zijn eenzijdige kijk op de zaken steeds bleef behouden. 
 
Net als in elke andere fase die naar het huwelijk moest leiden, was ook deze fase onderworpen 
aan conflict en vooroordelen. Deze onenigheden beperkten zich niet enkel tussen de muren 
van de paleizen, maar werden ook daarbuiten pijnlijk duidelijk, waaraan zelfs het Kanaal een 
decor van troebelen werd. Er werd in april 1554 immers beslist dat de Lord Admiral William 
Howard in samenwerking met de Nederlandse Vice-Admiraal Adolphe  van Bourgoyne ‘Heer 
van Wacken en Van der Capelle’ het Kanaal zou vrijwaren van onruststokende Franse vloten 
die de tocht van Filips wensten te verstoren. Al spoedig zorgden geruchten en misverstanden 
tot een uitermate verzuurde situatie, die zelfs door Brussel werd opgepikt. Van der Capelle 
beschuldigde Howard ervan de Habsburgse schepen niet enkel denigrerend ‘muscle-shells’ te 
noemen, maar zou hij tevens zonder medeweten van Van der Capelle een schip naar Frankrijk 
gestuurd hebben om zeer dubieuze redenen. Er werd ook zonder enige bewijsvoering gesteld 
dat er correspondentie met Sir John Killigrew, een kapitein van Falmouth Castle wiens zoon, 
de parlementariër Sir Henry Killigrew in het kielzog van de rebel Sir Peter Carew naar 
Frankrijk trok, werd uitgewisseld.354 Dat Peter Carew voor moeilijkheden bleef zorgen, bleek 
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al uit de berichten van Renards informant in Frankrijk, ene Blasberry, die waarschuwde voor 
nieuwe intriges.355 Lord William Howard beschuldigde op zijn beurt zowel Simon Renard als 
Van der Capelle ervan dat ze moedwillig de Engelse schatkist onder druk probeerden te 
zetten, door perfect te weten dat Filips’ overtocht niet meteen in het verschiet lag.356 Ook op 
het veld heerste er onenigheid, nadat De Vaudeville in een niet mis te verstane brief aan Maria 
van Hongarije meldde dat de Engelse informanten herhaaldelijk foutieve informatie 
doorspeelden aan de kapitein.357 In deze bijzonder vijandige sfeer moest Filips zijn leven als 
gemaal van de Engelse koningin aanvatten. Het werd zo ook duidelijk dat men niet langer het 
onderscheid maakte tussen de Nederlanden en het Spaanse deel van het Habsburgse 
imperium. De periode van de De Praets of de Scheyfves behoorde nu tot het verleden. Spaans 
werd aanzien als Nederlands en Nederlands was volgens de Engelsen zonder meer 
gelijkwaardig met Spaans. 

II.15 Philippus Rex 
 
Filips maakte echter  geen haast om naar Engeland te trekken, wat voor ergernis zorgde in 
Engeland, maar eveneens voor angsten bij de Spanjaarden. Hun vrees bestond er 
voornamelijk in dat een te sterke profilering van het ‘Spaans’ zijn, toch nog tot een opstoot 
van nationalisme zou kunnen leiden en alsnog tot de val van Mary, gevolgd een Franse 
invasie. De vraag rijst hoe de Spanjaarden zich opstelden in die eerste maanden na de 
afkondiging van het huwelijk. Legde Filips zich neer bij het feit dat voorzichtigheid geboden 
was of probeerde hij reeds voor zijn aankomst een stempel te drukken op de Engelse politiek? 
Ook hier trachtte Renard zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden door te wijzen 
op het belang om de rechtszaken van gevaarlijke ‘elementen’ te laten voorgaan, vooraleer 
Filips aan land kon zetten. Complotten waren immers nooit ver weg.358 De Spaanse 
ambassadeur in Rome, Don Juan Manrique de Lara probeerde reeds in januari Filips te 
overhalen dat hij na het goedkeuren van het verdrag zo spoedig mogelijk naar Engeland moest 
trekken en tenminste de schijn weer te geven dat hij genoegen had genomen met het nog niet 
verteerde huwelijksverdrag.359 Sindsdien stapelden de problemen zich enkel nog op. Zo werd 
Karel furieus wanneer hij hoorde dat het gevolg van Filips — in tegenstelling tot wat Karel V 
adviseerde — van plan was hun vrouwen mee te nemen naar Engeland. Volgens Karel kon 
een gewone Spaanse infanterist een radicale inwoner van Engeland meer bekoren dan de wat 
hautaine Spaanse adellijke dames die hun ongenoegen zeker niet zouden verhullen.360 Hun 
aanwezigheid zou nog voor enkele protocollaire bijzonderheden zorgen. Egmond kon wel 
melden dat de belangrijkste tegenstellingen in de Privy Council zo goed als onbestaande 
waren, waardoor Filips’ komst op geen obstakels meer kon botsen.361 Voorzichtigheid bleef 
echter het sleutelwoord, maar Filips had naast voorgaande plannen nog andere bijzondere 
moeilijk situaties geschapen.Vlak nadat het huwelijk by proxy werd gesloten door Egmond op 
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6 maart 1554 en nog voor hij te horen kreeg dat het parlement het huwelijksverdrag officieel 
ratificeerde, besliste Filips om de Markies de Las Navas naar Engeland te sturen met 
verscheidene persoonlijke boodschappen voor de verschillende Privy Councillors. Deze 
handeling kaderde natuurlijk in de politiek om de Councillors aan zich te binden, ware het 
niet dat Filips deze brieven ondertekende met het aanhef Philippus Rex.362 Belangrijk feit is 
Renards eis dat de Privy Council herleid zou worden tot een raad van zes leden. Hoewel dit 
wijst op Renards wil om Filips te laten arriveren in een land dat zo efficiënt mogelijk verliep, 
was de achterliggende reden vooral om zo de tegenstanders van Filips weg te zuiveren. Dit 
voorstel stootte echter op het veto van Gardiner, die stelde dat het aan Mary en niet aan Filips, 
noch Renard was om beslissingen hieromtrent te nemen.363 De kritiek van Gardiner 
ondermijnde het koninklijke gezag van Filips, nog voor de vorst Engeland kon bereiken. De 
draagwijdte van deze titel was reeds een heikel punt in de onderhandelingen van het najaar 
van 1553, maar het gebruik ervan, nog voor Filips in kennis werd gesteld dat de officiële Act 
of Marriage werd uitgevaardigd,  zou door de tegenstanders als een misprijzen tegenover de 
Engelse staatsinstellingen uitgelegd kunnen worden. De immer opmerkzame Renard doorzag 
het gevaar meteen en verbood dan ook de brieven over te dragen aan de Councillors. De Las 
Navas moest genoegen nemen met een wat vernederend verbaal dankwoord vanwege 
Filips.364 De rechtsgeldigheid van deze brieven was echter vanuit puur juridisch standpunt zo 
goed als onbestaande. Zijn titel als koning van Engeland werd immers, zoals in het verdrag 
bepaald was, pas van kracht na de officiële inzegening van het huwelijk in Engeland. Op het 
moment dat Filips de brieven uitgaf was hij volgens de letter van de Engelse wet enkel nog 
prins van Spanje.365 

Nog voor de officiële ratificatie van het huwelijksverdrag door het  Second Parliament366 op 
12 april 1554 was Karel V van plan om nogmaals Jean de Montmorency en de Alcalde367 
Briviesca de Munatones naar Engeland te sturen om zo de komst van Filips beter te kunnen 
voorbereiden.368 De komst van beide hooggeplaatste lieden — die bijna voor de kust van 
Dover gevat werden door een Frans konvooi — zorgde bij Renard voor enige animositeit. Hij 
vreesde immers dat vooral de Spanjaard, die men zou aanspreken met zijn waardigheid als 
Alcalde voor ongenoegen zou zorgen bij de Engelsen. Deze discussie was natuurlijk vooral 
symbolisch, maar bewijst de gevoeligheid waarmee de Engelsen benaderd moesten worden. 
Karel, die zich nochtans gematigd opstelde en lange tijd de kaart van de voorzichtigheid trok, 
stelde aan Renard dat hij niet inzag hoe de titel voor problemen zou zorgen, daar zijn komst 
net moest zorgen voor meer begrip tussen de Engelsen en de Spanjaarden.369 De Munatones 
arriveerde op 10 mei in Engeland en zou er fungeren als hofmaarschalk ten dienste van Filips. 
Het begrip waarop Karel doelde werd echter al door Filips’ eerste volwaardige gezant, de 
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markies De Las Navas gekweekt in de vorm van de goudkettingen, waarvan de waarde afging 
van de macht en invloed van de desbetreffende persoon. Arundel mocht bijvoorbeeld zo’n 
2000 kronen in ontvangst nemen, wat zijn hoge positie binnen de Privy Council 
illustreerde.370 De Engelse bevolking kreeg via genealogieën te zien dat Filips een 
afstammeling was van John of Gaunt371, waardoor het beeld dat hij totaal geen band had met 
Engeland, naar het rijk der fabelen werd verwezen.372 Deze genealogie, die in opdracht van 
Gardiner gemaakt werd, zou door Paget in zijn zoveelste politieke steekspel echter aangewend 
worden om Gardiner ervan te beschuldigen dat hij Filips op de troon wilde. Genealogieën 
waren het middel bij uitstek om te legitimeren. Reeds in 1136 stelde Geoffrey of Monmouth 
zijn Historia Regum Britanniae te boek, waarin de regerende dynastie (Huis van Normandië) 
met de legendarische koning Arthur verbonden werd.373 Door Filips te verbinden met het 
roemrijke geslacht der Plantagenets werd ook zijn aanwezigheid in Engeland gelegitimeerd. 
De Las Navas kwam op 9 juni aan 374 met een diamant als geschenk voor de wachtende 
vorstin, maar de vijandigheid werd er niet minder om. Renard begon zich al spoedig na de 
cruciale parlementaire zitting van 12 april echter af te vragen om de komst van Filips wel nog 
gehandhaafd kon worden, nu ook de tweedeling in de Privy Council op termijn tot een door 
Frankrijk gesteunde burgeroorlog kon leiden.375 Renard stelde immers dat de Franse ‘ketters’ 
in Engeland hoopten op een zwaar conflict in het parlement.376 Hoewel Renard naar aloude 
gewoonte de zaken groter voorstelde dan dat ze werkelijk waren, ging de sfeer binnen de 
Privy Council daadwerkelijk van kwaad van erger. De situatie was zodanig verslechterd dat 
Stephen Gardiner, in een ultieme poging om zich te ontdoen van William Paget en zijn 
handlanger Arundel, Mary er op aanspoorde beide heren zo spoedig mogelijk naar de Tower 
te verwijzen. Arundel zou immers zijn kasteel in Wessex versterkt hebben zonder 
toestemming, wat volgens Gardiner kon wijzen op een complot. De Earl had volgens Gardiner 
immers het plan opgevat om zijn zoon, Lord Maltravers uit te huwen aan Elizabeth om zo via 
een verbintenis met deze begeerde Tudor de macht te grijpen.377 De druk werd echter van de 
ketel gehaald wanneer Mary begin juli naar haar geliefde Richmond trok om er samen met 
o.a. de Earl of Arundel, Sir Robert Rochester, Sir William Petre en John de Vere ‘Earl of 
Oxford’, allen niet toevallig onderdeel van de Paget factie, de aankomst van Filips af te 
wachten. Stephen Gardiner en de zijnen werden verplicht in Londen te blijven om de justitie 
te blijven handhaven.378 Deze fysieke tweedeling van de Privy Council zorgde echter niet 
voor een vermindering van het diepgebeitelde wantrouwen. Behoudens de nieuwe rust, bleef 
Renard zowel Gardiner en Paget wantrouwen tot op het punt dat hij Karel vroeg de brieven 
die Paget uitwisselde met de gewantrouwde Sir John Masone te onderscheppen om zo het 
complot te ontsluieren dat draaide rond de plannen van Arundel.379 Volgens Renard was 
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Masone zeker gericht tegen het huwelijk, mede door het feit dat hij weigerde om John Russell 
‘Earl of Bedford’ te vergezellen naar Spanje.380 De positie van Masone werd wel meermaals 
gecontesteerd door Renard, die in april 1554 stelde dat de Engelse gezant in Brussel zowel 
tegen het huwelijk als het religieuze herstel gekant was. Vooral de aanwezigheid van John 
Bernandino, een spion, die bekend stond als een tegenstander van het huwelijk ervoer Renard 
reeds in oktober 1553 als een gevaarlijke indicatie.381  Er werd eveneens gevreesd dat Masone 
de rancune voor het feit dat zijn schoonbroers382 het leven verloor door vermeende deelname 
aan de Wyatt rebellie, nooit helemaal verteerde.383 Renards smeekbede om Paget onder 
bewaking in The Tower te plaatsen werd niet ingewilligd, daar Mary enige politieke 
commotie net voor het huwelijk kon missen als kiespijn.384 Ondertussen bleef het wel 
wachten op een teken van leven vanuit Spanje en kon Mary enkel nog wegdromen voor 
Titiaans schilderij van haar toekomstige echtegenoot. 

II.16 To be married on St.James’s day: Filips’ eerste dagen in Engeland 
 
Op 1 mei landde Egmonds schip La Levrière in Spanje, alwaar hij op 22 mei Filips te 
Compostella voor een heilige mis in de St. Jacobs Kathedraal het huwelijksverdrag ter 
ratificatie aan Filips voorlegde.385 Voor Filips was het moment aangebroken afscheid te 
nemen van zijn leven als vrijgezel en vertrok in het bijzijn van de Engelse delegatie o.l.v. de 
Earl of Bedford en Lord William Howard  op 12 juli vanuit La Coruña aan boord van de 
Espritu Santo richting the sceptered Isle.386 Het dringende bericht dat Marienburg gevallen 
was in de handen van de Fransen, waardoor Karel V de aanwezigheid van Filips wenste, 
bereikte de prins naar alle waarschijnlijkheid nooit.387  Op 20 juli arriveerde de prins in een 
typische Engels decor van ware regenstormen in Southhampton, terwijl zijn bruid op dat 
moment enkele kilometers verder in Bishop’s Walthem verbleef, Gardiner residentie in zijn 
hoedanigheid als bisschop van Winchester.388 Het onthaal was er één van veel enthousiasme  
in de aloude Engelse traditie van de pageantry. Arundel bond Filips meteen de ketting van de 
Garter om, waarmee Filips deel uitmaakte van het ridderlijke systeem van het koninkrijk.389 
De bevolking werd opgedragen dergelijke gebeurtenissen zo enthousiast mogelijk te vieren. 
In Londen werd twee dagen lang het Te Deum Laudanus390 gezongen en riep de stad op om in 
elke straat vreugdevuren af te steken.391 Aan deze oproep werd massaal gevolg gegeven, maar 
uit de ons weinig overgeleverde getuigenissen genre Henry Machyn of de Wriothesley’s 
Chronicle kan opgemaakt worden dat het niet zozeer om de massale vreugde voor het ging, 
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maar voor de inwoners van Londen een gelegenheid was om zich de geneugten die het 
stadsbestuur aanbood te laten welgevallen. 
 
De vele Spaanse edellieden die meereisden zoals de Hertog of Alva, de Hertog of Medinaceli 
of de graaf van Olivares hoopten een land van lang vervlogen legendes te zullen aantreffen. 
Ridderlijke verhalen zoals die van koning Arthur werden gezien in het verband met de 
gekende Spaanse legendes van Amadis van Garci Rodríguez de Montalvo.  Als ware toeristen 
trokken de Spanjaarden in grote getallen naar The Great Hall van het Paleis in Winchester om 
er als schoolkinderen de beruchte ronde tafel van Arthur en zijn ridders te mogen 
aanschouwen, niet wetende dat de tafel uit de 13de eeuw stamde en de beschildering nog geen 
30 jaar oud was.392 Hun ideaalbeeld van Engeland temperde echter vlug wanneer ze het 
moerasachtige land leerden kennen en zich realiseerden dat dit het koninkrijk was waarin 
ketters nobele katholieke lieden zoals bisschop John Fisher en de filosoof Sir Thomas More393 
in naam van het afvallige geloof lieten terechtstellen.394 Op 24 juli ontmoette Filips voor het 
eerst sinds het begin van onderhandelingen, zijn aanstaande bruid in de tuinen van het 
bisschoppelijk paleis; hij sprak in het Spaans, zij antwoordde in het Frans. Diezelfde avond 
verkreeg Filips uit handen van oude Don Juan de Figueroa het bericht dat Karel hem via The 
Privilige of Naples officieel de koninkrijken Napels, Sicilie en Jeruzalem heeft overgedragen, 
zodanig  Mary als Filips als gelijken konden huwen.395 Het gebruik van de term ‘El Rey 
Principe’ was in tegenstelling tot vroegere documenten nu wel gerechtvaardigd, al sloeg deze 
niet op zijn toekomende Engelse titel van koning. Deze handeling waarvan de symboliek 
zeker niet te onderschatten was, werd door de Engelsen zeker geapprecieerd tot op de hoogte 
dat Gardiner tijdens de huwelijksmis de overdracht als een grote eer voor Mary 
bestempelde.396 Het huwelijk werd op de feestdag van de Castiliaanse patroonheilige St 
Jacobs gesloten in de Kathedraal van Winchester. Winchester was niet toevallig gekozen als 
plaats waar het huwelijk ingezegend zou worden. Het was de legendarische hoofdstad van 
Alfred de Grote en relatief afgelegen, waardoor men protest tot een minimum kon 
herleiden.397  
 
Vanuit religieus standpunt kan er gesteld worden dat Stephen Gardiner als bisschop van 
Winchester de op één na hoogste prelaat was in het koninkrijk, daar aartsbisschop Thomas 
Cranmer sinds 14 september 1553 na een korte ondervraging door de Star Chamber398, in 
gevangenschap zat. Tijdens de ceremonie werd nogmaals duidelijk welke positie Filips zou 
innemen in het koninkrijk. Mary nam immers haar plaats naast Filips in aan de rechterkant, 
wat de positie van de heersende monarch benadrukte.399 Dergelijke symboliek zou zich de 
hele heerschappij van Mary doorzetten, van de opening van het parlement tot de officiële 
deelname aan Te Deums in St Paul’s. Na de officiële inzegening werd het huwelijk via het 
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verdrag officieel afgekondigd. Simon Renard had ervoor geijverd dat Filips eerste genoemd 
werd, en stelde na een dispuut met Gardiner dat prestige, noch de goddelijke voorzienigheid 
Filips op een tweede plaats kon plaatsen.400 Filips’ positie als koninklijke bijzit van Mary kon 
hij amper slikken, maar de order of precedence inzake officiële proclamatie was niet iets waar 
hij uit eergevoel geen toegevingen kon op doen. Het was dan ook een ware opluchting dat 
Gardiner het juridische aspect van het huwelijk afsloot met het uitroepen van Philip and 
Mary, By the Grace of God King and Queen of England, France, Napels, Jeruzalem and 
Ireland, Defenders of the Faith…etc. Hoewel een dergelijke goede start zich aandiende, waren 
bepaalde relaties tussen de Engelsen en de Spanjaarden reeds zodanig verzuurd, dat een 
herstel niet tot de mogelijkheden behoorde. Reeds voor Filips’ aankomst was, er gedeeltelijk 
door lacunes in de communicatie tussen Valladolid en Londen, enige onenigheid ontstaan 
omtrent de zgn. Households of hofhouding. Mary had in een vlaag van prenuptiale 
tegoeddoening een hofhouding laten samenstellen die volledig ten dienste van Filip zou staan. 
Een ploeg van 350 mensen, die elk aspect van The Chamber401 invulde werd samengesteld en 
zou onder leiding van de Lord Steward, Henry FitzAlan ‘Earl of Arundel’ geplaatst 
worden.402 De laagste dienaren werden ingeschreven voor een kortstondige periode, terwijl de 
hoogste dienaren in dienst traden voor een langere termijn. Hoge edellieden zoals Lord 
Matravers en Henry Hastings kregen de voornamelijk protocollaire posten van Gentlemen of 
the Chamber, wat wijst op de poging om Filips genoegdoening te doen.403 De aangekondigde 
komst van de markies de Las Navas zorgde er wellicht voor dat Mary de volledige vorming 
van de hofhouding tegen midden juni afgerond wilde zien. De kosten liepen echter hoger op 
wanneer de komst van Filips steeds uitgesteld werd. De Engelse hofhouding begon zich 
onrustiger te gedragen tot op een punt wanneer Renard tot zijn grote verbazing moest melden 
dat o.a. Stephen Gardiner en William Paulet ‘Lord High Treasurer’ slecht spraken over Filips. 
Het uitblijven van betalingen, die ten dele door Filips moesten worden gedragen resulteerde in 
een algemene exodus van menig lid van de Household. Sir George Howard, ,Henry Carvey en 
de Ier Barnaby Chet verlieten in juni het hof van Mary, met als voornaamste reden, de 
stijgende groeiende financiële last die voornoemde lieden moesten dragen. Vooral George 
Howards ontslag werd aanzien als een slag in het gezicht van Filips, omdat hij als Chief 
Carver een lid van het recent samengestelde Household was.404 De teleurstelling was echter 
des te groot wanneer de Engelsen op 21 juli tot hun grote verbazing moesten vaststellen dat 
Filips een gevolg van enkele 1000 personen met zich had meegenomen, waaronder zijn 
volledig Spaanse hofhouding. De Silva meldde in de nadagen van het huwelijk dat het 
probleem van de Household een actueel onderwerp was, waarbij de Engelsen zich steeds 
luider begonnen af te vragen wanneer Filips werk zou maken om een oplossing te zoeken 
voor een grotendeels symbolisch vraagstuk. De Silva meldde echter eveneens dat het 
probleem zich vanzelf zou oplossen, mits wat goede wil van beide zijden.405 Dat dit moeilijk 
zou zijn, blijkt uit de notulen van de Privy Council, waarin te vinden is dat ook de Silva het 
slachtoffer werd van beledigingen. John Cartwright, een dienaar van de Countess of 
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Southampton moest zich hiervoor verantwoorden voor de Privy Council. Een bewijs dat de 
Privy Council alles op alles zette om de goodwill van de Spanjaarden te behouden.406 In 
september kreeg het dispuut een nieuwe dimensie, wanneer Filips zich bezondigde aan het 
verbreken van de aloude Ius Indigenatus regel. In april 1554 werd Sir Antony Browne immers 
benoemd tot Master of the Horse van Filips, een functie waaraan een soldij van £ 200 pond 
verbonden was. Browne toonde zich tijdens de regering van Edward VI als een aanhanger van 
Mary en weigerde tijdens de Lady Jane crisis in zijn hoedanig als Sherrif van Sussex en 
Surrey actie te ondernemen om de usurpatie in welke vorm dan ook te ondersteunen.407 In de 
politiek van het afkopen van steun voor Filips verleende Renard hem in juni 1554 nog met 
een gift van 200 kronen.408 De verontwaardiging was dan ook groot wanneer Filips de trouwe 
Browne uit zijn taak liet ontzetten en zonder gevolg te geven aan de eventuele consequenties, 
een Spanjaard als vervanger aanduidde. Onheilspellende verhalen van een Spaanse invasie 
staken opnieuw te kop op en Renard meldde dat de Engelsen zich niet langer thuis in hun 
eigen land voelden.409 Wellicht dikte Renard de eigenlijk verontwaardiging wat aan, maar het 
illustreert echter wel de manier waarop Filips in elke handeling van dichtbij werd gevolgd. 
Het probleem werd geneutraliseerd met het gekende recept van het uitschrijven van adellijke 
titels. Browne werd na zijn ontslag op 2 september geëerd met de titel van Viscount 
Montague en kon vanaf november 1554 zitting nemen in The House of Lords. Deze kleine 
crisis werd op een zeer efficiënte wijze opgelost, maar werd als een blamage aanzien voor 
Simon Renard, die ondertussen ook Ruy Gómez de Silva als vijand op zijn lijst mocht 
toevoegen. Hoewel De Silva Karel V aanmaande om Renard terug te roepen, begreep de oude 
vorst dat de ervaren diplomaat van groot belang was om Filips in de eerste maanden door het 
wespennest van de Engelse politiek te leiden.410 De politieke strijd die heerste in Brussel en 
Valladolid werd dus met succes geïmporteerd in Londen, waardoor de situatie op zijn minst 
explosief te noemen was. Filips had gefaald en voerde een contradictorische politiek. 
Enerzijds moesten pensions uitgedeeld worden, maar anderzijds zondigde hij meteen na zijn 
aankomst, door een buitenlander aan te stellen in een sleutelpositie. Deed hij dit bewust? 
Waarschijnlijk niet, maar toch toont het aan dat Filips nog niet in staat was zich als een 
Engelse vorst te profileren. Engeland had haar eigen wetten en gebruiken, en daar moesten 
Filips en zijn entourage zeker nog aan wennen.  
 
II.17 Voorlopig besluit 
 
De stand van zaken die in het eerste regeringsjaar kan opgemaakt worden is zoals het zwaard 
dat langs de twee kanten snijdt. Hoewel Mary er in geslaagd is twee bedreigende momenten 
met glans te weerstaan, kan er gesteld worden dat de institutionele en internationale situatie 
met betrekking tot Engeland onder zware hoogspanning stond. De historisch verzuurde relatie 
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met Frankrijk werd enkel groter door het vooruitzichten op een Hispanic England, waardoor 
de al bestaande steun aan dissidenten enkel nog groter werd. Het corps - diplomatique in 
Frankrijk nam zich daarom ook voor hun hele takkenpakket om te vormen tot het louter 
volgen van vermeende staatsgevaarlijke elementen. In Engeland zelf werd duidelijk dat het 
politieke spel van de Habsburgers totaal niet afgestemd werd op het sentiment dat algemeen 
heerste. Hoewel  de bevolking steun verleende aan Mary, kan het in geen geval gezien worden 
als steun aan haar uitgesproken pro-Habsburgse mentaliteit. Sinds de scheiding met de Rome, 
en de radicalisering die ermee gepaard ging, werd Engeland voor menig buitenlands 
diplomaat en vorst, een stukje Europa dat op weinig begrip kon rekenen. Geloof werd het 
leidmotief en een verkeerd beeld zorgde ervoor dat de politieke genieën van de grote 
Europese rijken geen waarheidsgetrouw beeld van de Engelse mentaliteit weergegeven 
kregen. Net zoals Edward Seymour in de jaren 1540 de katholieke onderstroom onderschatte  
als mogelijk tegenstander voor zijn religieuze hervormingen, waren ook Karel V en Simon 
Renard in vele gevallen niet in staat om te zien hoezeer religie en een afkeer tegenover het 
concept ‘buitenland’ centraal stonden in de gedachtegang van menig Engelsman. Filips van 
zijn kant dacht met goede bedoelingen naar Engeland te trekken, maar zou ondervinden dat 
het een kwestie van balanceren was. De zaak Browne bewees dat Filips nog niet in staat was 
een Engelse ‘gedachte’ aan te nemen en zich te schikken naar de Engelse noden en 
verzuchtingen. Hij tastte letterlijk de grenzen van het huwelijkscontract af. Dit onbegrip zou 
nog de tol eisen in de manier waarop het nieuwe koningspaar om zou gaan met de problemen, 
die alleen maar radicaliseerden en een ware tweedeling zouden veroorzaken. Renard vormde 
immers een eigen dimensie van de politieke wereld waarin hij vertoefde, een dimensie die de 
waarheid wel eens geweld durfde aandoen. Renard moest nog begrijpen dat vijanden van de 
Spanjaarden en het algemeen en Filips in het bijzonder zich als motten bij een kaars 
verzamelden. Thomas Wolsey kon jarenlang zijn positie handhaven door zijn vijanden steeds 
enkele stappen voor te zijn — Wolsey was een meester in het neutraliseren van bedreigende 
figuren zoals Thomas Howard — en zich aan te passen aan het heersende politieke klimaat. 
Ook dit moest Renard nog aanleren. Renard probeerde dan wel om Filips’ positie te vrijwaren 
van kritiek, maar het moge duidelijk wezen, dat hij daar niet altijd in slaagde, mede door het 
feit dat Renard weigerde om verder te kijken dan de assumpties die hij had gemaakt over de 
Engelse instituties. 
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Hoofdstuk III: De religieuze hervorming en de Habsburgers 
 

‘’My Commission is not to pull down, but to build; to reconcile, not to censure; to invite, but 
without compulsion’’ 

 
(Legaat Reginald Cardinal Pole, November 1554) 

III.1. Inleiding 
 

De rigide religieuze politiek, was wat Mary Tudors bewind beruchte maakte. De 
historiografie, die evenwel vooral protestantse doelen diende, creëerde het beeld van een land, 
dat onderworpen was aan de excessen van de katholieke Inquisitie. Dit hoofdstuk zal nagaan 
hoe de evolutie van een schijnbare toenaderingspolitiek kon ontsporen naar de radicale 
houding tegenover de heterodoxe gelovigen, die in Engeland alomtegenwoordig waren. Deze 
vraag kan vele facetten belichten, van het proces inzake parlementaire handelingen tot  de 
manier waarop de bevolking reageerde op een zoveelste religieuze verandering in enkele 
decennia tijd. Deze ontwikkelingen moeten echter — in het kader van dit onderzoek — 
afgestemd worden op de manier waarop de Habsburgers deze evoluties in Engeland beleefden 
en hoe ze hierop reageerden. Hoe kon Karel V zorgen dat het broze evenwicht in stand werd 
gehouden en op welke manier moest de bij tijd en wijlen zeer radicaal ingestelde Simon 
Renard, de politiek van Brussel uitdragen aan het hof van St. James ? Deze vraagstelling dekt 
echter vele ladingen, waardoor de verschillende niveaus (van het parlement tot invloed van de 
Spaanse broeders) afzonderlijk zullen bekeken worden. 
 

III.2. Een radicale hervorming? 
 

Het belangrijkste knelpunt in de regering van Mary Tudor was, naast de dreiging van een 
opstand in het kader van het Spaanse huwelijk, het herstel van de Katholieke Kerk. Deze 
operatie zou echter niet zonder slag of stoot geschieden, daar het geloof reeds in juli 1553 
aangehaald werd als een gevaar voor de stabiliteit van het koninkrijk, indien de wettelijke 
successie gevolgd zou worden. De keizerlijke diplomaten die begin juli naar Engeland werden 
gestuurd om zich te vergewissen van de politieke situatie, kregen de instructies — tegen beter 
weten in — om aan de Privy Council duidelijk te maken dat er na de eventuele 
troonsbestijging van Mary geen radicale wijzigingen inzake het geloof zouden 
plaatsvinden.411 Deze stelling is van een uitermate groot belang omdat het uiteraard als een 
contradictio in terminis kan bestempeld worden. Het heterodoxe geloof werd op het continent 
door de katholieke vorsten met alle macht bestreden, maar in Engeland werden garanties 
gegeven, waarbij duidelijk werd gemaakt dat de Edwardian Settlement niet onder druk kwam 
te staan. Deze premature beloftes moeten echter gekaderd worden in de twijfels die Brussel 
had omtrent de troonsbestijging van Mary. De tegenstand was immers niet gering, waardoor 
toegevingen wel op hun plaats waren, aldus Karel V. Mary’s troonbestijging in juli 1553 en 
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de bevestiging dat de Tudor dynastie nog niet haar laatste strijd zou uitvechten, zorgde 
weliswaar niet voor een verandering in de voornoemde politiek. 
 
In Europa was men echter met verstomming geslagen door de gebeurtenissen van juli 1553. In 
Rome sloeg het nieuws in als een bom, waardoor Julius III, die wel een herdenkingsmedaille 
liet slaan412, zich niet kon inbeelden op welke wijze de nieuwe politieke situatie in Engeland 
moest worden aangepakt. Hoewel Mary in een persoonlijk schrijven aan de paus haar positie 
als hoofd van de afgescheurde Kerk niet erkende, kon de paus op dat moment niet meer doen 
dan kardinaal Giovanni Francesco Commendone413, en in een later stadium de in ballingschap 
levende bisschop van Worchester, Richard Pate, naar Engeland te sturen om zich te 
vergewissen van de religieuze situatie aldaar.414 Het herstel van de Katholieke Kerk klonk 
immers mooi in theorie, maar Rome besefte maar al te goed dat de decennialange 
institutionalisering van protestantse doctrine een stevige muur had opgeworpen tegen de 
katholieke invloeden. En dat zou kunnen leiden tot een gevaarlijk avontuur, waarbij een 
verzwakking van het politieke weefsel tot een inval van perfide Europese mogendheden zou 
kunnen leiden. Een bijzonder onzalig vooruitzicht, dat meteen door Habsburgers met alle 
macht vermeden zou moeten worden. 
 
Daarom is het belangrijk te bekijken hoe de situatie in 1553 gezien werd door de ogen van 
Karel V, die zowel in de Nederlanden als in het Heilig Roomse Rijk te maken had met het 
heterodoxe geloof en elke vorm van compromis uit de weg ging. Bleef zijn pleidooi voor 
stabiliteit zich staande houden, of probeerde hij zijn onverbiddelijke houding op vlak van de 
religieuze tegenstelling te exporteren naar het verscheurde eiland? Karel V maakte echter het  
voornemen bekend dat voorzichtigheid geboden was. Na haar kroning en de opening van het 
eerste parlement in oktober 1553, bleek dat Mary’s positie ongenaakbaar was, waardoor 
uiteraard de vraag oprijst of Karel V voluit voor het herstel van de Katholieke Kerk zou gaan. 
Karel V was immers — in tegenstelling tot zijn broer Ferdinand — niet in staat compromissen 
te vormen die ingingen tegen het katholieke geweten. Kon Karel V voor het goed van 
Engeland zijn ideeën hieromtrent tijdelijk wijzigen? Er kan immers gesteld worden dat Karel 
V geen rechtlijnige religieuze politiek kon voeren in het Heilig Roomse Rijk, wat vooral te 
wijten viel aan de machtstructuren aldaar en zijn onwrikbare houding inzake het verdedigen 
van de katholieke doctrines. Staat en Kerk waren met elkaar verbonden, en de vorst diende dat 
evenwicht te behouden. Nu zou blijken of Karel V wel enige flexibiliteit aan de dag kon 
leggen. 

 
Karel erkende wel degelijk dat het probleem van de ketterij op termijn voor zware 
stabiliteitsproblemen zou kunnen zorgen in het beschadigde Engeland. Tijden van troebelen, 
waarbij de politiek zich moest herstellen, boden immers kansen voor diegene die moeilijke 
periodes wilde koppelen aan een gebrek aan geloof. Karels ervaringen in het Heilige Roomse 
Rijk, de opstoten van het lutheranisme en het zwinglianisme in Frankrijk en Zwitserland 
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zorgden eveneens voor enige vrees bij Karel V. Toch zou het een verkeerde opvatting zijn om 
te stellen dat de katholieke vorst een duidelijk zwart-wit beeld meegaf aan Mary, waarin 
verondersteld werd een compromisloze houding aan te nemen. Karel V erkende dat de 
protestanten een heterogene groep waren, waarvan de kern van radicale hervormers 
daadwerkelijk een gevaar voor de kroon betekenden. Deze groep kon bestaan uit mensen 
zoals Thomas Cranmer, John Hooper of Sir John Cheke. Die andere groep bestond echter uit 
de simpele geesten die door het uitgekiende opzwepen door Lutherse propagandisten, enkel 
het doel van persoonlijke vrijheid voor ogen hielden. Een vrijheid die los stond van de 
katholieke druk en waarin vrijheid van geweten het modewoord was. Het waren echter 
onschuldige zielen die geboren werden in de atmosfeer van de ketterij en dus niets anders 
kenden. Mary gaf echter blijk van meer radicale opvattingen. Voor Mary waren zowel 
calvinisten, zwinglianen en lutheranen echter niet meer dan een naam voor de brede noemer 
van ongelovigen, waardoor Brussel — terecht — vreesde voor een bijzonder pijnlijk herstel 
van de oude situatie. Voor de vorstin had een geboren ketter diezelfde ondermijnende 
vaardigheden als een ketter die zich nog maar net had bekeerd. Hoe kon de Habsburgse 
gezant in Londen, Simon Renard, Mary ervan overtuigen dat religie, naast het opbouwende 
karakter dat het kon innemen in de maatschappij, eveneens tot zware problemen kon leiden, 
indien het herstel niet op een geleidelijke basis verliep. 
 
De aanpak was simpel. Renard raadde — in het kader van het vrijwaren van de Franse invloed 
— aan om te kiezen voor een geleidelijke aanpak, waarin persoonlijke motieven ‘voorlopig’ 
onderdanig moesten zijn aan de schijnbaar protestantse wil van het volk.415 Hoewel Renard 
maar weinig ophad met het grootste deel van de Engelse bevolking, geboden speciale situaties 
echter speciale maatregels die niet complementair waren met Inquisitoriale regels. In dit kader 
werd Mary’s eis om Edward VI te begraven volgens de riten van het pre-1536 tijdperk dan 
ook op aandringen van Karel V en Simon Renard, die samen ijverden voor een gescheiden 
dienst, verworpen. Een compromis waarbij Edward VI in de officiële dienst de protestantse 
riten onderging, terwijl Mary in de Tower een katholieke mis zou bijwonen — om het 
zielenheil van haar broer te vrijwaren — werd uitgedokterd.416 De overgang leek vlot te 
verlopen omdat Mary begreep dat radicale standpunten niet aan de orde waren. 
 
Op 18 augustus vaardigde Mary een officiële proclamatie uit die in wezen zeer misleidend 
was, door het simpele feit dat het de protestantse bevolking het idee gaf dat Mary zich had 
verzoend met de religieuze situatie, zoals die zich door de verscheidene Acts of Uniformity 
(1549 en 1552) gevormd had.417 Mensen konden terug de mis bijwonen, maar er werd wel 
gewezen op het feit dat niemand gedwongen kon worden. Vooral dat laatste bleek van groot 
belang te zijn voor de gemoedsrust van menig protestant. De kern van de proclamatie bestond 
er echter in het geloof van haar moeder, Catharina van Aragon, te belijden en niet langer de 
religieuze malversatie die werd ingesteld door haar vader, Henry VIII en geïnstitutionaliseerd 
onder haar broer, Edward VI, zonder meer te aanvaarden. Enige vorm van dwang werd dan 
wel niet aangehaald, maar het werd verboden zwaarbeladen termen zoals ‘paaps’ of 
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‘antichrist’ in het openbaar te fulmineren. Deze proclamatie gaf de schijn van een 
uitgesproken tolerantie weer, waarin Mary uit naïeve overwegingen ervan overtuigd was dat 
de bevolking uit gewetensconflicten vanzelf de katholieke doctrine opnieuw zou aanvaarden. 
Haar onderdanen konden zich niet voor de geest halen dat dergelijke idealistische visie 
gebouwd was op nat zand, waarbij de ‘verzoenende’ toon als eerste diep zou wegzinken. De 
voortekens waren voor Mary op het eerste zicht echter schijnbaar gunstig gezind. De 
bevolking van Londen was naar eigen zeggen extatisch door het herstel van hun bisschop, 
Edmund Bonner, en her en der verschenen de aloude symbolen van de katholieke 
vereringscultuur.418 Het gros van de bevolking kon zich dan wel niet vinden in de radicale 
hervormingen van Edward Seymour en John Dudley; een harde campagne zou in 
tegenstelling tot wat Mary dacht niet op algemeen gejuich onthaald worden. Hier schuilt het 
grote probleem van de katholieke restauratie in. De regering in Londen was blijkbaar niet bij 
machte om in te zien dat de Engelse bevolking zich meer kon vinden in het pacificatiemodel 
— zoals Elizabeth in 1559 zou uitwerken — dan in het conflictmodel, waarbij de harde keuze 
tussen het protestantisme of het katholicisme gemaakt moest worden. Mary en haar Privy 
Council zouden de grootste moeite hebben dit onder ogen zien, met alle gevolgen van dien. 
 
In augustus 1553 waren zowel Stephen Gardiner als Mary er echter ervan overtuigd dat het 
herstel een proces van lange adem zou worden, zoals blijkt uit gesprekken met Francesco 
Commendone.419 Toch kan — ondanks het opkomende radicalisme — er niet gesteld worden 
dat Mary voorstander was van het katholieke geloof zoals het zich voor de fameuze 
Thesenanschlag420 presenteerde: een kerk waarin corruptie, nepotisme, decadentie, 
buitensporige praktijken welig tierden en het kerkelijke gezag ondermijnd werd. Bisschoppen 
die aan hun pastorale taken verzaakten of priesters die zich verrijkten waren totaal uit ten boze 
voor Mary.  Een hervorming die gebaseerd was op de oorspronkelijke leer en waarden van de 
kerk was dan ook volgens Mary — en de latere legaat Pole — een intrinsiek onderdeel van 
het religieuze herstel. Want het waren immers de algemene kwalen van de oude Katholieke 
Kerk, die Henry VIII en Edward VI er toe aanzetten om radicale stappen te nemen in hun 
reformatieplannen. Structuren bleven echter van groot belang, waardoor afgevraagd kan 
worden hoe de structuren uit het Edwardian tijdperk aangepast konden worden aan de nieuwe 
religieuze visies. 
 
De situatie waarin Mary medio augustus 1553 in verkeerde, kon vanuit het puur katholieke 
standpunt echter weinig vertrouwenswekkend genoemd worden. Het prinsbisdom Durham421 
was sinds het gedwongen ontslag van Cuthbert Tunstall ontbonden en de functies van 
bisschoppen van Chichester en Bangor waren sinds lang vacant, waardoor een essentieel 
onderdeel van de Katholieke Kerk, zijnde de episcopale structuren, niet bij machte waren om 
het herstel in goede banen te leiden. Daarnaast opereerden er nog 23 bisschoppen onder de 
Edwardian Settlement, waardoor het herstel van John Vesey, Edmund Bonner en Stephen 
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Gardiner422 voor vele katholieken een druppel op een hete plaat leek te zijn.423 Er werd 
immers gevreesd dat de Edwardian bisschoppen geen veranderingen zouden toestaan. Mary, 
die zich echter vanaf haar troonsbestijging enthousiast achter het katholieke project schaarde, 
verklaarde in een weemoedige vlaag of er in Engeland nog betrouwbare katholieken waren, 
die haar konden bijstaan als Lord Spiritual.424 Simon Renard, die amper een positieve noot 
kon uiten, wist met zekerheid te stellen van niet. Er werd immers zeventien jaar lang een 
gevecht gevoerd tegen de pauselijke autoriteit en de  basisprincipes van het katholicisme. De 
Royal Supremacy die sinds 1536 een Koninklijke macht over de Kerk betekende, was naast de 
begrafenis van Edward VI en het herbemannen van de diocesen, een ander dringend punt 
waarin er onenigheid tussen de vorstin en haar bestuurlijke instellingen ontstond.425 Voor 
Mary was de titel niet meer dan een foutieve historische beslissing, gemaakt door haar vader 
in tijden waarin de Reformatie nog vrij spel had. In de logica van Mary was de pauselijke 
autoriteit over Engeland een intrinsiek onderdeel van het katholieke herstel. Kerk en Rijk, 
vorst én paus, ook deze principes waren voor Mary onontbeerlijk. Het principe ‘Catholic 
without a pope’ was immers niet meer of minder dan een ketterse Anglicaanse  invulling van 
die doctrines. Toch moet er hier gewezen worden op het feit dat het afzweren van de 
voornoemde titel, eveneens als het einde van de zgn. Imperial Ideal gezien kan worden. 
Henry VII gaf het startschot voor deze keizerlijke invulling van het Engelse koningschap en 
Henry VIII gaf dit meer vorm door via de Statute in Restraint of Appeals426, Engeland in 
naam tot een Empire om te vormen om zo op een wettelijke basis de pauselijke autoriteit te 
kunnen contesteren. Het was immers ongehoord dat dat een monarch met een ‘keizerlijke’ 
waardigheid nog enige verantwoording moest afleggen aan de bisschop van Rome. De leer 
van de Schotse theoloog John Mair427, die stelde dat de vorstelijke macht door de goedkeuring 
van volk uitging en niet door de paus geschonken werd, was dan ook een belangrijke 
ondersteuning voor de Supremacy gedachte. Tijdens de regering van Mary Tudor viel dit 
ideaal helemaal in duigen. Het wegzuiveren van oude wonden, zoals de reeds aangehaalde 
Royal Supremacy en vooral het probleem van de zgn. Henrician Church Lands, vormden zo 
de basis voor nieuwe diepgewortelde troebelen. Dit was de religieuze omgeving waarin Mary 
in oktober 1553 gekroond werd: één van opperste verwarring, waarbij de Engelse bevolking 
zich kon opmaken voor een zoveelste wijziging van het religieuze credo. 

III.3 Engelse reacties op de nieuwe religieuze situatie. 
 

Er werd schets gemaakt van de bijzonder moeilijke situatie waarin Mary verkeerde. Brussel 
stelde voorlopig de gematigdheid nog voor als belangrijkste punt op de politieke agenda, een 
beslissing dat vooral gemaakt werd uit vrees voor opstanden en/of steun vanuit het buitenland. 
Zo kan nogmaals op de defensieve buitenlandse politiek van de Habsburgers gewezen 
worden. Om tot een totaalbeeld te komen is het echter belangrijk om te zien hoe de mening 

                                                           
422 In Exeter, Londen en Winchester. 
423E. Duffy en D. Loades, The Church of Mary Tudor…p. 33. 
424 Benaming voor de bisschoppen in Engeland �� Lords Temporal. 
425 D. Loades, Mary Tudor, The tragical History of the First Queen of England, Bath, CPI Bath Press, 2006, p. 
107. 
426

 (24 Henry VIII. c. 12). 
427

 John Major of Haddingtonus Scotus. 



75 

 

van de diplomaten zich verhield tot de ideeën van de bevolking. Hoe werd de nieuwe 
politiek/religieuze situatie ervaren door de Engelse bevolking, en hoe vertaalden de 
ambassadeurs deze geluiden? Deze vraag is van uitermate groot belang om opgelost te zien, 
omdat de religieuze hervormingen steeds opnieuw gecontesteerd — hetzij via pamfletten, 
hetzij via geweld — werden door grote delen van de bevolking, waardoor de druk van de 
bottom-up zeker niet onderschat mocht worden. Erkende Renard, die zich doorgaans weinig 
aantrok van de mening van het grauw, de grieven van de bevolking of koos hij resoluut voor 
de agenda die hem werd voorgeschreven door Karel V?  Ook hier zal de invloed van de 
Habsburgers van belang zijn omdat het duidelijk was in voorgaande hoofdstukken, dat Mary 
veel belang hechtte aan het oordeel van haar oom — die ze doorgaans omschreef als haar 
second father — en Simon Renard. 
 
Simon Renard wist als een doorwinterde gezant steeds de voordelen van een bepaalde 
beslissing over de uitdrukkelijke nadelen te doen primeren. Het voorgestelde huwelijk met 
Filips, zoals het reeds in juli 1553 werd aangehaald, dat maar op weinig animo bij de Engelse 
bevolking kon rekenen, werd door Renard handig gebruikt om de voordelen van een 
verbintenis duidelijk in de verf te zetten. Vooral omdat het de vele problematische 
protestantse Engelsen en lutherse buitenlanders zo buiten spel kon zetten.428 John Elder 
omschreef in zijn weinig verhulde brief van 1555 dat God ‘miraculously’ preserved the 
queen, ‘a virgin, helples, naked and unarmed’ who had prevailed over tyranny’,429 wat enkel 
versterkt zou worden door het huwelijk. Nu hadden de prekers immers vrij spel door de te 
blijven wijzen op het feit dat Mary als alleenstaande vorstin zeer zwak stond. Die problemen 
waren ondanks optimistische rapporten zeer reëel, tot die hoogte dat dagelijkse kleine 
conflicten steeds vaker vanonder de oppervlakte oprezen. Priesters die zich opnieuw op straat 
vertoonden, werden aangevallen, herstelde ornamenten werden stukgeslagen in het aanschijn 
van een verbouwereerde katholieke menigte en zelfs de majestueuze St. Paul’s werd niet 
gespaard van religieuze onenigheid. Zo beklom dr. Bourne ‘parson of High Ongar’ en 
kapelaan van Mary, op 13 augustus het spreekgestoelte in de kathedraal, waarna hij in een 
vurige preek wees op het onrecht dat de protestantse regering van Edward V bewerkstelligde 
door de Londense bisschop, Edmund Bonner, zonder geldige wettelijke reden ,uit zijn functie 
te ontzetten en in gevangenschap te nemen.430 Hoewel in het hoofd van de toenmalige 
regering genoeg aanwijzingen waren dat Bonner zich als de ondermijnende factor gedroeg 
bleef Bourne fulmineren tegen de erfenis van Edward VI. Deze preek, die een duidelijke sneer 
was naar het nieuwe geloof, werd niet met veel animo onthaald, waardoor fysieke 
bedreigingen naar Bourne toe aanleiding gaven tot een kleine, maar bijzonder hardnekkige 
rel. Dolken werden bovengehaald, zwaarden uit hun schede gelicht en de woorden ‘Papist, 
papist’ weergalmden in de kathedraal. Ondanks het gevaar kon Bourne met behulp van 
Thomas White ‘Lord Mayor of London’, Edward Courtenay en diens moeder, de Marchioness 
of Exeter, het belegerde spreekgestoelte ontvluchten.431 Deze gebeurtenis toont aan hoe de 
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situatie was in het Engeland van 1553 en hoe de meningen verschilden in elke laag van de 
bevolking. Katholicisme kon misschien terug de staatsreligie worden, maar velen hadden nog 
niet begrepen dat beschuldigingen en het neerhalen van Edward VI’s nalatenschap niet de 
beste methode was. Dit was de belangrijkste kritiek die hedendaagse historici kunnen geven 
op de manier waarop Londen trachtte om op religieus vlak, orde terug op zaken te stellen. Er 
werd verkeerd ingeschat waar de gevoeligheden van de katholieke Engelsen lagen. Mary, 
maar ook Renard gokten op een volledig herstel, waarbij elk aspect van de oude Kerk 
opnieuw in ere hersteld werd. Dit kan hen uiteraard niet kwalijk genomen worden, daar 
continentaal Europa jaren met ledenogen moest aanzien, hoe Engeland, waarvan de vorst ooit 
Defender of the Faith werd genoemd, wegzonk in een moeras van ketterse doctrines. Toch 
was het een verkeerde beslissing om vooral de kaart te trekken van de ingrijpende symboliek 
van de Katholieke Kerk. 
 
Hoewel ook Renard hierop wees, bleven misvieringen doorgaan en werden steeds meer 
beschuldigingen geuit aan het adres van de vorige beleidsmakers. Dr. Thomas Watson432 hield 
op 20 augustus een vurige preek te St. Paul’s Cross, waarbij hij zich kritisch uitliet tegenover 
de verwarring die het protestantse bestuur zaaide en riep in de aanwezigheid van de hoogste 
dignitarissen van het land, op tot een hernieuwing van het oude geloof. Zijn oproep viel niet 
in dovemansoren, daar de metten en vespers op Sint-Bartolomeusdag, in het Latijn werden 
gehouden en her en der de altaren hersteld werden.433 De kracht van de symboliek werd zeker 
niet onderschat. De Contrareformatie was er op gebouwd, en ook de Engelse bevolking zou 
hier steeds meer mee te maken krijgen. Net zoals Karel V zijn overwinning op de barbaren 
van Tunis liet afbeelden in Guillaume de Pannemakers wandtapijt434, moesten ook de Engelse 
katholieken de symboliek van hun overwinning illustreren met het herstel van de oude 
symbolen. Op het schavot riep Northumberland, die toch wel als de kampioen van het Engelse 
protestantisme werd omschreven, dat zijn beslissingen een dwaling van het geweten waren, en 
riep hartstochtelijk op om het katholicisme in ere te herstellen.435 Deze uiting van diepe spijt 
behoeft toch wel enige kanttekeningen, daar Northumberland tot het op laatste moment in de 
gratie van Mary trachtte te komen. 
 
Toch bleek de weg lang en vooral moeilijk berijdbaar te zijn. Bedreigingen, beroving, het 
beschimpen van katholieken — Stephen Gardiner werd in The Tower openlijk beledigd door 
een protestants lid van de Koninklijke Wacht en Dr. Watson moest tijdens zijn preken 
beschermd worden door de Yeomen Warders — waren schering en inslag, wat bij de 
keizerlijke gezanten terecht de vrees deed oprijzen dat in deze ontwrichte Engelse 
maatschappij de Fransen vrij spel hadden om hun marionettenregering te installeren. Het 
weefsel was volgens hen zodanig aangetast,dat een stabiele regering zo goed als onmogelijk 
haar legitieme invloed kon uitoefenen. Zo kan er teruggekeerd worden op de basisregel van de 
Habsburgse diplomatie in Engeland, die voorschreef dat de Engelse vorstin bijgestaan moest 
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worden in het proces om haar gezag te versterken. Mary Tudor mocht immers geen tweede 
Mary of Scots worden. 
 
Toch verschenen er in deze periode van religieuze verwarring eveneens berichten die een 
meer gematigd beeld van Engeland weergaven. De steeds optimistische Savoyaanse gezant, 
Giovanni Tommaso Langosco di Stroppiana436gaf in oktober 1553 te kennen dat niet elk 
incident te herleiden viel tot een opstoot van het radicale protestantisme. Een gedurfde stelling 
die zo Renards berichten onderuit kon halen. Tijdens een mis te St. Paul’s, waar o.a. Spaanse 
handelaars aanwezig waren, viseerden drie Engelsen de katholieke goegemeente in het 
algemeen en de Spanjaarden in het bijzonder. Hoewel Renard dit als een zoveelste provocatie  
klasseerde, was di Stroppiana er heilig van overtuigd dat goudhonger echter het voornaamste 
drijfveer was voor deze aanval.437 Hanteerde Renard dan onwaarheden om zijn stellingen 
kracht bij te zetten? Het is immers reeds bekend dat Renard in vele gevallen een zwartkijker 
was, die maar weinig goede woorden overhad voor de Engelse bevolking. De opstelling van  
di Stroppiana kan net als de steeds zeer negatieve berichten van Simon Renard en in een later 
stadium van de vele Spaanse aanwezigen in Engeland, zeer kort door de bocht genoemd 
worden. Toch verraden ze in een zekere zin wel de manier waarop de sterk aan de Habsburgse 
gelieerde Renard en de meer ‘neutrale’ Savoyaan de gebeurtenissen op hun eigen manier 
analyseerden. Er moet echter in het achterhoofd gehouden worden dat het een tijd van 
opperste verwarring was, waarbij het moeilijk was een duidelijke analyse te maken van de 
situatie. De tegenstellingen waren immers bijzonder groot en de Engelse religieuze kaart kon 
omschreven worden als een lappendeken van tegengestelde doctrines. Di Stroppiana diende 
echter op dat moment nog geen hoger goed — zijnde het in stand houden van de Habsburgse 
machtspositie — , een gegeven dat wel door Renard uitgedragen moest worden. Di 
Stroppiana’s meester, Emanuel-Philibert van Savoye was dan wel sterk verbonden met Karel 
V, diens gezant was er echter enkel op uit de reputatie van Savoye in stand te houden. De 
Savoyaanse gezant moest immers enkel en alleen de reputatie van zijn meester versterken, om 
zo de Engelse steun te vergaren in het dossier tegen de Franse bezetter van de Savoyaanse 
vorstendommen. Opmerkelijk is wel het feit dat Di Stroppiana in de maanden die volgden, 
zich steeds meer als trouwe dienaar betuigde van de Habsburgers. Jaarlijkse betalingen, die 
gemaakt werden door de Rekenkamer van Rijsel, illustreren dat de Savoyaan zich steeds meer 
inliet in zgn. ‘geheime zaken’438, wat op termijn ook zijn weerslag zou kennen op de 
correspondentie. Het optimisme verdween dan wel niet helemaal, maar een kritisch blik was 
er nu wel zeker. Toch bleef de zwaarbeladen correspondentie van Renard de boventoon halen. 
Om te vermijden dat er actie ondernomen zou worden tegenover de Engelse bevolking, vond 
Renard het opportuun om vooral de buitenlanders te viseren. 
 
Het wegwerken van buitenlandse dissidenten, die zich tijdens de regering van Edward VI in 
grote getallen in Engeland vestigden, was dan ook een punt dat door de Privy Council spoedig 
behandeld moest worden, aldus Renard. Belangrijke religieuze beslissingen, die de Engelse 
bevolking zou treffen, moesten echter uitgesteld worden tot de eerste zitting van het 
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parlement, dat in oktober zou bijeenkomen.439 In het kader van de behoedzaamheid, die zowel 
door Renard als Karel V werd gepropageerd, kan men de vooropgestelde politiek van Brussel 
enkel zien in de schaduw van het huwelijk. Een radicaal herstel en de gedachte dat Engeland 
in de schoot van een Habsburgs-Paaps rijk zou gestort worden, kon immers leiden tot een 
algemene volksopstand waarin Filips verzeild zou kunnen raken. De Franse dreiging was 
zeker reëel, maar het gevaar van Engelse onwrikbaarheid was dat eveneens. Het was een 
mening, die ook de Engelse ambassadeur in Venetië, de pro-Habsburgse Latinist Peter 
Vannes440, was toegedaan. Vannes baseerde zijn mening vooral op grond van de schijnbare 
goede relaties die de Doge en de Franse koning met elkaar onderhielden. Henri II zou immers 
de opstandelingen kunnen steunen. Hoewel zou blijken uit de periode van de Wyatt-rebellie 
dat Henri II zich grotendeels afzijdig hield, bleef die vrees wel bestaan. 
 
Hoe kon de Privy Council dan op een ‘voorlopige’ basis voor een inkrimping van de 
buitenlandse aanwezigheid zorgen, zonder dat er een wettelijke basis voor bestond? Renard 
wenste immers dat nieuwe wetgevingen nog niet gestemd zouden worden, omdat deze enkel 
tot oproer zouden kunnen leiden. De Privy Council trachtte de opruiende prekers nog in te 
tomen door hen te laten verschijnen voor de Lords, zoals het bijv. geschiedde met ene Hugh 
Symones.441 Een andere voorlopige oplossing werd wel uitgedacht door Stephen Gardiner, 
waarbij wet, noch gebod aan te pas zou komen. Renard zal zich naar alle waarschijnlijk niet 
voor de geest gehaald kunnen hebben, dat Gardiners eerste ‘slachtoffer’ ene Pierre Alexandre 
zou zijn, een voormalige biechtvader van Maria van Hongarije. Alexandre, een karmeliet uit 
Arras, kwam in aanraking met de theologische raad van de Universiteit van Leuven, nadat hij 
te Antwerpen reformatorische religieuze geschriften442 zoals de Geneefse Psalmen443 liet 
publiceren. Na een zwerftocht in de Palts, alwaar hij de keurvorst Friedrich II bijstond in de 
Reformatie, kwam Alexandre terecht in Engeland. Gardiner zou deze en andere protestanten 
mededelen dat d.m.v. internationale verdragen hun uitlevering niet meer dan een formaliteit 
zou zijn. De diepgewortelde schrik voor de excessen van de Inquisitie zou velen met de 
noorderzon doen verdwijnen, aldus Gardiner.444 Voor Karel V en Renard was deze methode 
nog het meest wijze, omdat een openlijke nieuwe religieuze oorlog zeker niet tot de 
doelstellingen van de Habsburgse diplomaten behoorde. Hoewel de eerste zitting van het 
parlement nog geen feit was, slaagde de regering er wel in een voorlopig Edict uit te 
vaardigen, dat meer gericht was op het behoud van de religieuze status-quo, dan op een 
inperking van de protestante invloeden. Prekers met opruiende slogans konden opgepakt 
worden en de hoge adel werd aangeraden de teugels van hun bedienden strakker in handen te 
houden.445 De beslissingen kregen de steun van Renard, die van mening was dat deze 
defensieve politiek, op termijn tot een beter religieus klimaat kon leiden, dan met de grove 
borstel door  menig heilig huisje te trekken. Het voeren van een defensieve politiek was 
immers de alfa en omega van de Habsburgse diplomatie. 
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Voorgaande stellingen wijzen op een bijzonder vreemde en vooral schizofrene houding die de 
keizerlijke gezanten aannamen in de eerste maanden van Mary’s bestuur. Enerzijds werd 
aangemaand tot kalmte om zo een bijzonder vervelende burgeroorlog te vermijden, maar 
anderzijds bestempelde men de vele buitenlanders die zich sinds het uitvaardigen van de pro-
protestantse wetten onder Edward Seymour massaal in Engeland vestigden als uiterst 
staatsgevaarlijke elementen, die krachtdadig verwijderd moesten worden. Het was een 
conflict van tegengestelde visies en een onderdrukt geweten. Renard die zich doorgaans als 
een onverzettelijke katholiek opstelde, kreeg immers al gauw te maken met de limieten van 
zijn diplomatieke breeddenkendheid. De ideologie die Renard onderschreef was er één van de 
radicale aanpak, de diplomatieke politiek die gevoerd moest worden, sprak dat weliswaar 
tegen. Radicalisme en gematigdheid waren moeilijk verzoenbaar, maar Renard die zich als 
een ware vos gedroeg, slaagde er tot op een bepaalde hoogte in deze twee extremen met 
elkaar te doen verzoenen. Toch betekende dit niet dat Renard zijn religieuze voorkeur moest 
wegcijferen. Op bepaalde aspecten konden immers geen concessies gemaakt worden. 

III.4. The Catholic Coronation and the Catholic Parliament. 
 

Symboliek werd immers hoog in het vaandel gehouden door de gezanten. De kroning van 
Mary was eveneens onderhevig aan de religieuze perikelen. Sinds de Act of Uniformity was 
het opdragen van de Mis puur juridisch in schending met de wet, waardoor de riten van de 
nieuwe religie gevolgd moesten worden. Renard stelde echter dat, indien de bisschoppen het 
zouden hebben aangedurfd, het niet aan Mary was om een protestantse eed af te leggen, daar 
het in gedachte van de vorstin geen wettelijke eed zou zijn geweest.446 Religie en bepaalde 
onderdelen van de wereldlijke macht waren volgens Mary in elkaar vervlochten. De aanloop 
naar de kroning werd in het teken van religie door Renard op vele vlakken als een gevaar 
aanzien. Het vraagstuk van de riten tijdens de kroning was voor de zeer katholieke Renard 
grotendeels een non-probleem, daar een katholieke vorstin nu eenmaal volgens de katholieke 
traditie gekroond zou moeten worden, ondanks het feit dat het protestantisme sinds enkele 
jaren de officiële religie van het koninkrijk was. Meer levensbedreigend voor zowel de religie, 
als de persoon Mary zelf, bleven de offensief ingestelde Engelse Anglicanen. In een uitvoerig 
relaas aan Karel V meldden de ambassadeurs dat het gerucht de ronde deed dat enkelingen het 
plan hadden opgevat om Mary tijdens haar tocht van Fenchurch naar Whitehall d.m.v. een 
aanslag om het leven te brengen. Grote hoeveelheden bogen en hellebaarden zouden zich in 
menig huis langs de route bevinden.447 Deze vrees zou echter ongegrond blijken. De kroning, 
die op 1 oktober 1553 plaatsvond verliep zoals Renard hoopte volgens de katholieke traditie. 
De dienst werd voorgeleid door Stephen Gardiner, die als de primus inter pares448 onder de 
bisschoppen de Koninklijke eed mocht ontvangen. In het aanschijn van het heilige Sacrament 
verklaarde Mary de eed te zullen handhaven in naam van het Engelse volk. Drie kronen, die 
respectievelijk stonden voor St.Edward449, het zgn. Imperial England en de regale macht, 
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werden door Thomas Howard ‘Duke of Norfolk’ en Gardiner aan Mary overgedragen.450 Om 
vier uur verscheen Mary als gekroonde vorstin van Engeland, beladen met de twee scepters, 
die haar macht als Queen Regnant én King en haar wereldlijke en spirituele macht 
symboliseerden.451 Voor Mary was de kroning het einde van een beproeving, die sinds de 
verscheidene Acts of Succession, de radicale religieuze koers van haar broer en de aanval op 
haar legitimiteit in juli 1553, op persoonlijk vlak een zware hypotheek op Mary had gelegd. 
Nu had ze haar demonen kunnen verdrijven en kon de eerste horde inzake religieuze 
hervorming genomen worden. 
 
De politiek van het inspelen op de panische angst voor vervolgingen die Gardiner reeds in 
augustus 1553 ontwikkelde, leek in september de eerste vruchten af te werpen. De keizerlijke 
ambassadeurs konden met enig enthousiasme melden dat de protestantse evangelische 
hervormer Jan Łaski, de radicale dr. Robert Horne452, de Vlaming Jan Utenhove en een 
hervormingsgezinde Spanjaard, die reeds door Henri II bij verstek veroordeeld werd, gestaag 
het land verlieten. Hun nieuwe thuishavens zouden Holland, Zeeland, Denemarken en 
Oostland worden. 453Hoewel het probleem zich zo grotendeels verplaatste onder de 
Habsburgse jurisdictie was hun vertrek uit Engeland een belangrijk feit voor de katholieke 
regering.454 Nog voor de eerste zitting van het parlement kon de anders zeer negatief 
ingestelde Karel V melden dat vooruitgang inzake religie misschien toch geen ijdele hoop 
was. De legislatuur van Mary’s eerste parlement zou de zaken volgens de keizer meer 
efficiënter kunnen aanpakken en de Edwardian wetgeving tot op het bot ontmantelen.455 Ook 
Simon Renard had een grote hoop gesteld op de sessies van het parlement.456 Contradictorisch 
genoeg zou blijken dat Mary,de door haar verfoeide Royal Supremacy moest aanwenden om 
voor de tweede keer in minder dan 20 jaar tijd de staatsreligie in Engeland om te vormen naar 
het ideaalbeeld van de regerende monarch. Het was een postume overwinning van Henry 
VIII’s belangrijkste religieuze architect, Thomas Cromwell, die via de zgn. statutory laws zijn 
visie over de legislatieve macht verwezenlijkt zag worden.457 Het Engelse parlement was nu 
een belangrijke schakel geworden in de religieuze wetgeving. Hoewel Renard geen 
vertrouwen hechtte in de parlementaire werkzaamheden, wist zelfs de gezant dat MP’s in dit 
geval zeker ‘incontournable’ waren. 
 
Hoe verliepen deze zwaar beladen Parlementaire sessies en hoe zou Renard reageren op de 
moeilijkheden die zich steeds meer zouden stellen ? Het zijn vragen die parallel kunnen lopen 
met de manier waarop de Habsburgers de Engelse instituties benaderden en hoe ze meermaals 
met de nodige dosis onbegrip neerkeken op het schijnbaar ondermijnende karakter van de 
parlementairen. De Nederlanden kenden immers enkel de Staten-Generaal, die bij gratie van 
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de vorst bij elkaar kwamen. Hoewel het Engelse parlement ook maar bijeenkwam op vraag 
van de monarch en in het Tudortijdperk aan macht moest inboeten, kon de monarch geen 
beslissingen nemen zonder de ruggensteun van de legislatieve macht. Renard zou 
ondervinden dat het parlement geen eensgezind instituut was. 
 
Op 5 oktober werd Mary’s eerste parlement officieel geopend in Westminster. Dat de intentie 
er was om orde op zaken te stellen inzake religieuze wetgeving, werd des te meer duidelijk, 
wanneer Thomas Thirlby ‘Bisschop van Norwich’, de gezant in Brussel, teruggeroepen werd 
om zijn plaats op te nemen als Lord Spiritual in het parlement. Hier was ook de hand van 
Karel V in merkbaar. Voor Karel V was zijn aanwezigheid in Londen immers noodzakelijk 
om deze veranderingen door te voeren, zonder te vrezen voor meer problemen vanuit radicale 
hoek.458 Thirbly werd immers door Karel V geroemd voor zijn ‘gematigdheid’ en kon de 
radicalen  — en vooral Gardiner — overtuigen om geduld te oefenen.459 De regering 
hanteerde de naïeve stelling dat het vooral de jongeren waren, die vatbaar waren voor de 
opruiende religieuze preken van protestanten. De trouwe katholieke parlementariërs zouden 
— volgens Mary en Karel V — dit euvel dan ook spoedig verhelpen.460 Het optimisme was 
dus bijzonder groot, maar een garantie op succes was er niet. Zou dit eerste parlement — 
zoals verhoopt — zonder kleurscheuren de eerste stap zetten naar het einde van de 
protestantse wetten? 
 
Karel V en Simon Renard hoopten vooral dat de afkondiging van nieuwe Acts geen kwestie 
van maanden, maar eerder van weken of zelfs dagen zou zijn. De conflictueuze aard van dit 
parlement en de meer radicale doelstellingen die zowel Mary als Gardiner voor zichzelf 
hadden vooropgesteld, werden echter duidelijk wanneer de eerste sessie geopend werd met 
een Mis voor de Heilige Geest. Twee Edwardian bisschoppen, John Taylor van Lincoln en 
John Harley van Hereford, figuren die op dat moment de afzettingspolitiek van de regering 
nog overleefden, voelden zich persoonlijk aangevallen door de Mis en verlieten daarom 
prompt het parlement, goed wetende dat hun terugkeer zo goed als onmogelijk zou zijn.461 De 
laatmiddeleeuwse stelling ‘for of alle in this world, then is the Mas, the worthiest thing, most 
of Godnesse’462, was in hoofde van de protestantse bisschoppen dan ook een grove leugen. 
Een kloof was dus zeker merkbaar, een gegeven waar de Habsburgers niet op gerekend 
hadden. In een gesprek met Renard liet Mary verstaan dat de oppositie in de Commons groter 
dan voorheen gedacht was. Een misrekening of een onvoldoende kennis van de parlementaire 
bezetting? Waarschijnlijk was het een gevolg van beide, maar dit zorgde echter niet voor het 
inhouden van een nieuwe wetgeving. De Lords (die grotendeels bestonden uit Mary’s 
Councillors en bisschoppen) hadden een set van Acts en Statutes voorbereid waarin de wetten, 
die doorgevoerd werden sinds 1535 — incluis het nietigverklaring van het huwelijk tussen 
Henry VIII en Catharina van Aragon — tot in oktober 1553 herroepen zouden worden. De 
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Commons tekende echter protest aan tegen die maatregels, die ze niet enkel als te radicaal 
bestempelen, maar eveneens als de voorbode van een versterkte pauselijke autoriteit over 
Engeland. De door het parlement geschonken titel van Supreme Head of the Church was ook 
een gegeven dat de Commons zo maar uit handen kon geven.463 Hier kan teruggegrepen 
worden op de erfenis van Thomas Cromwell die via zijn ingrepen het parlement meer invloed 
kon geven. De bevestiging van de Act of Supremacy was hier het sluitstuk van en het 
intrekken van deze controversiële titel, zou in wezen de legitimatie van het parlement 
onderuithalen. Weinigen waren bereid om het kerkelijke imperium in imperio zomaar te 
herstellen. Toch ging de tegenstand verder dan bekommernissen omtrent de parlementaire 
macht. Wat waren nu die bekommernissen en hoe werd dit geuit? 
 
De Commons herbergde — zoals eerder aangegeven — een niet onbelangrijke groep MP’s 
die hun invloed versterkt zagen worden ten tijde van de Henrician en Edwardian 
hervormingen. Het was eveneens een theologische strijd tussen de voorvechters van de 
katholieke revival zoals Hugh Weston ‘Dean of Winchester’ en dr. Thomas Watson, en de 
hardleerse John Philpott ‘Archdeacon of Winchester’ of Phillips ‘Dean of Rochester’.464 Het 
parlement schonk Henry VIII deze macht, waardoor de morele invloed op de reformatorische 
evolutie van het parlement niet onderschat kon worden. De troebelen die vanuit de Commons 
voortvloeiden, werden na verloop van tijd, volgens aloude traditie, door Renard aanzien als 
een complot, dat zich niet enkel binnen de leidende klasse afspeelde, maar vertakkingen tot in 
Parijs had. Antoine de Noailles stuurde, volgens Renard, zijn twee boodschappers, La Marque 
en de onbekende protestant, naar verscheidene MPs, die weigerden de pauselijke autoriteit te 
herstellen en zelfs hun leven zouden geven voor de verkregen Church Lands. Vooral de vrees 
voor het verlies van deze winstgevende gronden was voor menig MP reden genoeg om te 
vrezen dat niet enkel de wetgeving, maar eveneens de gevolgen die daaraan verbonden 
werden, teruggedraaid zouden worden tot de situatie van voor 1536.465 Religie speelde in het 
vraagstuk echter een ondergeschikte rol, daar het volgens Renard de grootste katholieken 
waren die in het bezit werden gesteld van deze gronden.466 Hoewel Renard de mogelijkheid 
uitsloot dat Henri II via militaire macht het parlement zou bijstaan, verklaarde hij wel met 
enige zekerheid dat vooral het tegenhouden van het huwelijk een doel was.467 Een Spaans 
huwelijk en het herstel van het katholicisme waren in hoofde van de Habsburgers en de 
Katholieke Engelsen niet meer dan een logische opvolging van elkaar. Volgens ingewijden 
verliepen de debatten ‘that might well puzzle a General Council’, wat een indicatie was dat 
religie een heikel punt bleef. Op 21 oktober werd echter een compromis gevonden over een 
nieuwe Repeal Act468, die de Statutes en Acts, zoals die tijdens de regering van Edward VI 
werden uitgevaardigd, zonder juridische problemen kon afschaffen. Verwijzingen naar de 
paus of de pauselijke autoriteit werden weggelaten wat ten dienste van de algemene 
gemoedsrust wel gesmaakt kon worden. Het was vooral Karel V, die bij monde van Renard 
aan Mary liet  weten dat verwijzingen naar de pauselijke autoriteit, zonder dat het probleem 
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van de Church lands — en dit in samenwerking met het parlement — ten gronde werd 
opgelost, niet opportuun waren.469 Hoewel Mary uit religieuze overwegingen de oefening 
maakte dat de verscheidene privileges, die onder Henry VIII en Edward VI werden toegestaan 
— incluis het aankopen van de aangeslagen monastieke gronden — , een ondermijnend 
karakter hadden, was het duidelijk dat het intrekken van deze gronden voor een extreme vorm 
van tumult zou kunnen zorgen, die alsnog het einde van Mary’s heerschappij kon inluiden.470 
Belangrijke beslissingen werden dus op de lange baan geschoven. Voor Gardiner was dit 
echter meer dan een persoonlijke nederlaag.471 Zijn radicale opstelling zou hem de betiteling 
van schurk opleveren in John Foxe’ Acts and Monuments. Hoewel de nietigverklaring van het 
huwelijk ongedaan werd gemaakt, voelde Gardiner het als een persoonlijke noodzaak om de 
religieuze hervormingen tot een radicaal hoogtepunt te brengen, vooral nadat hij voor de 
voltallige Commons zijn spijt uitte over het feit dat hij de scheiding zonder mopperen 
goedkeurde om in de gratie te blijven van Henry VIII.472 Dit was de andere Gardiner die men 
leerde kennen. Niet de jurist die tijdens de King’s Great Matter rabiaat de zijde koos van 
Henry VIII, maar conservatieve katholieke bisschop die zijn bijnaam ‘a subtle Cerberus’, de 
papist die als een wolf zijn tegenstanders verslond, niet gestolen zou hebben.473 
 
Op 8 november kwam het dan tot een stemming waarbij 270 MPs voor het herroepen van de 
Reformatie-wetgeving stemden, en 80 tegen. De lengte van de debatten wees echter op een 
grote tegenstand, waardoor Renard nogmaals de impact van de tegenstanders onderschatte. 
Hier kan teruggegrepen worden naar de vraagstelling, door te wijzen op het kennisgerichte 
deficit van Renard. Hij kon klaarblijkelijk niet inzien dat deze 80 parlementariërs op termijn 
voor problemen konden zorgen. Het Engelse systeem bleef dan ook een vreemd gegeven voor 
de politicus uit de Franche-Comté. Volgens Renard waren de 80 parlementariërs immers niet 
van een uitermate groot belang en eerder verwaarloosbaar, waardoor het herstel van de Mis, 
de processies en andere ecclesialogische instituten volgens deze nieuwe Act gedragen werden 
door een de belangrijke meerderheid van de Engelse beleidsmakers.474 Met deze stelling 
bevestigde Renard nogmaals dat hij niet in staat was een totaalbeeld van de Engelse politiek te 
vormen. Invloed was immers een concept met beperkingen, en op die beperkingen stootte 
Renard steeds meer wanneer hij probeerde het parlementaire werk naar de hand van Karel V’s 
politiek te zetten. De geleidelijke wetgeving die nu gestemd werd, kon nog op de goedkeuring 
van Renard rekenen, maar in de volgende fases zou blijken dat de gezant de greep over het 
beleid verloor. Mary kon hij nog beïnvloeden, de parlementariërs dwingen tot gematigdheid 
kon Renard niet. Deze stelling zou kracht bijgezet worden in de radicalisering van de 
volgende parlementen. 
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III.5. Marriage does not fit a priest. 
 
Het herroepen van de Edwardian Statutes trad in werking vanaf 20 december 1553, waardoor 
de effecten spoedig duidelijk werden. Daarnaast werden de zgn. Treason Laws , die door 
Northumberland werd doorgevoerd afgeschaft en vervangen475 door de oude 15de eeuwse 
bepalingen.476 Mary gebruikte haar Royal Supremacy om zich in maart 1554 ervan te 
vergewissen dat elke bisschop  ‘’… shall deprive or declare deprived, and amove according 
to their learning and discretion, all such persons from their benefices or ecclesiastical 
promotions, who contrary to the state of this order, and the laudable custom of the church, 
have married and used women as their wives …’’477 In het bisdom Londen en Norwich liep 
het cijfer op tot 25 %, waardoor deze clerici op zeer korte termijn weggezuiverd werden via 
consistorierechtbanken.478 Robert Holgate, de aartsbisschop van York die zich sinds oktober 
1553 in The Tower bevond, vroeg zich openlijk wat hij aanmoest met zijn vrouwen, die hem 
opgedrongen werden door de Edwardian wetgeving.479 Ontkenning was ook vele bisschoppen 
niet vreemd. Zo werden ook zes Cathedral Prebendaries, William Clayborough, Thomas 
Cottesford, Robert Watson, Henry Williams, ene Miles en Thomas Wilson, in 1554 en 1555 
uit hun functie ontzet wegens hun getrouwde status.480 Het concept van het huwelijk was voor 
Mary immers een heilig instituut dat gekoesterd moest worden, vooral omdat het gesloten 
werd met de zegen van God. Gehuwde priesters strookten niet met feit dat zij in wezen enkel 
gehuwd mochten zijn met hun geloof. Engeland bevond zich nu in dezelfde situatie zoals het 
zich in 1547 bevonden, in wezen een Katholieke Kerk, maar nog steeds in een het kader van 
een schisma. Het parlement kon dan wel wetten stemmen om de invloeden van het Nieuwe 
Geloof te beperken of zelfs uit te roeien, maar het was aan Rome om over te gaan tot een 
algemene absolutie van de gedane zonden en bijgevolg de hereniging van Engelse met de 
universele Rooms-Katholieke kerk. De juridische fundering voor het herstel van de 
Katholieke Kerk was er, maar niet door de Habsburgse invloed. De kritieken van de 
protestantse parlementariërs werd dan wel genegeerd door Renard, het wijst vooral op de 
limieten van de invloed die stoten tegen de onverzettelijke muur van het Engelse institutionele 
kader. Een vaststelling die tevens gemaakt kon worden met de opkomende radicalisering in 
het parlement, een evolutie die op weinig begrip van Renard kon rekenen. 

III.6. Filip, Pole en de Church Lands 
 
Er is reeds vastgesteld dat de Habsburgers op institutioneel vlak maar weinig in de pap te 
brokken hadden. Het herstel was een goede zaak, maar het zou niet verlopen zoals Renard het 
gewenst had. Hoewel Mary zich in vele puur politieke zaken liet leiden door de Habsburgse 
vertegenwoordigers en pro-Habsburgse factie binnen de Privy Council, waren religieuze 
zaken voor Mary meer dan louter familiale/dynastieke aangelegenheden. Het waren 
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gewetenskwesties, waarbij termen zoals voorzichtigheid en gematigdheid geen plaats hadden. 
Betekende dit falen in het beïnvloeden van de religieuze evolutie dan het einde van de 
Habsburgse inmenging in religieuze aangelegenheden? Het antwoord is logischerwijs zeer 
evident negatief, omdat de Habsburgers bleven beseffen dat religie en stabiliteit 
onlosmakelijk verbonden waren met elkaar. Hoewel menig buitenlands prediker het land had 
verlaten en de protestantse MPs geen harde stellingen aannamen, bleef Brussel vrezen dat het 
huwelijk met Filips II  voor een hernieuwde protestantse opstoot zou zorgen. De legislatieve 
evolutie kon men niet tegenhouden, op de internationale politiek kon men wel wegen. 
 
Een belangrijke Habsburgse inmenging betrof die in de materie van de komst van de 
pauselijke afgevaardigde. De kerkelijke afgevaardigde die deze eer te beurt viel was Reginald 
Cardinal Pole, die in augustus zijn opdracht uit handen van Julius III kreeg. Het kan echter 
geen verrassing zijn dat Brussel deze benoeming zag aankomen, waardoor de vraag kan 
gesteld worden, hoe en waarom Brussel bepaalde handelingen stelde, met betrekking tot 
Pole’s komst naar Engeland. De keuze van Pole was immers evident: hij was een Engelsman, 
afstammeling van het Huis van Lancaster, bezat vooral een goede band met Mary en werd 
geroemd voor zijn scherpe inzichten inzake de katholieke hervormingen. Zijn optreden tijdens 
de eerste sessie van het Concilie van Trente leverde hem zowel bijval, als de stempel van 
ketter op, maar zijn solide reputatie als theoloog bleef zich staande houden. Een humanist die 
het herstel op een doeltreffende manier kon leiden. De edelman, die als een rijzende ster aan 
het katholieke firmament werd aanzien, werd lang als een papabile gezien, maar weigerde in 
het conclaaf van 1549 481 halsstarrig om deel te nemen aan het lobbyen, wat hem de tiara 
kostte met één stem verschil. In 1553 werd hem de mogelijkheid geboden een grote prijs 
binnen te halen; de breuk tussen Londen en Rome herstellen. Het feit dat Pole’s weigerachtige 
houding in het conclaaf van 1550 tot de verkiezing van Giovanni Maria Del Monte leidde, zal 
ook bijgedragen hebben tot deze prestigieuze benoeming. Pole’s taak besloeg in wezen twee 
opdrachten, enerzijds het herstel met Londen bewerkstelligen en anderzijds als 
vredescommissaris de oorlog tussen Henri II en Karel V beëindigen. 482 Deze beslissing van 
Julius III, kan op het eerste zicht gezien worden als een zeer lovenswaardige poging de 
Christelijke eenheid op het vasteland te herstellen, maar was bij voorbaat verloren. Deze 
missie, zou net als het legaatschap zwaar onder vuur komen te liggen vanwege Karel V, die 
zich anno 1554 niet kon realiseren dat de tijd rijp was om aanstalten te maken om vrede te 
sluiten. Waarom werd Pole, die toch het herstel kon bespoedigen, tegengewerkt door de 
Habsburgers? 
 
Voor Karel V was de komst van Pole vooral uit dynastieke overwegingen nadelig, waarbij hij 
Pole’s hardnekkige houding omtrent de Church Lands als een gevaar voor de stabiliteit in 
Engeland zag. Pole’s komst kon immers — in combinatie met de parlementaire 
werkzaamheden — de zo verfoeide radicalisering ondersteunen. Hoewel de kardinaal reeds in 
augustus Karel V aanschreef en pleitte om zijn standpunten omtrent religie in Brussel uit te 
doeken te doen, bleef de vorst wantrouwig staan tegenover de kardinaal.483 Voor Stephen 
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Gardiner moest het religieuze probleem echter opgelost worden vooraleer Filips voet aan land 
zou zetten, zo niet konden de tegenstanders Filips als een pauselijke marionet zien.484 
 
In het volgende jaar zou zich een diplomatiek steekspel ontvouwen waarbij Pole door de 
Habsburgers als een ongewenst individu werd aanzien. Meteen na Pole’s aanstelling stuurde 
diens voorganger, Kardinal Dandino, een boodschapper naar Mary, met de vraag of de legaat 
zou spoedig mogelijk het kanaal mocht oversteken. Naar aloude gewoonte won Mary advies 
in bij Karel V en zijn gezanten, waardoor het antwoord werd geformuleerd dat Pole’s reis uit 
religieuze noodzaak beter uitgesteld zou worden. Julius III, die uit naïeve overwegingen het 
herstel als de volledige terugkeer naar de oude structuren zag, moest worden duidelijk 
gemaakt dat de wonden niet op enkele maanden geheeld konden worden. Provinciale of 
Generale Synodes werden op dat moment te log bevonden om het herstel tot een goed einde te 
brengen. Deze mening was ook Peter Vannes toegedaan, die duidelijk stelde dat Mary zich 
niet te vlug als ‘Papist’ moest profileren.485 De Keizerlijke gezant in Venetië, Francesco de 
Vargas, voorzag problemen inzake het Spaanse huwelijk indien Pole vroegtijdig het 
legaatschap in Engeland zou opnemen.486 Reginald Pole zou deze stelling echter met hand en 
tand bevechten en deelde met enige frustratie mee aan de biechtvader van Karel V dat Mary 
niet de Habsburgers, maar eerder Rome, nodig had om in het zadel te blijven.487 De keizer 
was echter onvermurwbaar en liet duidelijk verstaan dat Pole om te beginnen eerst de zitting 
van het parlement in oktober moest afwachten.488 Vanuit Rome werd het bericht echter de 
wereld ingestuurd dat Pole zijn reis moest verderzetten, al werd het handig gecamoufleerd 
onder het mom van de vredesmissie.489 Mary, die openlijk de adviezen van Karel V volgde, 
was echter van mening dat Pole zo spoedig mogelijk moest overkomen. Zijn plaats was 
volgens haar niet enkel die van legaat, maar eveneens van aartsbisschop van Canterbury. Dit 
gegeven bezat wel enige technische problemen, daar een bisschop van de Katholieke Kerk — 
en in tegenstelling tot de Anglicaanse Kerk — benoemd moest worden door de paus. 
Daarnaast was aartsbisschop Thomas Cranmer, ondanks de uitgevaardigde Atainder in 
november 1553, technisch gezien nog de zetelende aartsbisschop.490 Het was voor Renard 
duidelijk dat Mary een grote hoop in Pole stelde, meer nog dan dat ze dit ooit aan de Council 
kon schenken.491 Toch kan Mary verweten worden dat ze zich ontwetend opstelde. Hoewel 
een groot deel van de bevolking het katholieke geloof bleef belijden, was het sentiment om 
meteen terug te keren onder de pauselijke autoriteit niet bijzonder groot. Het waren dan ook 
enkel Simon Renard en de Venetiaanse gezant, Michieli Suriano, die de waarheid onder ogen 
durfden te zien. Daar waar Renard kennis te kort kwam, bewees de gezant dat hij als 
uitvoerder van de Habsburgse politiek het beste geplaatst was. Koel en berekend als hij was, 
besefte hij dat Pole’s komst zo lang mogelijk moest uitgesteld worden, om zo eerst de geesten 
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van de Engelse bevolking te toen rijpen. Ook verwees Renard handig naar functies die als 
zoethoudertjes aan Pole, geschonken konden worden. Het vooruitzicht om Pole het diocees 
van Canterbury te schenken, werd door Stephen Gardiner en Cuthbert Tunstall aangegrepen 
om Pole’s positie op de huwelijksmarkt te neutraliseren.492 
 
Voor Pole was deze belofte niet genoeg en vanuit Rome klonken steeds luider negatieve 
berichten over de handelswijze van Karel V. De diplomatie in Rome werd ingezet om Julius 
III op een fluwelen wijze te berispen. Don Juan Manrique de Lara kreeg de zeer ondankbare 
opdracht om aan de kerkvorst duidelijk te maken dat zijn bemoeienissen inzake de Engelse 
binnenlandse politiek niet geapprecieerd werd door Brussel en op termijn tot het volledige 
afvallen van Engeland zou kunnen leiden.493 Het Habsburgse netwerk was in dit kader zeker 
niet te onderschatten. Deze boodschap had enig effect op Julius III, die via Kardinaal 
Christofore del Monte liet weten dat hij de zaken in handen van Karel V liet.494 Dit kan als 
een overwinning door Karel V gezien worden. De parlementaire acties konden niet 
bedwongen worden, maar de invloed over Rome konden de Habsburgers klaarblijkelijk in 
stand houden. Daar waar de ene moest opboksen tegen de limieten van zijn functie, kon de 
andere zijn wereldlijke macht gretig aangrijpen om de geopolitieke ambities na te streven. 
 
Op 23 oktober 1553 werd Pole dan persoonlijk door Don Juan de Mendoza verzocht halt te 
houden in Dillingen, de plaats waar hij enkele dagen eerder strandde. Hoewel Pole al verder 
was getrokken tot in Heidenheim, werd hij verplicht terug te keren naar wat hij zijn 
ballingschap noemde. Er werd gewezen op de gevaren die ketterse Engelsen zouden kunnen 
veroorzaken indien Pole als een olifant in een porseleinwinkel te werk zou gaan.495 De stroom 
van klachten die Pole sindsdien naar Karel V en Mary opstuurde, wees volgens Renard niet 
langer op de wil om het herstel met Rome te bespoedigen, maar eerder om het huwelijk met 
Filips alsnog tegen te houden. Hoewel deze laatste stelling betwist kan worden, was Pole wel 
van mening dat het een te uitgesproken huwelijk was dat tot problemen kon leiden, niet 
zozeer zijn eigen aanwezigheid. Deze visie van Renard, die in weinig hoge staatslieden zijn 
vertrouwen kon stellen, moet in navolging van eerder gemaakte opmerkingen, met de nodige 
korrel zout genomen worden. Toch kan de wijze waarop Renard de mening van zijn vorst 
volgde, parallel gezien worden met Alberico Gentili’s stelling dat de gezant ook enige 
assertiviteit aan de dag moest leggen, waarbij het principe van de tactiek dat van de moraal 
moest overstijgen. Het blijft wel een feit dat Karel V vreesde voor een diplomatiek schandaal, 
wat hem pas in december 1553 overhaalde om bij monde van broeder Pedro de Soto, Pole 
mee te delen dat hij naar Brussel — en niet verder — mocht overkomen.496 Twaalf 
frustrerende maanden lang, moest Pole ondergaan hoe Renard en Karel V zijn waardigheid 
bleven aantasten en het gevaar van het uitblijven van een algemene dispensatie voor het 
zondige Engeland op termijn voor een grotere breuk zou zorgen.497 In april 1554 zou Pole, 
ondanks deze bijzonder schandelijke behandeling, aan Nicholas Wotton melden dat de eer die 
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hem te beurt viel met niets te vergelijken viel.498 Puur politieke handelingen waren voor Pole 
zo goed als onmogelijk, daar Karel V bij diens aankomst in Brussel, meedeelde dat het 
vredesinitiatief volledig bij de Franse koning lag.499 Hoewel Renard, via de Venetiaanse 
boodschapper Chevalier Ser Francesco Bernardi500, te horen kreeg dat Parijs niets liever wilde 
dan vrede, zou de reis die Pole naar Frankrijk ondernam501 een maat voor niets blijken te 
zijn.502 Granvelle zou na dit debacle blijven herhalen dat Pole, naar alle waarschijnlijkheid 
wel enige religieuze vlijt bezat, maar allerminst een goede diplomaat, laat staan een 
onderhandelaar, was.503 De bisschop van Arras was in deze niet meer dan de spreekbuis van 
een geïrriteerde Karel V, die de uitstapjes van Pole naar Frankrijk allerminst kon smaken. De 
Habsburgse missie was echter geslaagd: de paus werd murw geslagen door Don Juan 
Manrique de Lara en Pole werd met succes vastgehouden door de vele diplomaten. De 
diplomatieke successen bleven zich opstapelen en Karel V had het pad geëffend om Filips 
meer beleidsruimte te geven in Engeland. Hun grootste overwinning was behaald, waarbij 
zelfs Rome moest zwichten voor de meer dreigende taal die ze vanuit Brussel ontving. Mary 
wilde dan wel dat Pole zo spoedig mogelijk overkwam, haar oom en zijn gezant bleven echter 
onvermurwbaar.  Karel V won hier duidelijk het pleit. Diplomatie op hoog niveau, waarbij 
oude demonen — de Sacco de Roma — werden bovengehaald, waren in vele gevallen nog de 
beste garantie tot succes. Toch moet opgemerkt worden dat ook deze politiek limieten kende. 
De graad van succes hing immers af van de persoon die op dat moment de pauselijke tiara 
droeg. Julius III vreesde immers de represailles indien hij bleef ingaan tegen Karel V. Hoewel 
de keizer nooit gewag maakte van strafexpedities, kon Karel V de angst ombuigen naar zijn 
voordeel. Meegaande pausen kon men zeer makkelijk bewerken, meer uitgesproken 
realpolitikers boden een andere uitdading. Vooral dit laatste zou bevestigd worden, wanneer 
in 1555 Paulus IV de nieuwe kerkvorst werd. 

III.7. Radicalisering tegen wil en dank: het einde van een gematigde politiek? 
 

In Engeland zelf probeerde Gardiner in Mary’s Second Parliament zijn radicale denkbeelden 
in de religieuze herstelpolitiek kracht bij te zetten door een hele lijst aan Heresy Acts te laten 
goedkeuren. Mary voorzag weinig problemen in de parlementaire werkzaamheden, maar zou 
voor de zoveelste keer in haar leven een illusie armer zijn.504 De Act of Marriage werd op 23 
april zonder problemen goedgekeurd en de uitbreiding van de Treason Law505 die betrekking 
had op Filips volgde erna. Paget die zich opwierp als tegenstander van Gardiner, verzette zich 
tegen de wet, waardoor hij de Lords steunde in hun verzet tegen een clausule waarin 
gestipuleerd stond dat het hoogverraad was om de wapens op te nemen tegen Filips.506 
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Hoewel het bisdom Durham wel in ere werd hersteld507, kon Gardiner zijn kerkelijke 
wetgeving niet doordrukken. De tegenstanders — die vooral vreesden voor hun kerkelijke 
bezittingen — in het parlement waren geen zeldzaamheid en Renard wist dat er nog een 
enorm ongenoegen onder de bevolking was, wat zich o.a. uitte in het beschieten van priesters 
in de Dompton Church.508 Er verschenen eveneens meldingen dat ook de Fransen de 
katholieke reveil probeerden te blokkeren. Henri II had zich volgens de geruchten bekeerd tot 
het protestantisme, en beloofde een algemene tolerantie jegens elke vorm van religie.509 Dit 
verhaal werd niet toevallig verspreid op het moment dat Egmond zich in Engeland bevond om 
het huwelijk par proxy  te sluiten.  Het was een zoveelste poging om een rebellie te 
ontketenen, waardoor de Habsburgers andermaal voor het blok gezet werden. Voor Renard 
was het duidelijk dat het huwelijk én het religieuze herstel zwaar onder druk stonden. De 
bedreiging die Thomas Wyatt en de zijnen in februari 1554 vormden, verdwenen in het niets 
met de bijzonder hardnekkige wijze, waarop Gardiner zijn wil aan het parlement wilde 
doordrukken. Hoewel behoedzaamheid een Habsburgse aanbeveling was, stelde Gardiner — 
die het huwelijk onlosmakelijk verbond met de restauratie van het katholicisme — in april 
voor om de pauselijke autoriteit meteen te herstellen en wilde het oprichten van een Engelse 
inquisitie gerealiseerd zien. Voor zowel Renard als Paget waren deze laatste voorstellen de 
perfecte voedingsbodem om over te gaan tot een vervreemding tussen Mary en haar 
bevolking, wat enkel de protestanten, Fransen en  Schotten ten goede zou komen.510 
 
De voorstellen haalden de Lords echter niet, en hoewel Mary wel wilde meestappen in het 
verhaal van de voorzichtigheid, was een breuk tussen Paget en de vorstin niet langer 
uitgesloten. Mary moest nog tien maanden wachten vooraleer hardhandig kon opgetreden 
worden tegen de ‘ketters’ en stelde Paget, boven iedereen, verantwoordelijk voor de 
mislukking van 1554. Paget zelf, die meestal als een politieke feniks uit het as verrees, kon 
niet meer doen dan weemoedig melden dat Mary hem naar alle waarschijnlijkheid haatte.511 
Hoewel Renard meermaals wees op het gevaar dat Paget kon vormen en weinig of geen 
vertrouwen kon stellen in deze politieke aal, was de vrees wel reëel dat Paget uit wrok het 
huwelijk alsnog zou kunnen blokkeren.512 Deze zorgen van Renard  wezen andermaal op de 
complexe omgeving waarin de gezant vertoefde, één van wantrouwen en angsten. Deze vrees 
bleef echter ongegrond, waardoor Filips in juli 1554 zijn positie in Engeland kon opnemen. 
Paget zou zich troosten dat zijn inspanningen inzake het huwelijk niet onbeloond konden 
blijven. Het was dan ook Maria van Hongarij die meldde dat de bitterheid van Paget op één of 
andere manier weggewerkt moest worden.513 De komst van Spaanse clerici de Dominicaanse 
paters zoals Don Pedro de Soto,  Juan de Villagarcía —  die een rol zou spelen in de 
rechtszaak van Thomas Cranmer — en vooral Bartolomé de Carranza, zou zorgen voor een 
hernieuwde vitaliteit in het religieuze vraagstuk. Hun rol van betekenis zou echter pas 
beginnen spelen, wanneer Filips zelf orde op zaken had gesteld inzake de kerkelijke gronden. 
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De problemen omtrent Pole en de kerkelijke landen bleven immers een domper zetten op de 
feestvreugde en meer dan ooit moest de volle Habsburgse invloed in de schaal geworpen 
worden. Hier vormt zich het tweede belangrijke aspect van de hernieuwde Habsburgse 
invloed. Zeker na de komst van Filips in juli 1554 was Pole er heilig van overtuigd dat de tijd 
rijp was om zijn legaatschap, één jaar na de datum, eindelijk op te nemen. Ook Julius III vond 
dat de blijvende tegenwerking van de Habsburgers lang genoeg had geduurd en verhoogde het 
profiel van de kardinaal door hem eveneens als persoonlijke pauselijke gezant toe te wijzen 
aan Filips. Hoewel het huwelijk gesloten was, bleef Granvelle echter meedelen aan Pole’s 
gezant dat geduld in dit heikele dossier van uitermate hoog belang was, vooral omdat de 
problematiek van de Church lands nog niet opgelost was.514 Pole, die opperde voor een 
unilaterale beslissing515, wees op het lot van Babylonische koning Belshazzar516, die na het 
ontvreemden van beker uit de tempel van Jeruzalem, diezelfde nacht werd gedood door 
Perzische troepen. De verwijzing naar de onwettig verkregen kerkelijke gronden was dan ook 
duidelijk.517 Karel V maakte echter nog weinig aanstalten om Pole de toestemming te geven 
naar Engeland te trekken, maar benoemde eerder Floris van Montmorency ‘Heer van 
Humbermont’ , als boodschapper bij Mary wat alles behalve wees op een vlugge overtocht 
van Pole.518 De bedoeling van de keizer was vooral eerst de diplomatieke spanning, omdat dat 
de Nederlanden geen persoonlijke afgevaardigden hadden gestuurd om Mary te feliciteren519, 
weg te werken520 en het heikele probleem van de Church Lands opgelost te zien vooraleer 
Pole het kanaal kon oversteken. Het kon daarom ook niet als een verrassing gezien worden 
dat Pole’s boodschapper aan Karel V, auditore Ormanetto, enkel negatieve berichten 
ontving.521 Die kerkelijke gronden, die na de The Dissolution of the Monasteries, gekocht of 
gehuurd werden, waren voor menig edelman immers een belangrijke bron van inkomsten. 
 
Het gros van de Engelsen wist dat Mary de Edwardian besluiten zou terugdraaien, maar in 
juli 1554 begon men meer dan ooit te vrezen voor het intrekken van privileges inzake de 
gronden. Pole had immers al laten verstaan dat die seculiere wetten voor hem in geen geval 
rechtsgeldig waren. Filips, die om persoonlijke én constitutionele redenen schijnbaar niet veel 
kon bijdragen aan de discussie, probeerde in augustus 1554 een doorbraak voor het 
vastgelopen conflict te forceren. In gesprekken met Thomas Thirbly522 en Stephen Gardiner 
legde Filips de drie pijnpunten bloot die een hypotheek op de Engelse stabiliteit bleven 
leggen: het trage religieuze herstel — met het uitblijven van een oplossing voor de kerkelijke 
gronden incluis — , de verlammende disputen in de Privy Council en de haat jegens de 
Spanjaarden, die in grote getallen mee de oversteek hadden gemaakt. Geruchten dat zo’n 
10.000 Spanjaarden in Portsmouth klaarstonden om Engeland te veroveren, de 
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diepgewortelde xenofobie — wat volgens Ruy Gómez de Silva een onderdeel van de Engelse 
geest was523 —, de verhalen dat landerijen aan de Franciscanen geschonken zouden worden 
en vooral de angst dat de paus opnieuw vrij spel zou krijgen, zorgden voor een ware 
stellingenoorlog inzake de discussie van de kerkelijke gronden.524 Aanvallen op Spanjaarden 
en vice versa waren het gebruikelijke nieuws. Zo werden twee Spanjaarden aangevallen door 
ene Close, een ambtenaar van de Privy Seal, wat volgens Renard het vermoeden bevestigde 
dat beide bevolkingsgroepen elkaar beter zouden mijden.525 Het werd een strijd op 
verscheidene fronten, waarbij zowel de religieuze troebelen in het land zelf, en op de hoogste 
niveaus dringend opgelost dienden te worden. In Surrey werd een kerk in brand gestoken en 
binnen de paleismuren werden de paapse Spaanse dienaren beschuldigd van het moedwillig 
tegenwerken van de Engelsen.526 Hoewel Di Stroppiana de spanningen blijft relativeren en het 
vooral het gevaar van de zgn. newmongers527 bleef aankaarten, meldde een onbekende 
Spaanse dienaar dat zowel Engelsen als Spanjaarden te Tyburn werden opgehangen wegens 
baldadigheden.528 Renard bleef zich beklagen dat Pole zich halsstarrig verzette tegen een 
oplossing voor de kerkelijk gronden en stelde dat zelfs met de aanwezigheid van Filips, de 
Engelsen de aanbevelingen inzake voorzichtigheid in de wind sloegen. De Lord Mayor of 
Londen, William Garrard, vaardigde in oktober 1555 een besluit uit waarmee het verboden 
werd om tijdens de heilige diensten aan commerciële transacties te doen en beval 
tegelijkertijd de sluiting van de Inns, wat volgens Renard enkel tot spanningen kon leiden. 
Mary had gekozen om liever gevreesd dan geliefd te zijn. Volgens Machiavelli was dit de 
enige juiste weg die gekozen moest worden. Het doel heiligde immers de middelen, en als een 
meer radicale aanpak zou moeten leiden tot een interne stabiliteit, dan was dit de richting die 
gekozen moest worden. Spijtig genoeg was Mary Tudor geen Elizabeth, Gardiner – om 
Machiavelli’s rolmodel te nemen – of Cesare Borgia, waardoor hun morele gezag niet kon 
optormen tegen het afkeren van de Engelse bevolking van hun vorstin. 
 
Op datzelfde moment ondernam Edmund Bonner, de radicale bisschop van Londen, een 
visitatie aan zijn diocees en vaardigde op datzelfde moment de zgn. thirty-seven “Articles to 
be enquired’’ uit529. Deze richtlijnen voor de clerici bevalen niet enkel het herstel van de Mis, 
maar voerde elke vorm van de katholieke symboliek en doctrine zonder concessies weer in. 
Deze besluiten zorgden voor zware onrust in Londen, wat volgens Renard kon ingedijkt 
worden door de Guildhall, het aloude ontmoetingscentrum, te sluiten, iets wat volgens de 
ambassadeur eveneens door Henry VIII werd aangegrepen.530 De situatie was van die aard, 
dat Filips in oktober zelf het initiatief nam om toch al het probleem van de kerkelijk gronden 
aan te pakken. Simon Renard werd per direct naar Brussel gestuurd om Pole en de nuntius, 
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Girolama Muzzarelli531, ervan te overtuigen, dat ondanks het begrip dat hij handelde uit zorg 
voor de zielenheil, zij zich gematigder moesten opstellen in dit dossier. Ter gelijkertijd werd 
Don Juan Manrique de Lara belast met de opdracht om Julius III te overhalen de opdracht van 
Pole zo te wijzigen dat de kerkelijke gronden buiten schot bleven.532 Dit persoonlijke 
manoeuvre van Filips kon echter op weinig begrip rekenen van Karel V, die de hele 
problematiek naar zich toetrok en de Lara reeds naar Sienna had gestuurd om het broedende 
conflict tussen de stadsstaat en Florence van naderbij te bekijken.533 Ondanks troebelen in de 
vader-zoon verhoudingen, kon Renard einde oktober het goede nieuws meedelen dat Pole de 
zaak even wilde laten rusten, wat bevestigd werd door Julius III, die na rijp beraad met de 
Curie, van mening was dat het probleem van de kerkelijke gronden ondergeschikt was aan het 
algemene herstel van de Katholieke Kerk.534 Hier is een overwinning van Karel V op Pole en 
de paus duidelijk zichtbaar. 
 
Mary’s Third Parliament, dat op 12 november bijeenkwam, begon met een heilige mis met de 
gezangen van Veni Creator Spiritus en de zitting met een gebed voor de paus, wat wees het 
algemene positieve sentiment dat heerste omtrent de diplomatieke tussenkomst van Filips. Het 
leek de goede kant op te gaan en positieve berichten — waaronder het nieuws dat Mary in 
verwachting was535 — bereikten Brussel dat de koning niet enkel respect afdwong, maar 
eveneens volledig aanvaard werd door de Engelse bevolking. Filips’ voornaamste taken, een 
pacificering inzake de religie forceren en een opvolger produceren, werden volgens het corps-
diplomatique met glans volbracht. Di Stroppiana kreeg te horen van een toevallige passant dat 
An evil death to the traitors who said our King was misshapen! Look at him! He is as fair as 
an angel! And I hear that he is good, holy and pious. God save him and bless us!. De euforie 
was van die aard, dat de altijd goedgemutste Savoyaan met zekerheid kon melden dat een 
kroning voor Filips nu wel tot de mogelijkheden behoorde.536 Deze stelling behoeft natuurlijk 
enige nuance, daar een kroning in Engels opzicht een zwaarwichtig feit was en de spanningen 
die heersten tussen de Spanjaarden en de Engelsen zeker niet tot het verleden behoorde. Waar 
Renard enkel de negatieve kant van inzag, kon Di Stroppiana naar alle waarschijnlijk vooral 
de zaken door een meer kleurrijke bril zien. Pole kon eindelijk zijn legaatschap opnemen, en 
was nu in staat ,na het herroepen van de Attainder537 op 22 november, voor het eerst sinds 
decennia weer voet op aarde van zijn geboorteland zetten.538 Filips had zich echter 
voorgenomen Pole tot een definitieve beslissing te dwingen, alvorens tot een algemene 
absolutie kon worden overgegaan. Hoewel de vooruitzichten eerder positief te noemen waren, 
vreesde Filips dat de garanties die Renard van Pole had verkregen in vele opzichten te vaag 
werden bevonden door de Engelsen.539 Sir William Paget — die uit dankbaarheid en op 
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aangeven van Maria van Hongarije tot Lord Privy Seal540 zal benoemd worden —  en Lord 
Edward Hastings541 werden aangesteld om Pole te begeleiden van Brussel naar Londen, met 
de boodschap dat de kardinaal in geen geval invloed mocht uitoefenen op de problematiek 
van de kerkelijke gronden.542 Pole kon zijn taak opnemen en kreeg daarbij voldoende 
machtiging om door zijn tijdsgenoten als de ‘pauselijke vertegenwoordiger’ in Noord-West 
Europa543gezien te worden, wat niet enkel wees op het prestige, maar eveneens op de 
verantwoordelijkheid die Pole toegedicht kreeg. Hoewel er spanningen waren tussen de legaat 
en de Habsburgers, werd Pole enkele jaren later wel vereerd met de afbeelding van zijn 
wapenschild in de rand van een wandtapijt, onderworpen door Jehan Vermay.544 

III.8. Absolutie en de hernieuwde antiketterij wetten. 
 

Op 20 november 1554 arriveerde Pole in Dover, waar hij opgewacht werd door 
vertegenwoordigers van de wereldlijke en religieuze macht, Thomas Thirlby en Sir Anthony 
Browne. Zonder meer een bijzondere gebeurtenis, omdat het sinds de aankomst van kardinaal 
Lorenzo Campeggio in 1529545 geleden was dat een pauselijke legaat Engeland vereerde met 
een bezoek. De aankomst in Londen was wat men kon verwachten, een gebeurtenis waarbij 
de superlatieven en tranen niet gespaard werden. Nabij het Paleis van Winchester werd Pole 
opgewacht door Filips en Mary, die leed onder de extase van het moment, en verklaarde dat 
haar ongeboren kind de aanwezigheid van de legaat zeker voelde.546 Filips nam zijn 
voornemen ter harte en besprak achter gesloten deuren de problematiek van de kerkelijke 
gronden uitvoeriger met de legaat. Over de inhoud van het gesprek is zo goed als niets 
bekend, maar tijdens de officiële ceremonie voor het parlement op de feestdag van St-
Andrew547, waarbij Engeland terug in de katholieke kudde werd opgenomen en absolutie van 
de paus kreeg, repte Pole met geen woord over de katholieke gronden.548 De ceremonie was 
volgens Don Pedro de Cordova vooral om het geweten van de in de tranen bewogen Engelsen 
te zuiveren.549 De misviering die volgde om St-Andrew te eren550, was dan ook voor de meer 
realistische getuige, een uiterst hypocriete — o.a. bijgewoond door Sir William Cecil en Lady 
Elizabeth — gebeurtenis, terwijl voor de andere het een teken was dat de mensen een herstel 
naar het oude geloof zo spoedig mogelijk verwezenlijkt wilden zien. Twee dagen eerder 
stelde het parlement per petitie voor om het schisma ongedaan te maken. Deze handeling 
moest vooral de legitimiteit van het parlement aankaarten, waarbij ook Pole geacht werd het 
legislatieve orgaan te erkennen vooraleer over te gaan tot een algemene absolutie. Toch bleef 
het een heikel punt, waarbij voor de radicale katholieken het herstel van de kerkelijke gronden 
aan de geteisterde abdijen geen privilege, maar een recht was. 
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De Dean van St. Paul’s, John Feckenham, gaf een preek waarin hij wees op het onrecht van 
de onwettig afgestane gronden551 en kreeg hierbij de steun van menig katholieke Londenaar552 
en prediker, waarbij eveneens Nederlandse gelovigen in Engeland dezelfde boodschap 
verkondigden.553 Hoewel de ‘spirituele’ hereniging een feit was, moest er hieraan nog enige 
juridisch gevolg aan gegeven worden. Op 4 december vaardigde het parlement een comité 
af554 dat via een grensverleggende Bill elke wetgeving die sinds 1536 uitgevaardigd werden, 
onwettig verklaarde en in wezen het concept van de ‘Royal Supremacy’ ongedaan maakte. De 
parlementariërs vreesden echter dat Pole zich niet aan zijn woord zou houden inzake de 
kerkelijke gronden en vroegen in een officiële petitie aan Pole, dat hij de huwelijken die 
tijdens het schisma werden gesloten, in kerkelijke opzicht wettelijk waren en eisten vooral een 
dispensatie voor de bezitters van de kerkelijke gronden.555 De toevoeging van deze laatste 
verwijzing naar de gronden, kwam er op aangeven van Filips, die terecht aanvoelde dat Pole 
nogmaals een poging zou ondernemen om de gronden terug in het bezit van de kerk te geven. 
De gedachtegang van Pole om te blijven ijveren voor het herstel van de gronden, had naast de 
puur kerkelijk/juridische gronden, eveneens een symbolische waarde. Pole en zijn 
medestander Gardiner vreesden vooral dat het behoud van de gronden in handen van de 
Engelsen gezien kon worden als een afkoopprijs om terug te keren naar de pauselijke 
autoriteit.556 Daarnaast viel het creëren van een harmonieuze eenheid volgens Pole, moeilijk 
te rijmen met  het institutionaliseren van het territorialiteitsverlies van de abdijen.557 De 
Spaanse prins, die zich in menig religieuze materies op een onverzettelijke wijze inzette voor 
de integriteit van de Katholieke Kerk, stond nu lijnrecht tegenover Pole en Mary, die wel een 
tijdelijke oplossing voorstonden, maar zich zeker niet gebonden voelden om de situatie op 
langere termijn te aanvaarden. Waarom verzette Filips dan hemel en aarde voor die kerkelijke 
gronden? Net zoals hij het gebruik van schenkingen aangreep om zijn positie te versterken, 
kon de symboliek van de kerkelijke gronden de basis bieden voor een positief aura van Filips. 
Hij bezat ook de morele macht om zijn vrouw en misschien zelfs Pole tot inkeer te brengen. 
Discretie was in deze wel aan te raden, omdat het label van Spanjaard toch steeds voor een 
negatieve bijklank bleef zorgen. 
 
De houders van de gronden wilden dat het in bezitnemen van de gebieden vermeld zouden 
worden in de speciale dispensatie-statuten. Hoewel Filips individuele gesprekken ondernam 
met belangrijke protagonisten in het verhaal, zat de situatie volgens Renard muurvast. Op 
aangeven van Filips werd een nieuwe juridisch waterdichte tekst opgemaakt, waarin de 
dispensatie die door Pole werd afgeleverd, in een nieuwe Parlementaire Act werd gegoten558. 
Mary kon worden overhaald om de urgentie van het probleem in te zien, maar Pole weigerde 
om toe geven aan een uitermate symbolisch probleem van pauselijke autoriteit. Het kerkelijke 
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canon omschreef immers dat elke Paus de beslissing van zijn voorganger kon wijzigen. Hier 
betekende dat Pole hoopte dat de opvolger van Julius III de regeling van de kerkelijke 
gronden ongedaan zou maken, wat echter niet mogelijk zou zijn, indien het via een 
waterdichte Act geïnstitutionaliseerd zou worden. Disputen hieromtrent werden dan niet door 
een kerkelijke rechtbank behandeld, maar vielen eerder onder de regelgeving van de Engelse 
Common Law. Het ontwerp werd voorgelezen en gestemd door het parlement op 3 januari.559 
De invloed van Filips was hierin zeer duidelijk afgelijnd, want het was Filips, die tegen wil en 
dank, ijverde voor de vermelding van de grondbezitters en het garanderen dat de Kerk, in een 
later stadium, deze gronden niet meer kon opeisen. 
 
Deze nieuwe Repeal Act was het sluitstuk van de hereniging met Rome, waardoor de machten 
die volgens de Royal Supremacy aan de Engelse vorst werden toevertrouwd, terug in handen 
van de paus kwamen te liggen.560 In wezen zorgde deze beslissing eveneens voor de 
ontkenning van de Henrician en Edwardian Reformatie. Het was een huzarenstukje dat Filips 
bewerkstelligde waarbij hij en Renard, in dat zeldzame moment, blijk gaven van enige kennis 
van de macht van het parlement en de invloed die het instituut op de werking van vorstelijke 
macht kon uitoefenen. De persoonlijke bezwaren die Filips had in het uitwerken van zijn 
voorstellen om zowel Pole en het parlement te plezieren, stonden zonder twijfel negatief 
tegenover het compromis, maar deze taak behoorde echter tot die belangrijke opdracht die 
hem door Karel V werd toevertrouwd, zijnde het stabiliseren van Engeland. Het prestige die 
zowel Mary als Filips te beurt vielen voor het eindigen van het schisma was zodanig groot, 
dat zelfs de meer kritische Venetiaanse Doge Francesco Venier561, in een uitgebreide brief aan 
Mary het werk van de vorsten bewierookte.562 De vraag of de Habsburgers op welke wijze 
dan ook invloed konden blijven uitoefenen, krijgt hier een voorlopig antwoord. Persoonlijke 
gewetenskwesties werden aan de kant geschoven om de stabiliteit in de handen te houden, 
waardoor kan gesteld worden dat de politieke motieven de spirituele ruimschoots overklasten. 
Bleef deze herwonnen invloed zich handhaven in de opbouwende radicale sfeer, die sinds 
september 1554 heerste in Engeland? 
 
Op strafrechtelijk vlak werden de oude ketterijwetten van Richard II, Henry IV en Henry V 
immers in ere hersteld563, wat meteen een juridische basis gaf om over te gaan tot het 
opsporen en vervolgen van de ongelovigen. Gardiner, die nog via allerlei kunstgrepen trachtte 
over te gaan tot een vervolging, kon zich storten op de strijd tegen de massaal aanwezige 
autochtone en allochtone protestanten. In de preambule van de Act werd duidelijk 
omschreven dat het vroegere gebrek aan autoriteit om op te treden tegen de ketters niet langer 
bestond. Het voorbeeld van Henry V, die zich op hardhandige wijze tegen de lollarden 
verzette, werd aangehaald als lichtend voorbeeld. De politiek van de voorzichtigheid, zoals 
die door de Habsburgers werd verdedigd, verzonk steeds dieper door de groeiende druk van 
de radicale elementen in Mary’s regering. Hoewel de lont uit het kruitvat van de kerkelijke 
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gronden gelicht werd, konden Filips en Renard niet voorkomen dat de brandhaarden werden 
opgesteld en de rechtbanken hun messen slepen, om ‘ondermijnende elementen’, die een 
gevaar vormden tegen Mary, Filips én het Vaticaan, te verwijderen. Zowel Filips als Mary 
stuurden een kopie van de Act naar een enthousiaste Julius III564, maar de vraag blijft of beide 
vorsten konden zien dat de vervolgingen zouden ontsporen en op termijn tot een totale afkeer 
van de Kerk zouden leiden. Door menig historicus wordt het derde parlement dan ook als het 
meest productief en succesvol bevonden565, hoewel de breuk tussen diegene die een 
hardhandige politiek voorstonden en zij die de voorzichtigheid propageerden, meer dan ooit 
duidelijk werd. Toch kan er opgemerkt worden dat Gardiner eerst van mening was dat het 
nooit zou moeten komen tot massale vervolgingen, maar hoopte vooral dat het vooruitzicht op 
een zee van vlammen, de vele ketters zou doen inbinden.566 De aanpak van de ketters was niet 
zozeer een symbool van onmenselijkheid, maar kan in het Engelse kader gezien worden als 
een point of no return: de Rubicon was overgestoken en de zaken laten betijen was geen optie 
meer. Hoe Filips, Karel V of Renard hierop reageerden, werd pas in de volgende maanden 
duidelijker. 

III.9. De Habsburgse gezant en de Marian Persecutions: Renards invloed ten einde? 
 

In het daaropvolgende jaar zouden de Anglo-Habsburgse relaties zwaar onder druk komen te 
staan door de religieuze vervolgingen. Het vervolgen van anders - gelovigen was niet — zoals 
John Foxe uitvoerig beschreef — een nieuw fenomeen in de geschiedenis. Wel zou het aantal 
slachtoffers, om en bij de 287 personen, ervoor zorgen dat Mary’s bestuur en de ‘Turn of 
Burn’ doctrine in de geschiedenis als zeer bloederig geboekstaafd zou staan. Deze benadering 
van de periode 1555-1558 kon vooral gemaakt worden door de vergelijking te maken met de 
regering van haar voorganger, Edward VI en haar opvolger, Elizabeth I. Onder Edward VI 
werden maar twee anabaptisten vervolgd, de Vlaming George van Parris en Joan Bocher, die 
in Smithfield hun einde tegemoet traden.567 Tijdens de regering van Elizabeth I werd echter 
een veelvoud aan schijnbaar gevaarlijke katholieken — vooral ondergedoken jezuïeten — 
vervolgd. Er wordt echter algemeen aangenomen dat de vervolgingen, die plaatsgrepen tussen 
1555 en 1558 niet meer dan een voetnoot in de religieuze geschiedenis geweest zou zijn, ware 
het niet dat John Foxe met zijn Acts and Monuments een grootschalige campagne tegen de 
erfenis van Mary Tudor begon. Welke rol speelden Renard, Karel V en Filips in de 
grootschalige vervolging en tot welk niveau steunden ze of keurden ze deze handelingen af? 
Was er een eensgezindheid of eerder een breuk tussen denkbeelden? Het antwoord op deze 
vragen is moeilijk in een paar regels te formuleren, omdat het een proces is van vele maanden, 
waarbij ook de algemene publieke opinie, steeds luider zou gaan roepen. De oude wereld van 
religieuze eenheid en gehoorzaamheid behoorde immers tot het verleden. Zoals Susan 
Brigden het stelde, waren de protestanten er tijdens de regering van Edward VI niet in 
geslaagd om een goddelijke gemenebest op te richten, maar waren ze wel verantwoordelijk 
voor het ondermijnen van het katholieke gezag. Het geloof in een pauselijke autoriteit was 
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naar de nevelen van de geschiedenis verwezen en de katholieke espressievormen zoals het 
heilig brood en processies werden niet meer als noodzakelijk geacht. 
 
Nu bleek de katholieke restauratie in het jaar 1555, met o.a. het beginnend herstel van het 
Schrijn van St. Edward in Westminster Abbey, van start te gaan.568 De zgn. Marian 
Persecutions namen een aanvang op 22 januari 1555 wanneer Stephen Gardiner in St. Mary-
Overy’s Church569de geviseerde John Hooper, John Rogers, Dr. Edward Crome ‘parson of 
Whittington College’, Harold Thompson, William Barlow570, John Cardmaker571 en anderen 
ontbood. Zij werden echter gehoord door een kerkelijke jury, geleid door Stephen Gardiner en 
Thomas Thirlby. Een inquisitie zonder de gebruikelijke marteling, zoals Ludwig Pfandl het 
stelde,  werd nu een onderdeel van het Engelse gerechtelijke apparaat.572 Een onderzoek werd 
gepleegd over de verscheidene beschuldigden, waarin men o.a. de aanvallen op de 
transsubstantiatie als een zwaar vergrijp zag. De bevraging duurde tot 28 januari, waarbij 
enkel John Cardmaker zijn geloof in het protestantisme terugtrok en zo het droevige lot van 
zijn geloofsgenoten hoopte te ontlopen. John Hooper en John Rogers werden ter dood 
veroordeeld en naar Newgate gebracht573, wat daags erna gevolgd werd door de veroordeling 
van John Bradford, Roland Taylor en Lawrence Saunders.574 Deze vlugge opvolging van de 
ter dood veroordeelden, zorgde in Londen voor spanningen, wat door Simon Renard als 
gevaarlijk voor de stabiliteit én de persoon van Filips werd gezien. Volgens de ambassadeur 
wisten zowel de Privy Council als Mary zelfs dat de ‘Heresy Acts’ voor problemen zouden 
zorgen, maar bleven ze tegen beter weten in de wetten streng uitvoeren.575 Daags na het 
opstellen van deze klaagbrief werd John Rogers, de eerste van een lange reeks ‘Martyrs’, 
verbrand op Smithfield, nadat hij door Edmund Bonner van elk recht en privilege ontdaan 
werd.576 De keuze van Rogers als eerste slachtoffer kan als symbolisch aanzien worden, daar 
hij innige contacten had met de in Vilvoorde vervolgde Henrician martelaar, William 
Tyndale577, de reformator die de eerste Engelse versie van de Bijbel produceerde.578 
 
De invloed van Filips op de vervolgingen en de kritieken die Renard bleef spuien op de gang 
van zaken, zijn in het kader van dit onderzoek van groot belang, hoewel er moet gewezen op 
het feit dat de Habsburgse kritieken eerder uit pragmatische, dan religieuze overwegingen 
gemaakt werden. Hoewel de Comptroller Sir Robert Rochester579, als enige van de Privy 
Council, de executie bijwoonde en van nabij de kritiek van het volk over de executies kon 
volgen, werd meteen duidelijk dat er geen directe stappen zouden ondernomen worden om de 
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vervolgingen in te dijken. Renard waarschuwde daags na de executie van Rogers dat de 
vervolgingen weleens een tegenovergesteld effect konden teweeg brengen. De executies 
mochten dan wel gelegaliseerd zijn door de in ere herstelde Heresy Acts, diezelfde wetten 
stelden nooit dat personen die het nieuwe geloof beleden, automatisch naar de brandhaard 
verwezen moesten worden, zoals voor vele individuen het geval was. Hier spreekt uiteraard 
de pragmatische jurist Renard en niet de gelovige Renard, die vreesde voor een nieuwe 
martelaarscultus en aanvallen op het regime. Renard wilde in wezen niets liever dan het 
verdrijven van de heterodoxen, maar verdrijven was een concept dat volgens Renard, zich in 
vele vormen kon aandienen. Radicale vervolgingen zouden wel eens tot een diepgewortelde 
haat en een nieuwe lijst van martelaars kunnen leiden. Hij zou het bij het rechte eind hebben. 
Omstaander verzamelden immers niet enkel de as als relikwie, maar spraken zich eveneens uit 
tegen Pole, Mary en Edmund Bonner. Toch zou de overgrote meerderheid van de 
veroordeelden bestaan uit gewone huisvrouwen, arbeiders en ambachtslui, die voor het 
merendeel nooit een ander geloof hadden gekend. Volgens de gezant moest een evenwicht 
gezocht worden, waarbij de bisschoppen elk geval met Filips en Mary moesten bespreken en 
indien nodig tot radicale stappen konden overgaan, maar het was vanuit Renards standpunt 
eveneens gevaarlijk om de teugels minder strak te hanteren. Hier moest opnieuw het broze 
evenwicht gezocht  worden. 
 
Elizabeth koketteerde, volgens Renard, immers nog steeds met buitenlandse Lutheranen en de 
Engelsen hadden — ondanks positieve berichten van Ruy Gómez en di Stroppiana — nog 
steeds een afkeer van de katholieke Spanjaarden. Renards reserves tegenover de vervolging, 
had vooral de vrees voor een opstand als voornaamste basis. In dit kader stelde hij dan ook 
meer subtiele manieren voor om het verdrijven van ongelovige elementen te bespoedigen, 
zoals het verbannen  van dergelijke individuen of in het ergste geval, een executie achter 
gesloten deuren houden.580 Het openlijk vervolgen van de heterodoxen, die voor de ogen van 
menig verbouwereerd getuige tot martelaars gevormd werden, moest volgens Renard ten alle 
prijzen vermeden worden. Aan zijn woorden schonk men echter weinig aandacht. Religie kon 
– zoals tijdens de Lady Jane-crisis of de Wyatt rebellie- echter gebruikt worden om de vorsten 
te beschadigen. De anti-protestantse pamfletschrijver, Miles Huggarde, schreef in het in 1556 
verschenen Displaying of the Protestants, dat de scherpe tong van bepaalde religieuze 
predikers de autoriteit van de monarch kon ondermijnen.581 In de woorden van William 
Tyndale was de staat niet meer dan de ‘Hangman to the Pope’, wat kiemen kon leggen voor 
een grootschalige revolte. De waarschuwing van Renard werd echter in de wind geslagen, 
daar niet enkel o.a. John Hooper vervolgd werd, maar eveneens omdat Edmund Bonner een 
conferentie van bisschoppen bijeen riep om de Heresy Acts nog meer kracht bij te zetten.582 In 
de periode die volgde, werden volgens de Engelse kroniekschrijver, Raphael Holinshed, vele 
learned men veroordeeld.583 De regering van Mary Tudor kreeg zo een bijzonder hardnekkig 
stigma over zich heen. Geleerden werden immers zonder pardon naar de brandstapel 
verwezen. 
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Het blijft twijfelachtig of Renard of Karel V vanuit puur morele overwegingen het beleid van 
Mary en haar regering afkeurden, maar het blijft staande dat het belangrijkste element van de 
Habsburgse aanwezigheid, stabiliteit, zwaar onder druk kwam te staan. Hoewel de 
waarschuwingen van Renard weinig zoden aan de dijk konden leggen, presenteerde de 
Franciscaanse jurist Alfonso de Castro op 10 februari een vurige preek waarin hij de stroom 
aan vervolgingen veroordeelde. Voor de aanwezigen — Filips en Mary incluis —  was deze 
aanval op Gardiner en Bonners politiek een verrassing, daar De Castro in 1546 het werk De 
iusta haereticorum punitione uitbracht, waarin het veroordelen en straffen van ketters, als een 
vaststaand recht binnen het kerkelijk systeem werd beschreven. Door zijn preek werd de 
Castro nu door John Foxe als het lichtend voorbeeld aangehaald, om aan te tonen hoe men 
kon omgaan met protestanten.584 In tegenstelling tot Bartolomé de Carranza’s visie, die als 
biechtvader van Mary Tudor een grote invloed kon uitoefenen op de vorstin, stelde de Castro 
dat het Schrift geen melding maakte van vervolgingen, maar van overtuiging, bekering en 
educatie, zoals ook Paulus schreef naar Timoteüs.585 Er kan dus gesteld worden dat de 
Franciscaan in wezen geen tegenstander was van de radicale middelen, maar eerder — zoals 
Simon Renard — een andere optie voorstelde, die op termijn ook duurzamer zou zijn dan het 
afschrikmechanisme van de vlammen. Educatie was ook de basis waarop Pole de nieuwe 
Katholieke Kerk wilde bouwen. De preek had echter niet het beoogde effect . Niet minder dan 
drie dagen later werd Robert Ferrar ‘bisschop van St. David’ ,586 door Gardiner onderzocht en 
veroordeeld.587 De Castro probeerde in maart 1555, samen met Filip’s biechtvader Bernardo 
de Fresnada, nog tevergeefs de reformator John Bradford te overhalen om zijn aanvallen 
tegenover de transsubstantiatie te herzien, maar hierna was zijn rol helemaal uitgespeeld.588 
De Habsburgse aanbevelingen waren dus ondergeschikt aan het herstel van de Christelijke 
eenheid. Uit correspondenties van Filips aan zijn zus, de regentes Joanna589 en de graaf de 
Feria590, blijkt dat Filips —  in tegenstelling tot wat eerder aangenomen werd en tot wat 
Renard verkondigde — een positieve evolutie inzake religieuze ontwikkelingen zag, wat 
volgens Filips vooral te wijten aan de ‘straffen’ die de ketters ondergingen. Filips zag er naar 
alle waarschijnlijkheid het nut niet van in, andere benaderingen van het probleem uit te 
spelen. Het onderwerp was na deze berichten niet langer een halszaak, waardoor Renard het 
daarom niet langer aansneed. In april meldde de gezant vanuit Twickenham in meer positieve 
termen — behoudens de reguliere aanval op een priester —  dat de Engelsen volop deelnamen 
aan het Paasfeest.591 
 
Het kan duidelijk zijn dat de directe Habsburgse invloed op de vervolging zo goed als 
onbestaande was. Gematigdheid werd steeds minder een sleutelwoord, wat vooral ook de 
neergang van Renards invloed pijnlijk illustreerde. De sterke invloed die Filips uitoefende op 
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de problematiek van de kerkelijke gronden werd dus in geen geval geëvenaard bij de  andere 
precaire religieuze problemen. Dit was vooral een kwestie van prioriteiten leggen. Filips kon 
wel nog enige concessies maken inzake de religieuze gronden, wat uit pragmatische redenen 
begrijpelijk was, maar protestanten vrij spel geven, was voor de vorst een brug te ver. Renard 
woog hier politiek te licht en kon niet optornen tegen de invloed die Filips had op Mary en de 
steun die hij bood aan Gardiner. Op religieus vlak waren de limieten, net zoals de invloed op 
het institutionele kader, zeker bereikt. Renard begreep dat hij hier had gefaald, maar weigerde 
onder ogen te zien dat ook zijn overtuigingskracht ooit eens niet langer voldoende zou zijn. 
 

III.10. Filips en Stephen Gardiners Catholic Revival Scheme 
 

Het proces van de eerste religieuze hervorming en de excessen die zich vanaf 1555 
presenteerden, kende dus maar een zeer beperkte Habsburgse invloed. Filips vond het niet 
opportuun om een harde stelling in te nemen inzake de vervolging, waarbij enkel de eerder 
symbolische preek van de Castro als een bij voorbaat verloren poging kon gezien worden. De 
historiografie gaat er grotendeels vanuit dat Filips zich vanaf 1555 op geen enkel vlak mengde 
in de religieuze problematiek. Deze stelling blijkt echter enige nuance nodig te hebben. 
Logischerwijs kan de vraag dus gesteld worden of de groeiende tegenstand tegen het rigide 
religieuze beleid, de koning totaal onberoerd liet. Liet Filips het verloop van de religieuze 
evolutie volledig over aan de bisschoppen of nam hij zijn beperkte prerogatieven ter harte om 
het herstel te versnellen? Handhaafde hij m.a.w. de voorzichtige politiek die door zijn vader 
werd verdedigd? 
 
Zijn positie stond in die periode echter steeds meer onder druk. De geboorte van een opvolger, 
die volgens de Venetiaanse gezant Giovanni Michieli zou leiden tot het ontdooien van de 
Anglo-Spaanse relaties, bleef uit, waardoor Filips tot het besef kwam dat zijn aanwezigheid in 
Engeland niet langer een noodzaak was. Toch betekende Filips’ nakende vertrek geen abrupt 
einde inzake de Anglo-Habsburgse betrekkingen. Er werd plannen gesmeed om via een 
selecte Council op de hoogte gehouden te worden over het reilen en zeilen in Engeland. Deze 
poging om — zeker na Renards aangekondigde vertrek in september 1555 — geïnformeerd te 
blijven over de Engelse politieke situatie, ontkracht enigszins de stelling van Giovanni 
Michieli, dat Filips’ rol in de Engelse politiek minimaliseerde.592 Deze constitutioneel 
innovatieve Council, die zou bestaan uit Stephen Gardiner, Thomas Thirlby, Sir William 
Paget, Arundel, Pembroke, Sir William Paulet, Sir William Petre, Sir Robert Rochester en 
Reginald Pole, moest zich vooral bekommeren over de dagdagelijkse taken die niet direct 
onder de bevoegdheden van Mary vielen.593 Bij deze ‘Council of State’ zal er verder 
stilgestaan worden in het volgende hoofdstuk, maar het illustreert de wil van Filips om de 
band met Engeland levendig te houden en een stempel te drukken op het beleid. Van belang 
voor dit hoofdstuk is Filips’ invloed op de religieuze evolutie in Engeland. Hoewel reeds 
beschreven is hoezeer de Habsburgers pleitbezorgers waren voor een voorzichtige politiek, 

                                                           
592

 Michieli aan de Doge en de Senaat, Cal. Ven, VI, 11 juni 1555. 
593

 G. Redworth, ‘Matters Impertinent to Women: Male and Female Monarchy under Philip and Mary’’, In: 
English Historical Review, 112, 447 (1997) p. 5. 



101 

 

werd meteen ook duidelijk dat er weinig actie ondernomen werd om de vervolgingen te 
temperen. Het feit dat Renard weinig of niet kon doordringen tot Filips, wijst niet enkel op 
diens moeilijk relatie met de vorst, maar eveneens op Filips’ stelling inzake de radicalisering. 
Feit is wel dat Stephen Gardiner zich wel steeds heviger afzette van de vervolgingen. De 
bisschop, die als de meest radicale katholiek werd omschreven, vond het experiment een 
immense mislukking. Waarschijnlijk vreesde ook hij voor anti-katholieke reacties. 
 
Filips deelde in geen geval de bezorgdheid van Renard, en kon zich al zeker niet vinden in de 
opties om eerst over te gaan tot een ‘heropvoeding’ van de veroordeelde heterodox. Een 
zuivere katholieke samenleving, met een uitsluitend katholiek parlement was een concept dat 
Filips maar al te graag ondersteunde. Dit blijkt vooral uit de correspondentie die de vorst 
onderhield met de aan invloed winnende Ruy Gómez de Silva, een notoire tegenstander van 
Granvelle en diens beschermelingen, en een voorstander van de harde aanpak. In het kader 
van de voorbereidingen die getroffen werden om Filips’ afwezigheid zo efficiënt mogelijk te 
overbruggen, werden in samenspraak met Stephen Gardiner, bijzonder radicale artikels 
voorgesteld. Hoewel vooral de benoeming van nieuwe ridders van de Orde van het Gulden 
Vlies werd besproken, haalde Filips de mogelijkheid aan om via deze artikels het katholieke 
karakter van de Engelse instellingen te bevorderen. Het parlement werd door de katholieke 
voormannen van de Privy Council en de vorsten nog steeds gezien als een vijandig 
instrument, waarin nog vele protestantse MP’s verzameld waren. In deze geest werd een drie-
puntenplan opgesteld onder aangeven van Gardiner, die het aan Filips ter goedkeuring 
voorlegde. Filips van zijn kant vroeg hierop de deskundige mening van de Silva. De kern van 
de artikels die Gardiner voorlegde, bestond erin protestantse invloeden in het parlement 
(voornamelijk de Commons) te weren door restricties op te leggen inzake de verkiezingen. 
Het eerste punt bestond erin dat enkel katholieken en personen die niet onder verdenking 
stonden van heterodoxie, zich kandidaat konden stellen om deel te nemen aan de 
‘verkiezingen’. Hoewel de Commons in het Tudortijdperk veel aan hun macht moesten 
inboeten594, bleef men beducht tegenover heterodoxe elementen in het parlement. De 
deelname van menig parlementariër in de Wyatt-rebellie en de protestbrief van november 
1553, kon begrijpelijkerwijze als lichtend voorbeeld genomen worden om het gevaar van 
protestantse parlementariërs in te zien. Een tweede punt betrof de eis dat het parlement de 
reeds bestaande Heresy Acts, zoals die in het Third Parliament hersteld werden, moest 
versterken met een meer ‘offensieve’ wetgeving. Het derde punt — en meest controversiële 
— was het instellen van de verplichte dagelijkse mis, die bijgewoond moest worden door elk 
lid van het parlement. Het eerste punt kon volgens Filips geen probleem zijn om te 
aanvaarden, het tweede kende al meer tegenwind — men hanteerde de stelling dat de 
plakkaten, zoals die toen werden uitgevaardigd reeds radicaal genoeg waren — , terwijl het 
derde punt op weinig begrip kon rekenen.595 Aan deze artikels werd nog maar weinig gevolg 
gegeven, maar het illustreert de pogingen die Filips ondernam om een radicaliseringen en 
uitbreiding van de bestaande wetgevingen te steunen. . Deze houding tegenover de Commons 
kan evenzeer als een voortzetting van het beleid dat Mary sinds 1554 voerde worden gezien. 
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Voor de zittingen van The Third Parliament in 1554, gaf Mary aan de sheriffs de opdracht om 
lieden te zoeken van ‘the wise, grave, and catholic sort’. Dit was een koninklijke interventie 
in de hoogste regionen van de legislatieve macht.596 
 
De vervolgingen misten immers hun effect van afschrikking. Simon Renard meldde dat de 
heterodoxen zelfs versterkt werden in hun geloof. Het voorbeeld werd gegeven van een 
ondervraging, waarbij een onbekende Londenaar geen krimp gaf, terwijl men zijn hand 
bewerkte met het vuur.597  De situatie was immers van die aard, dat men vreesde voor een 
nieuwe opstoot van het protestantisme. Reeds in februari 1555 waarschuwde Renard — die 
ondanks deze berichten toch voor de gematigdheid bleef pleiten — dat hij aanzien werd als 
diegene die de verstikkende Paapse invloeden terug importeerde in Engeland. Deze berichten 
gingen natuurlijk gepaard met de meldingen dat moordcomplotten op de katholieken — en 
vooral de Habsburgse afgevaardigden — gepland werden.598 Deze meldingen  moeten echter 
wel gezien worden in de sfeer van het afkeuren van de vervolgingen. Het spuien van berichten 
waarin complotten de boventoon haalden, was dagelijkse kost voor Renard. In maart 1555 
meldde hij nog dat in Hampshire pamfletten verschenen waarin Edward Courtenay 
opgedragen werd de kroon op te eisen om in samenwerking met de Engelsen, de katholieke 
bezetter te verdrijven.599 De waarheidsgehalte van deze meldingen valt echter te betwijfelen, 
temeer door de stroom van dure, maar weinig betrouwbare informatie van menig 
boodschapper. Hoewel de boodschapper, ene Pacis, kon melden dat Bosen en Hewitt, reeds 
opgepakt werden en werden verhoord, kon Renard geen harde bewijzen leveren, dat het 
complot daadwerkelijk bestaande was. De regering trachtte dus vooral deze eventuele 
complotten en het groeiende ongenoegen de kop in te drukken door het parlement, dat dan 
volledig uit katholieken zou moeten bestaan, verdere stappen te doen ondernemen inzake de 
Heresy wetgeving. Granvelle was net als Filips ervan overtuigd dat de gebeurtenissen in het 
Heilig Roomse Rijk, en de concessies die Ferdinand aan de protestanten zou verlenen600, een 
gevaarlijk precedent konden vormen. Protestanten waren immers meester in het afdreigen, 
aldus Granvelle, waarmee hij de berichten dat het Rijk zou kunnen vervallen tot de situatie 
van 1552 601sterk veroordeelde.602 Een groot verschil met Nicolas Perrenot, die steeds een 
gematigde Duitse politiek voorstond. Dit bericht zou de laatste melding zijn inzake religie 
waarin Filips werd geadresseerd. De vorst vertrok — na de persoonlijke blamage die geleden 
werd door de schijnzwangerschap van Mary — op 26 augustus 1555 naar Tower Wharf, van 
waaruit hij drie dagen later in Dover belandde.603 Mary voelde de zweem van eenzaamheid 
reeds sterk aan, Filips voelde enkel dat zijn periode in Engeland zeer onproductief bleek te 
zijn. 
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Algemeen kan aangenomen worden dat Filips in de eerste maanden van zijn aanwezigheid in 
Engeland de religieuze politiek grotendeels overliet aan zijn vrouw, de Privy Council en 
Reginald Pole. De rol die Filips — gebonden door het huwelijkscontract — vervulde, bestond 
vooral uit het adviseren en bespoedigen van steun in Rome, die vooral bij monde van Juan 
Manrique de Lara en later Don Fernando Ruiz de Castro ‘Markies de Saria’ onderhandeld 
werd. Filips’ manoeuvreerruimte was dan wel beperkt, zijn invloed op het oplossen van het 
vraagstuk van de kerkelijke gronden kon zeker als een huzarenstukje aanzien worden. De 
periode erna werd gedomineerd door het herstel van de Heresy Acts en de excessen van de 
‘Engelse inquisitie’. De Castro’s preek was niet meer dan een druppel op een hete plaat, 
terwijl de artikels van augustus 1555 een bij voorbaat gecontesteerde poging waren om de 
katholieke zuiverheid van het parlement te waarborgen. De religieuze troebelen legden een 
zware hypotheek op de stabiliteit van het koninkrijk, wat door Pole’s synode (gestart in 
november 1555) zou bestreden worden. Voor Filips was het religieuze herstel mooi 
meegenomen, maar niet het hoofdzaak van zijn aanwezigheid. Zijn directe steun aan de 
strenge artikels die werden voorgesteld, bleef naar alle waarschijnlijk geheim . De hertog van 
Alva klaagde zich meermaals tegenover Filips, dat hij niet langer zijn passieve rol kon 
waarnemen en bepleitte aan Filips om de rol als eerste heer van het koninkrijk op zich te 
nemen. Filips wilde echter maar één agendapunt verwezenlijkt zien: steun voor de oorlog. 

III.11. De Spaanse broeders in het land van Amadis: een succesverhaal? 
 

De positie van Filips en Renard werden reeds uitgebreid besproken en becommentarieerd. 
Toch kan de vraag nu gesteld worden hoe het verliep met de vele Spaanse clerici, die samen 
met Filips in juli 1554 voet aan land zetten in Engeland. Figuren zoals Pedro de Castro 
‘bisschop van Cuenca’; Bartolomé Torrès, Fernando de Valdés, ‘Aartsbisschop van Sevilla en 
Inquisiteur Generaal van Spanje’ en Franciscanen en Dominicanen zoals Juan de Villagarcía 
en Bartolomé de Carranza de Miranda, die zich reeds een reputatie hadden aangemeten in 
Spanje, belandden zo in het land van ‘martelaars’ zoals Sir Thomas More, John Fisher en 
Richard Whiting.604 Deze broeders bezaten elk een eigen agenda om het religieuze herstel te 
bespoedigen. De logische vraag die hier uit voortvloeit is op welke manier de Spaanse clerici 
zich inwerkten in de ‘hernieuwde’ katholieke instituties. De radicaal Spaanse katholieken 
waren sinds de Henrician Reformatie onderdeel van een bijzonder afschrikwekkende Zwarte 
Legende605, waarbij de Spanjaarden weergegeven werden als tirannieke, paapse fanatici. In 
Engeland kreeg deze vorm van ‘hispanophobia’ een boom, wanneer in 1541 twee Spaanse 
priesters, Juan Abbad en Pedro Ladron, ontdekt werden terwijl ze ‘to perswede the heddes if 
this countrey to leve theirre error and adhere to the thruthe’.606 Deze bekeringsmissie, die 
eerder als triviaal kon beschouwd worden, zorgde — vooral door de manier waarop het hof en 
de Privy Council dit uitsmeerde — voor een golf van verontwaardiging en werd door velen 
gezien als de voorbode voor een paapse invasie. Keerde dit gevoel in 1554 terug en werd de 
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erfenis van 1554-1558 door de tegenstanders opnieuw aangehaald als een nieuw hoofdstuk in 
het boek van de Zwarte Legendes? 
 
Menig historicus verklaarde dat de invloed, die deze Spaanse clerici uitoefenden op het 
Engelse religieuze bestel, eerder als marginaal kon worden bestempeld. Een bijzonder 
vreemde stelling, omdat al meermaals duidelijk werd gemaakt dat de Engelsen daadwerkelijk 
vreesden voor een te sterke vertegenwoordiging van buitenlandse broeders en dit in 
contemporaine bronnen ook zo werd aangehaald. Pole schreef in het voorjaar van 1554 naar 
Julius III dat Karel V vreesde dat de habijten van de vele broeders die met Filips zouden 
meereizen, voor zware ongeregeldheden zouden zorgen onder de wantrouwende Engelsen. De 
Franciscanen en vooral Dominicanen zouden echter hun plaats in de Engelse 
Contrareformatie opeisen. Hoewel het vooral Spanjaarden waren die vitale taken kregen 
toebedeeld, liet Pole ook meermaals vallen dat Zuid-Nederlandse broeders een belangrijke 
aanwinst konden zijn. Deze clerici hadden immers al een lange traditie van ervaringen met 
heterodoxen. Voor Pole was de steun en medewerking van de buitenlandse religieuze orden 
van vitaal belang. Zo was de aanwezigheid van de Cassinese Benedictijnen nodig om het 
herstel van Westminster Abbey te bespoedigen.607 De Engelse broederordes waren immers 
sinds het opheffen van de kloosters helemaal ontwricht en niet in staat de hervorming zelf te 
dragen. Die hervorming behelstte vooral het herstel van de oude instellingen. Oude instituties, 
zoals de Orde van St. John van Jeruzalem, colleges, hospitalen en gildes werden in ere 
hersteld.608 De Carranza, die uit handen van Stefano Usodimare ‘Superieur – Generaal van de 
Dominicaner Orde’ de opdracht kreeg de Orde te herstellen in Engeland, verklaarde tijdens 
verhoringen dat hij deze opdracht in samenhang met de verdrijving van de heterodoxen 
zag.609 De theoloog werd deze opdracht toevertrouwd door zijn 30 jaar lange ervaring in 
Inquisitoriale zaken. De aanwezigheid van de Carranza en zijn metgezellen, bracht — zoals te 
verwachten was — grote sociale problemen met zich mee. De Spanjaarden werden vanwege 
hun weigerachtige houding om het Engelse te leren beschimpt610 en een algemene vrees stak 
de kop op dat de religieuze ordes hun oude invloed met geweld zouden herstellen.611 Deze 
spanningen bereikten een dramatisch hoogtepunt, toen ene Thomas Flower op paaszondag 
van 1555, in koelen bloede een Dominicaan neerstak. De Carranza, die zich een voorstander 
van de vervolgingen toonde, eiste dat deze daad beantwoord zou worden met het vuur.612 
Deze fanatieke houding van de Carranza werd eveneens geduid door J.H. Elliott, die in 
Imperial Spain, de zgn. Black Monk, omschreef als een meedogenloze voorstander van de 
vervolgingen. Hoewel de religieuze excessen niet enkel in de schoenen van de Spanjaarden 
geschoven konden worden, ging de Carranza er prat op dat  o.a. door zijn niet aflatende steun 
aan het vervolgen van protestanten, 30.000 Engelsen het eiland in de periode 1554-1558 
hadden onvlucht.613 Hoe ver ging die ‘zelfverklaarde’ invloed dan wel? 
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De Carranza’s invloed beperkte zich niet enkel tot het tegenwerken van William Paget,614 het 
bepleiten van een radicale aanpak en het pad effenen voor de komst van Reginald Pole, maar 
hij had ook een belangrijke aandeel in het herstel van de katholieke theologie aan Oxford en 
de zeer symbolische Corpus Christi processie in Kingston – Upon- Thames op de tweede 
donderdag na Pinksteren.615 Vooral deze laatste processie werd gezien als een Spaanse 
aangelegenheid, wat zich al uitte in de aanwezigheid van de kapelaan van de Capilla de Los 
Reyes uit Toledo. Hoewel Filips en Mary deze rondgang niet persoonlijk bijwoonden waren 
enkele opmerkelijke aanwezigen Filips’ secretaris Don Pedro de Hoyos en de invloedrijke 
Ruy Gómez de Silva.616 Deze processie was een onderdeel van de Contrareformatie, maar was 
nog voor de komst van de Spanjaarden zeer controversieel. Henry Machyn, die zijn voorkeur 
voor het katholicisme niet onder stoelen of banken stak, verklaarde dat tijdens de Corpus 
Christi processie van 24 mei 1554, een priester werd neergestoken door een man uit 
Smithfield.617Deze daad werd dan wel beantwoord met de gebruikelijke veroordeling in 
Newgate, maar werd evenzeer gezien als een teken aan de wand. De Engelse 
Contrareformatie was niet gebaad met het radicale herstel van symbolen, maar moest op een 
geleidelijke basis  verlopen. Deze stelling werd niet gedeeld door de Londense bisschop 
Edmund Bonner, en zeker niet door de Spaanse broeders, die — ondanks het feit dat 500 
Engelsen protesteerden tegen de processie en de Spaanse aanwezigheid — de katholieke 
doctrine hadden herleid tot het principe van uiterlijke vertoon. De Carranza bleef zich met vol 
heilig vuur verzetten tegen de gematigdheid en wees Edmund Bonner op het algemene belang 
van schrijnen, processies en altaren. Bonner, die door John Foxe als de duivel op aarde werd 
bestempeld, schaarde zich maar al te graag achter deze stelling en organiseerde in 1556 te 
Fulham de processie met nog meer uiterlijk vertoon.618 
 
Een andere Spaanse clericus die enige invloed kon uitoefenen op de revival van de katholieke 
doctrine was Don Pedro de Soto, de biechtvader van Karel V, die aan de Universiteit van 
Oxford theologie doceerde. De universiteit behoorde tot één van de belangrijkste 
contrareformatorische wapens in het Engeland van Mary Tudor. Zo richtte Sir Thomas Pope 
in 1555 het katholieke Trinity College op, ter vervangen van het ter ziele gegaan Durham 
College en bestempelde Julius III de universiteiten als onontbeerlijk in het proces van het 
herstel. Educatie en het begeleidend leren kennen van de katholieke theologie was een 
kernpunt in het programma van Reginald Pole. Het herbekeren van de belangrijkste 
universiteiten Oxford en Cambridge was dan een belangrijke opgave die de vele Spaanse 
theologen kregen opgelegd. Protestantse docenten  werden na het uitvaardigen van de Heresy 
Act uit hun functie ontzet en Reginald Pole nam het vicekanselierschap van zowel Oxford als 
Cambridge waar.619 Deze katholieke politiek veroorzaakte de nodige deining, waardoor menig 
student naar Straatsburg of Zurich, broeinesten van religieuze hervormingen, trokken. Peter 
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Martyr620, die tot 1554 de functie van ‘Regius Professor of Divinity’ te Oxford bekleedde, 
meldde in februari 1554 vanuit zijn ballingsoord, Straatsburg, vol enthousiasme dat de stad 
vergeven was van de Engelse studenten, die de religieuze toestand in hun land wensten te 
ontvluchten.621 Hoe werd de rol van de universtiteiten in Engeland dan ingevuld? 
 
In deze sfeer van het opwaarderen van de katholieke doctrine en theologie, vonden Pedro de 
Soto en zijn belangrijkste metgezel, Juan de Villagarcía, hun weg naar Oxford. Hun erfenis 
werd beschimpt en veroordeeld na de troonsbestijging van Elizabeth I. John Jewel, de latere 
bisschop van Salisbury en theoloog, die op een haar na de vervolgingen kon ontvluchtten, 
verklaarde in een uitgebreide brief aan Heinrich Bullinger dat de heerschappij van Mary de 
bloemen, die Peter Martyr zo zorgvuldig plantte, op een meedogenloze wijze snoeide. Het 
waren volgens Jewel, de Spaanse theologen die ‘the vineyard of the Lord’ tot een wildernis 
hebben herleid.622 De sneer naar Pedro de Soto en Juan de Villagarcía kon niet duidelijker zijn 
en kan reeds een ‘prematuur’ antwoord bieden op de vraag welke invloed de Spaanse clerici 
op Engeland hebben achtergelaten. De Soto arriveerde in tegenstelling tot de Villagarcía — 
en in tegenstelling tot historici lang dachten — pas vele maanden na de aankomst van Filips 
in Engeland.623 Reginald Pole en Pedro de Soto kenden elkaar reeds van Pole’s onvrijwillige 
ballingschap in Dillingen624. Daar leerde de kardinaal De Soto kennen als de onwrikbare 
theoloog die van het academische bestel een sterk katholiek bastion wenste te maken. Het kon 
dan ook geen verrassing zijn dat Pole in januari 1555 De Soto aanschreef om zijn 
noodzakelijke aanwezigheid in Engeland te bepleiten.625 In mei 1555 arriveerde De Soto — 
niet helemaal onopgemerkt — in Engeland, waarna hij door Michieli als een zeer 
voorbeeldige christen werd bestempeld, die in naam van Mary, Filip en Pole, het herstel van 
monastieke orden en katholieke instituties zou helpen begeleiden.626 De Soto’s eruditie leidde 
hem echter tot de theologische leerstoel aan Oxford, een positie die hij op aandringen van 
Pole vanaf oktober 1555 zou bekleden. Daar kreeg de Soto meteen zijn eerste theologisch 
dispuut met Hugh Latimer, John Ridley en Thomas Cranmer voorgeschoteld. De debatten, die 
sinds april 1554 gevoerd werden, moesten de schuldvraag van Latimer, Ridley en vooral 
Thomas Cranmer bepalen. Deze convocatie werd voorgezeten door hooggeplaatste theologen, 
afkomstig uit Oxford en Cambridge, zoals oud- Vice-Chancellor John Young en Doctor 
Sedgewick, en afgevaardigden van de wereldlijke macht, zoals de Lord Mayor van Oxford, 
Edmund Irish.627 Ook Juan de Villagarcía, en in een later stadium, Pedro de Soto, namen deel 
aan de debatten, waarin het vraagstuk van het sacrament en de aanwezigheid van het lichaam 
van Christus centraal stond. De broeders stonden dus niet enkel in om de academische 
theologie niet leven in te blazen, maar eveneens om hun kennis te gebruiken in de vele 
rechtszaken die in Oxford de revue passeerden. 
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De Soto arriveerde in oktober 1555, reeds lang na de ter dood veroordeling van Latimer en 
Ridley, te Oxford, alwaar hij volgens tijdgenoten in zijn diepste ziel geschokt was door de 
verwaarloosde status van doctrinam scholasticam. Hij bepleitte daarom bij Reginald Pole om 
de vertalingen van Pietro Lombardus628’ Sententies te doceren. Lombardus, die zowel 
gecontesteerd als aanbeden werd, kan aanzien worden als één van de belangrijkste 
grondleggers van de Latijnse scholastieke theologie, door het samengaan van geloof en reden 
te propageren.629 De vooruitzichten om de scholastieke traditie te herstellen aan Engelands 
meest prestigieuze universiteit, zorgde dan ook voor het vervangen van de Hebreeuwse leer 
door de leer van Lombardus. Volgens Pole, die deze beslissing met Mary besprak, zou deze 
verandering in leer het begin zijn van een nieuwe appreciatie van de ‘ware’ christelijke leer 
d.m.v educatie.630 De Soto, die sinds 1549 het Seminarie van de Universiteit van Dillingen 
leidde, 631 kreeg vooral na het publiceren van zijn gebedsboeken door Sebald Mayer632, 
bekendheid als vertegenwoordiger van de nieuwe Tridentijnse katholieke heropleving.. De 
Soto nam deel aan de debatten met Cranmer en werd in december 1555 genoemd als 
mogelijke kardinaal.633 
 
De periode waarop Pole de Spaanse theologen benaderde, is te situeren in het kader van diens 
eerste en enige Legatine Synode, die gehouden werd van november 1554 tot februari 1556. De 
geest van de Spaanse theologen was ook in deze Synode niet ver weg. Het was immers 
Bartolomé de Carranza die aan Pole zijn blauwdruk meegaf over het instellen van nieuwe 
seminaries en zo de fundamenten mee hielp bepalen van de zgn. Reformatio Angliae.634 Deze 
synode, die voorafgegaan werd door het uitvaardigen van de Twaalf Decreten, die o.a. 
huwelijken die onder de reformatorische wetten werden gesloten, ongeldig verklaarden, was 
niet meteen een onverdeeld succes. De communicatie omtrent de staat van de Katholieke 
Kerk verliep zeer stroef, waardoor ook vitale informatie uit de verschillende gehavende 
diocesen zo goed als onbestaande was. De Synode zou de fundamenten gelegd moeten hebben 
van een hernieuwde Katholieke Kerk, geheel opgebouwd op fundamenten van pauselijke 
gehoorzaamheid, respect en kennis voor het canon, het inspelen op het gevoel door het 
sacrament, een lijdende Christus in vol ornaat te laten zien en in navolging van de geest van 
Trente, zetelende bisschoppen, die het pastorale werk ter harte namen. De Kerk moest geen 
kopie worden van de gehavende kerk, zoals die voor de Reformatie bestond. Daarnaast 
moesten educatie en het aanleren van de doctrines de weg effenen voor een meer efficiëntere 
priesterklasse, die niet langer de oude excessen toestonden. Bartolomé de Carranza vertaalde 
in dit kader zijn oecumenische Catechismus635 om zo de Engelse protestanten over de streep 
te trekken. Ironisch genoeg zou deze tekst door de Spaanse Inquisiteur-Generaal Férnando de 
Valdés Salas aangrepen om tegen de Carranza te gebruiken in diens Inquisitoriale 
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rechtzaak636. Voor Pole, die in de historiografie als één van de grondleggers van de radicale 
politiek wordt omschreven, bevatte de kritiek, die de protestanten fulmineerden, een kern van 
waarheid. Jezuïeten vertrouwde Pole niet, omdat hij van mening was dat de katholieke 
vernieuwing in handen moest liggen van de Engelse parochies en op het academische niveau 
van theologen die finesse hadden om die boodschap uit te dragen.637 Toch bleven grote 
beslissingen, ondanks het afstaan van de zgn. First Fruits and Tenth, wegens financiële 
moeilijkheden uit. Deze betaling van de kerkelijke belasting, die in feite naar de paus moest 
vloeien,638 werd door Henry VIII639 naar zich toegetrokken, maar via een Parlementaire Act640 
afgestaan door Mary Tudor aan de Legaat. De doodsteek voor de werkzaamheden van de 
Synode kwam er echter vooral door het intrekken van het legaatschap door Paulus IV en de 
oorlog die in 1557 tussen Engeland en Frankrijk zou uitbarsten. De wil was er wel, maar 
organisatorisch gezien hield Pole te weinig rekening met eventuele externe problemen. 
 
Toch kan er niet gesproken worden van een gevoel van defaitisme. In correspondentie met 
Filips en de pro- Habsburgse Kardinaal Giovanni Morone, wordt de rol van de Spaanse 
theologen door Pole andermaal uit de doeken gedaan. Het herwerken van de religieuze 
instellingen en het trachten de kerkelijke wetten na te leven, behoefde begeesterende 
academici. Bartolomé de Carranza en vooral Don Pedro de Soto waren volgens Pole, dan ook 
niet weg te denken uit de intellectuele centra van het koninkrijk.641 De Spaanse aanwezigheid 
mag echter niet overschat worden. Hun aanwezigheid in een katholiek Engeland was van een 
veel te korte duur om een blijvende indruk te hebben nagelaten. Hoewel de opmerking van 
Jewel niets aan de verbeelding overlaat, was hun belangrijkste wapenfeit vooral hun rol in de 
ondervragingen van de beschuldigde heterodoxen. De vraag die hierbij opkomt, is welke rol 
ze in de zgn. Oxford Trials speelden. In vele gevallen waren ze niet meer dan louter de 
‘ondervragers’, maar toch werden ze eveneens ingezet om de beschuldigden terug te doen 
keren tot onder de vleugels van de Katholieke Kerk. In het geval van Latimer en Ridley, werd 
De Soto ingezet om hen te overhalen hun heterodoxe doctrines af te zweren. Deze poging 
mislukte, waardoor zowel Ridley als Latimer op 16 oktober 1555, nabij Balliol College, 
verbrand werden wegens ketterij.642 Wanneer Ridley tijdens zijn laatste tocht voorbij Bocardo 
schreed, hoopte de veroordeelde bisschop nog een laatste glimp van Cranmer te kunnen 
opvangen. Tot zijn grote verdriet moest hij echter vaststellen dat zowel  Juan de Villagarcía 
als Pedro De Soto in een bekeringsproces met Cranmer verwikkeld waren.643 Langdurige 
debatten met de Villagarcía en Henry Sydall644 in Oxford leidden in februari 1556 tot de 
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bekering van Thomas Cranmer, de architect met het protestantse Engeland. 645 Juan de 
Villagarcía’s rol in deze debatten was geen verrassing. Door tijdgenoten en moderne historici 
zoals Juan Antonio Llorente646, werd hij immers omschreven als één van de grootste 
theologen van zijn tijd, perfect in staat om de zwaar geladen theologische en juridische 
disputen met Cranmer om te buigen tot een bepaald punt, waarin Cranmer zijn ongelijk moest 
toegeven. Hoe kon één van de grondleggers van de ‘Royal Supremacy’ immers contesteren 
dat Mary Tudor, als vertegenwoordig van God op aarde, verkozen had om het katholieke 
credo in ere te herstellen? 
 
Hoewel Latimer en Ridley reeds in september 1555 veroordeeld werden door een college, 
bestaande uit de bisschoppen van Lincoln, Gloucester en Bristol, kon Cranmer enkel 
veroordeeld worden na overleg met Rome. Zijn lot stond echter zo goed als zeker vast, daar 
Mary Tudor hem na haar aantreden belaadde met alle zonden van Israel. Niet alleen brak hij 
met Rome, maar was in ogen van Mary de belangrijkste factor voor haar tragische leven. Hij 
verklaarde niet alleen het huwelijk met Catharina van Aragon onwettig, maar leidde daarnaast 
eveneens de huwelijksdienst van Anne Boleyn en Henry VIII, het symbool van de Kerkelijke 
onwettigheid. 
 
Cranmer kreeg in januari 1556 te horen dat Rome zijn veroordeling goedkeurde, wat de 
aartsbisschoppen ertoe aanzette een eerste schuldbekentenis op te tekenen, de pauselijke 
autoriteit — tu es Petrus — te erkennen en zelfs een kaarsenmis bij te wonen.647 Een tweede, 
derde en vierde bekentenis volgden, maar werden door Edmund Bonner en Thomas Thirlby 
als hypocriet omschreven. De Spaanse getuigen voelden weliswaar aan dat Cranmer op dat 
moment duidelijk gepijnigd werd door twijfel, waardoor zowel Henry Sydall , Juan de 
Villagarcía en de Soto, de bekentenis en het terugnemen van zijn protestantse stellingen 
openlijk lieten publiceren.648 Het feit dat de Soto verantwoordelijk was voor de vertaling 
zorgde bij het Engelse publiek voor gemengde en twijfelachtige gevoelens. Volgens Michieli 
werd de publicatie als een vervalsing ervaren, opgesteld door de Spaanse clerici die Cranmer 
woorden in de mond hadden gelegd. De dood van Cranmer was volgens Bartolomé de 
Carranza een belangrijke stap in het verwerken van een zondig verleden. De verbijstering was 
echter des te groter wanneer Cranmer op 21 maart vervolgd werd, wat volgens de Venetiaanse 
gezant tot een nooit geziene ‘Scandalo’ leidde , waarbij de gelovigen via ‘Il dispreggi’ hun 
ongenoegen uitten.649 Cranmers executie en symbolische laatste actie tegen het regime door 
‘ forasmuch as my hand offended, writing contrary to my heart, my hand shall first be 
punished there-for’, liet zelfs bij het katholieke deel van de bevolking een wrang gevoel na. 
De tegenstand werd groter, het volledige herstel van de kerk verder dan ooit, Elizabeth werd 
steeds meer gezien als de verlossende Deborah. Dit gevoel werd door Rev. Thomas Brice te 
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boek gesteld en publiceerde in 1559 ‘The Register of Martyrs’ , waarin het ongeloof en de 
vervreemding tussen bevolking en vorstin werd geïllustreerd. 
 

When Constant Cranmer loft his life, 
And held his hand into the fire; 

When streams of tears for him were rife, 
And yet did miss their just desire; 

When Popish power put him to death 
We wished for our ELIZABETH650 

 
In de zomer van 1556 leek een offensief tegen de Spaanse aanwezigheid in Engeland en de 
figuur van Filips in het bijzonder in de maak. De anti-Spaanse Paulus IV liet weten dat Filips’ 
ongehoorzaamheid op termijn zou leiden tot de excommunicatie. Zowel de Castro als de Soto 
werden gevraagd advies te geven over dit onheilspellende vooruitzicht en stelden dat, ondanks 
disputen met het Pausdom, de Spaanse katholieken trouwen zouden blijven aan de dynastie.651 
Hun aanwezigheid diende niet langer de Engelse zaak, daar de clerici vooraleerst geacht 
werden de Spaanse kerk door de Romeinse storm te loodsen. Hun rol was zo goed als 
uitgespeeld in het land van Amadis. Simon Renards voorspelling werd werkelijkheid: de 
Spanjaarden werden gehaat en de Katholieke Kerk stond verder dan ooit van de bevolking. 
 
In september 1556 trok De Soto, die zijn werk in vlammen zag opgaan, weg uit Engeland, om 
in het gezelschap van Karel V naar Yuste te trekken. Voor Pole was de Soto’s vertrek een 
zoveelste tegenslag in zijn missie, tot op het punt dat hij aan Michieli meedeelde dat van alle 
Spanjaarden, De Soto, hem de meeste dierbare van allen was.652 Grote woorden van een zeer 
kritische Michieli, maar meer dan die woorden bleven er in de komende jaren en eeuwen niet 
over. De aanwezigheid van de Spaanse clerici, die gebouwd was op religieuze idealen, bleek 
niet compatibel te zijn met de aard van de  Engelsen. De Zwarte Legende bleef zich staande 
houden en de hervormingen die werden ingezet aan de universiteiten werden meteen na 
Mary’s overlijden teniet gedaan. Toch kan er niet besloten worden dat ze niet meer dan een 
voetnoot in de Engelse geschiedenis waren. Ze waren deel van een grotere politiek, waarbij 
het katholieke gedachtegoed, zoals dat beleefd werd door de Spanjaarden, in evenwicht moest 
gebracht worden met de Engelse zin voor hervorming. De Spaanse theologen probeerden in 
universiteiten de concepten van Poles educatieplannen uit te voeren, maar stootten op de 
verontwaardiging van de vervolgingen. Natuurlijk kan steeds gewezen worden op de 
onverbiddelijke de Carranza, maar de pogingen van de Soto of Juan de Villagarcía kunnen 
zeer lovenswaardig genoemd worden. De realiteit haalde hen echter vlug in. Mary Tudor 
overleed te vroeg en haar regering had de politiek van geleidelijke hervormingen al lang laten 
varen. Het verlies van de gematigdheid leidde er toe dat o.a. Raphael Holinshed in zijn 
kroniek vermeldde, dat hij hoopte dat ‘God Grant she (Mary) may be the last of hir 
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Religion’.653 Dit afkeren van het katholicisme door de Engelsen was waar vele katholieken, 
die zich niet in de vervolgingen konden vinden, terecht voor vreesden.  
 
III.12. Voorlopig besluit  
 

Een antwoord bieden op de vraag hoe de Habsburgers de religieuze evoluties zagen en hoe ze 
hier hun invloed op trachtten uit te oefenen, is zoals in vele andere gevallen, een mes dat aan 
beide kanten snijdt. Het is duidelijk dat het vooral de Privy Council en de katholieke 
aanwezigheid in het parlement waren die de toon hadden gezet. Simon Renard kon, ondanks 
zijn sterke invloed op Mary, maar weinig veranderen aan de radicalisering. In het kader van 
de gematigdheid en voorzichtigheid kon Renard de Habsburgse troeven te weinig uitspelen, 
temeer omdat de associatie met de hernieuwde katholieke doctrines en de Habsburgers tot 
persoonlijke aanvallen op Filips konden leiden. De radicalisering kon dan weer leiden tot een 
rebellie, waarbij Filips beschuldigd kon worden, het land terug te willen brengen onder de 
strikte autoriteit van de paus. Evenwicht zoeken en behoedzaamheid moesten — hoe moeilijk 
dan ook — in verzoening met elkaar gebracht worden. Renard faalde echter in het handhaven 
van beide concepten. 
 
De successen, zoals een oplossing zoeken voor de kerkelijke gronden, die wel behaald 
werden, waren vooral te danken aan de invloed die Karel V en Filips konden uitoefenen op 
Rome. Hier kan dus gesteld worden dat Karel V’s invloed, die sterk toenam na de Sacco di 
Roma, zich in 1554 nog steeds staande hield. 
 
Problematischer blijft de visie van de Habsburgers op de vervolgingen, die in januari 1555 
van start gingen, te stroomlijnen tot één uitgangspunt. Renard en Karel V waren van mening 
dat de vervolgingen een voedingsbodem konden vormen om de religieuze tegenstellingen tot 
een explosief hoogtepunt te doen brengen. Een rebellie, die kon leiden tot het afzetten van 
Mary en Filips, en het instellen van een pro-Frans regime, moest ten alle prijzen vermeden 
worden. Gardiner, Mary en het parlement zetten echter — ondanks de aanmaningen van 
Renard — onverminderd door in hun poging Engeland te zuiveren van anglicanen, 
lutheranen, calvinisten en zwinglianen. Renard hield er een schizofrene houding op na, 
waarbij enerzijds gematigdheid werd gepropageerd en anderzijds gewezen werd op de 
ondermijnende heterodoxe elementen. Filips volgde zonder bezwaren de politiek van zijn 
vrouw — en trachtte dit nog te versterken door de zgn. drie artikels —, terwijl Karel V zich 
meer en meer zorgen maakte over de religieuze evoluties die zijn broer uitstippelde in het 
Heilig Roomse Rijk. Er kan dus met recht en rede gesteld worden dat het vooral de Spaanse 
broeders waren die aan de basis van de katholieke doctrine werkzaam waren en hadden 
getracht een nalatenschap op te bouwen. Een erfenis die echter verdween na 1558, maar 
waarbij hun stempel niet meteen vervaagde, al was het maar omdat ze ter eeuwigen dagen 
geassocieerd werden met de universiteiten en de zgn. Oxford Martyrs. 
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Concluderend kan er gesteld worden dat de Habsburgse invloed, inzake religie, haar limieten 
had bereikt. Politieke motieven verzonken steeds dieper in het moeras van de vooropgestelde 
religieuze zuiverheid. Renard was op dat moment een politiek lichtgewicht en Filips 
prefereerde om de katholieke leer meer dan ooit te steunen. De preek van de Castro kan dan 
ook geklasseerd worden als een bijzonder zwakke poging om een synthese te zoeken in de 
tegenstellingen. Zoals de metafoor van cheeta en de antilope stelt, was ook de evolutie van het 
Engelse katholicisme tot op een punt gekomen dat de aanval op de prooi, ondanks de 
gevolgen, moest ingezet worden. Er kon niet gesproken worden van een tegenstand vanuit 
koninklijke hoek, waardoor ook de diplomatie in het stof moest bijten. Politiek was iets 
vluchtig, waardoor Renard tot het besef moest komen dat ook voor Filips de politiek van de 
gematigdheid op sterven na dood was. Mary zat immers stevig in het zadel, waardoor het 
gedogenbeleid — als deze al bestond — in duigen viel. 
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Hoofdstuk IV: Buitenlandse politiek: Engelse neutraliteit vs. het Franco-
Habsburgse conflict 
 

‘’if this marriage should take place it would rather be a mean to bring good agreement and 
concord to Christendom than more wars.’’ 

 
(Privy Council aan Nicholas Wotton, 7 december 1553) 

 

IV.1. Inleiding 
 

Zoals eerder beschreven werden voorzichtige stappen  ondernomen om de invloed van Filips 
in Engeland te vergroten. Op puur constitutioneel vlak was hij gebonden aan het 
huwelijkscontract, maar op religieus vlak kon hij wel enige invloed uitoefenen. Het luik van 
de buitenlandse politiek kan eveneens aan de vraag onderworpen worden, hoe het Anglo-
Habsburgse verbond hier een stempel kon op drukken. De complexe internationale situatie, 
waarbij Filips te maken kreeg met een agressieve Franse en later Romeinse buitenlandse 
politiek, zou immers ook een weerslag hebben op de manier waarop Engeland zich trachtte te 
profileren op de internationale scène. Het concept ‘neutraliteit’ zal hier een belangrijke rol in 
spelen, daar de Privy Council in de officiële communicatie met de Europese mogendheden 
steeds opnieuw liet verstaan dat er van een Anglo-Habsburgse alliantie zeker geen sprake 
was. Hoe Engeland trachtte de ‘neutraliteit’ en het gedachtegoed van Stephen Gardiner te 
handhaven en hoe ze uiteindelijk in de oorlogstsunami werden meegesleurd, zijn maar enkele 
van de vele vragen die een totaalbeeld van de Anglo-Habsburgse buitenlandse politiek zullen 
vormen. Een beeld waarbij vooral nagegaan zal worden hoe sterk de beide blokken in elkaar 
vervlochten raakten. De buitenlandse politiek was immers een tapijt dat volledig bestond uit 
draden, die door verschillende partijen aan elkaar aangereikt werden. 

IV.2. Adriaan Crole: een gevaar voor de Engelse neutraliteit? 
 

Het is evident om aan te nemen dat zowel Frankrijk als Venetië zich vragen stelden bij de 
zelfverklaarde neutraliteit van Engeland en beiden zouden geen kans onbenut laten om dit ook 
daadwerkelijk uit te testen. De eerste beproeving, inzake het handhaven van de neutraliteit, 
waren de vredesonderhandelingen van mei 1555 die te Marcq gehouden werden. Connétable 
Anne de Montmorency liet al reeds in augustus 1553 per brief aan de Engelse speciale gezant 
in Frankrijk, Sir John de St.Leger,654 weten dat Mary Tudors bemiddeling in het conflict meer 
zekerheid kon bieden om tot een resultaat te komen.655 Deze Engelse bemiddeling kreeg 
echter een bredere dimensie door de opdracht van legaat Reginald Pole, die naast absolutie 
verlenen aan de Engelse bevolking, eveneens de opdracht kreeg een vrede tussen de Valois en 
de Habsburgers te forceren. Engeland wenste echter een zo bescheiden mogelijke rol op te 
nemen, maar zou door de omstandigheden gedwongen worden om een steeds meer 
prominentere positie in te nemen. Dit zou logischerwijs ook consequenties hebben voor 
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manier waar Engeland gezien werd in het schaakspel, dat de internationale politiek was. 
Antoine De Noailles stelde zonder verpinken dat de vriendschap tussen Henri II en Mary 
Tudor in het gedrang zou kunnen komen door het huwelijk met Filips656, en gaf in wezen 
indirect te kennen dat de vriendschapsbanden enkel en alleen gehandhaafd konden worden 
indien Engeland afstand nam van Brussel. De neutraliteit van Engeland, die sinds de dood van 
Henry VIII in zekere zin werd aangehouden, werd echter vooral na de verbintenis van Mary 
met Filips steeds meer in vraag gesteld door de Fransen, Venetianen en later ook de paus657, 
waardoor de vraag kan gesteld worden hoe de Engelse vertegenwoordigers omgingen met de 
Franse eisen en hoe ze die belangrijke rol van bemiddelaar op zich namen. 
 
In Frankrijk heerste — ondanks de vraag tot bemiddeling — een weinig optimistische sfeer 
sinds bekend gemaakt werd dat Mary Tudor zich zou verbinden met de erfgenaam van de 
Spaanse tak van het Habsburgse huis. Een huwelijk dat het broze evenwicht uiteraard grondig 
kon verstoren. Henri II toonde in het najaar van 1553 nog enige goodwill door via dr. 
Nicholas Wotton de berichten mee te geven dat de vriendschapsband tussen Engeland en 
Frankrijk gewaarborgd kon worden, zelf al werd het huwelijk voltrokken. Als teken van 
goede wil veroordeelde Henri II de aanvallen van de Schotten op Ierland en stelde dat de 
schepen in de passage Calais-Dover niet langer gekaapt zouden worden.658 Hoewel deze 
tekens als een positief signaal konden opgevat worden, bleven zowel Londen als Brussel zeer 
wantrouwig tegenover staan Henri II. Het Franco-Habsburgse conflict kende immers wel 
meer vredesvoorstellen en betuigingen van goede wil en aan de Habsburgse kant vond men de 
noodzaak om vrede te sluiten anno 1553 helemaal niet hoogdringend. Beide landen waren 
echter oorlogsmoe, maar de buit vond men aan beide zijden zo goed als onvoldoende. Beide 
partijen zaten in een militaire patstelling in de Nederlanden en de pro-Franse stadsstaat Sienna 
werd sinds 1552 belegerd door Gian Giacomo Medici, wat de Franse agitatie enkel 
vergrootte.659 Hoewel de entourage van Karel V nog grotendeels  de voortzetting van de 
oorlog voorstond, bereikten steeds meer tegenstrijdige berichten de verschillende hoven. 
Daarin werd o.a. gewezen op het onproductieve gehalte van een zieke monarch en de 
moeilijkheden om nieuwe financiële middelen te vinden bleven eveneens bestaan. Hier wees 
men vooral op de doodzieke Karel V en de onmogelijkheid van Henri II om de vitale 
Zwitserse huurlingen nog te kunnen betalen.660 Sinds de Vrede van Freiburg, die in 1516 
gesloten werd tussen Frankrijk en de oude Zwitserse confederatie, waren er immers sterke 
Franco-Zwitserse relaties ontstaan. Van een alliantie was geen sprake, maar sinds het verdrag 
van 1521, dat onder het gezantschap van Antoine de Lamet gesloten werd, namen steeds meer 
Zwitserse eenheden deel aan Franse campagnes.661 De kostprijs van deze soldaten liep echter 
hoog op, hoewel Henri II goed besefte dat deze eenheden van een essentieel belang waren in 
de oorlogsvoering. Zowel Henri II als Karel V hadden te kampen met financiële problemen, 
maar de toevloed aan elkaar tegensprekende berichten illustreerden een sfeer van opperste 
verwarring, waarbij geen van beide partijen goed konden inschatten welke weg de oorlog zou 
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inslaan. In deze situatie moest Engeland echter wel bewijzen dat ze geen vazal van Karel V 
was. 
 
Een eerste gevaar voor de Engelse neutraliteit betrof de aanval van de Hollandse huurling, 
Adriaan Crole662 op het door de Fransen bezette eilandje Sark663. Crole had echter nooit de 
intentie Sark aan te vallen, omdat  hij door de Nederlandse admiraal, Maximilièn de 
Bourgogne ‘graaf van Beveren’ een vloot kreeg aangeboden om het Kanaal af te varen en het 
de Franse vloot zo moeilijk mogelijk te maken. Crole’s missie was in wezen dus niet meer 
dan piraterij. Het was echter op aangeven van Sir Thomas Compton ‘Luitenant-generaal van 
Guernsey’dat Crole besloot om Sark in naam van Karel V én Mary Tudor aan te vallen.664 
Hoewel dus nooit een opdracht werd gegeven door beide vorsten, werd de problematiek van 
de betwiste soevereiniteit over het onbeduidende pirateneilandje even een onderdeel van het 
Franco-Habsburgse conflict en kon het de Engelse neutraliteit zwaar ondermijnen.665 Crole 
werd immers gesteund door de Admiraal van de Nederlanden en kreeg zijn opdracht uit 
handen van een Engelse functionaris, wat uiteraard tot een bijzonder moeilijke politieke 
situatie leidde. Sark kende dan wel geen erkende soeverein, het eiland werd wel als 
problematisch ervaren. Na de inval van François Breuil in 1549 werd het eiland een 
uitvalsbasis van Franse piraten, waardoor de inval van Crole door de Engelsen als een 
godsgeschenk aanzien kon worden. Karel V was echter niet meteen bereid om het eiland te 
claimen en vroeg Renard om uit te vissen welke stappen de Privy Council zou nemen met 
betrekking tot Sark.666 Deze vraag van de keizer is enigszins vreemd te noemen, omdat het 
niet enkel de Engelse politiek duidelijk in de problematiek betrok, maar eveneens brandhout 
kon maken van de Engelse vooropgestelde neutraliteit. Karel V gaf immers aan dat Engeland 
een politiek zwaarbeladen beslissing moest nemen. Het Engels antwoord was echter zeer 
duidelijk, daar ze de vraag om de ontmanteling van het fort financieel te steunen, bij monde 
van Sir William Paget en Sir Thomas Cheyney, afwezen uit vrees voor Franse represailles.667 
Ook in Brussel werd het eilandje stof van discussie. Deze vaststelling is niet vreemd te 
noemen, omdat de Nederlanden als eerste bedreigd waren door het Franse imperialisme. Elke 
handeling die de Franse slagkracht kon ondermijnen werd daardoor zeker toegejuicht. Binnen 
de Nederlandse Raad van State verkoos Cornelius Scepperus668 om van Sark een defensieve 
Habsburgse basis te maken, omdat de Fransen anders vrij spel zouden blijven krijgen in het 
gebied. Scepperus’ adviezen moeten wel begrepen worden in het kader van diens anti-Franse 
ingesteldheid. Toch bleef een definitieve beslissing uit en wees Karel V op de controversiële 
mogelijkheid om met een Anglo-Habsburgse troepenmacht het fort af te breken en bijgevolg 
het eiland te bezetten. Pragmatisme haalde echter de overhand en zorgde ervoor dat Karel V 
eveneens inzag dat deze beslissing tot een clash met de Fransen zou leiden.669 Het project 
Sark stierf zo een vroege dood, mede door het feit dat vooral Engeland wees op de moeilijke 
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situatie waarin het koninkrijk zou kunnen verzeild geraken. Crole verkocht daarop de 
buitgemaakte artillerie aan een Engelsman uit Aulderney, maar werd eveneens door Karel V 
beloond met 400 tonnen bier.670 Karel V beval eveneens om aan het Crole het bedrag van 
1600 livres te betalen‘pour traictement des souldart et son remboursement de ce qu’il payé 
pour les causes et ainsi qu’il s’en suit ‘.671 Vooral die laatste toegeving kwam er nadat Simon 
Renard en Karel V hun vrees uitten voor het feit dat Crole – die enkel zijn beurs diende- 
benaderd werd door Franse handelaars om het eiland voor £ 1.000 over te kopen en grote 
delen van de oorlogsbuit over te nemen.672 Beter voorkomen dan genezen dus, maar was 
tegelijkertijd zeer tekenend voor de sfeer die heerste tussen Frankrijk en de Habsburgers. 
 
Hoewel deze gebeurtenis niet meer dan een vergeten voetnoot blijkt te zijn, illustreert het de 
moeilijkheden waarmee  de Habsburgers en de Engelsen in de eerste maanden van Mary’s 
regering kampten. Hoewel er geen sprake was van een alliantie, traden er wel 
communicatieproblemen op, waardoor bepaalde belangrijke beslissingen niet op elkaar 
afgestemd waren. Het probleem van Sark werd voornamelijk gecreëerd door eigengereide 
ambtenaren en militairen zoals Maximilièn de Bourgogne en Sir Thomas Compton, maar 
kreeg toch  onverwachts een politieke dimensie, wanneer ook de Privy Council en Karel V 
gevraagd werden om verdere stappen te ondernemen. Het huwelijk tussen Filips en Mary 
bevond zich dan nog in een premature fase, waardoor Henri II het probleem ‘Sark’ op dat 
moment nog niet kon aanhalen als indicatie van een wijziging in de Engelse buitenlandse 
politiek. De beleidsmakers in Parijs wisten wel dat de troonsbestijging van Mary en het 
huwelijk met Filips een vernieuwd Anglo-Habsburgs pact kon opleveren, waardoor elke 
handeling van Brussel jegens Londen met een bijzondere aandacht werd gevolgd. Het 
probleem ‘ Sark’ stond op het punt te ontsporen, toen gevreesd werd dat Adriaan Crole zijn 
diensten zou aanbieden aan Henri II, maar ook dit kon op de diplomatieke manier 
geneutraliseerd worden. De toon was echter gezet, waardoor kan afgevraagd kan worden hoe 
de politieke positie van Engeland — zeker na het aangekondigde huwelijk — zou evolueren 
op de internationale scène en hoe Parijs trachtte om te gaan met de zelfverklaarde Engelse 
neutraliteit. Veel vertrouwen hadden de Franse gezanten echter niet in de Engelse 
geruststellingen. In een laatste poging om Engeland te overtuigen om eieren voor haar geld te 
kiezen, gaf Antoine De Noailles duidelijk te kennen dat het enkel en alleen Karel V was die 
geen vrede wilde, wat vooral ingegeven was door het feit dat hij vasthield aan de — in Franse 
ogen — onwettig verkregen Italiaanse staten, Milaan, Napels en Sicilië.673 Engeland zou dus 
op termijn betrokken kunnen worden in een oorlog, die enkel gevoerd werd door een 
onwillige Karel V. Dat de Noailles hier handig inspeelde op de Engelse vrees om in een 
conflict betrokken te worden, staat dan ook buiten kijf. De Franse gezant was dan ook een 
meester in het uitbuiten van de zwakke plekken. 
 
Nicholas Wotton werd in Frankrijk belaagd door correspondenties van Connétable Anne de 
Montmorency en Admiraal Gaspard de Coligny, waarin beide steeds opnieuw pleitten voor 
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een duidelijke ‘neutrale’ Engelse politiek inzake het Franco-Habsburgse conflict. Vanuit 
Engeland verkreeg Nicholas Wotton de opdracht te polsen naar de intenties van de Fransen, 
vooral nadat duidelijk werd dat het Spaanse huwelijk een feit was.674 De kloof tussen 
vertrouwenwekkende beloftes en het feitelijke vertrouwen bleef echter immens groot. De 
Montmorency verklaarde in het begin van 1554 dat de weigerachtige houding van Mary 
Tudor en Julius III op een Habsburgse inbreng wezen, wat enkel versterkt werd door een 
‘agressieve’ houding tegenover Schotland.675 Juridisch gezien hadden de Fransen echter 
weinig te vrezen. Hoewel het huwelijksverdrag, dat in april 1554 werd goedgekeurd door het 
parlement 676, duidelijk stelde dat Engeland niet aan een Habsburgse oorlog  kon deelnemen, 
stelde Frankrijk hier maar weinig vertrouwen in. In The Pale of Calais werd Lord Deputy Sir 
Thomas Wentworth ingelicht over het feit dat Simon Renard zonder schroom liet verspreiden 
dat Jacques d’Albon de Saint-André  op het punt stond Guines aan te vallen.677 Deze verhalen 
doken wel meer op in de streken rond Calais, maar is wel tekenend voor de algemene sfeer. 
Hoewel de Fransen nooit helemaal afstand namen van dit stukje Engeland in het continent,  
waren ze in Parijs ervan overtuigd dat een nieuw front openen op dat moment niet haalbaar 
was. De verwarring was dus compleet, mede ingegeven door het feit dat her en der Engelse 
dissidenten boodschappen verkondigden die als weinig positief opgevat konden worden. Sir 
John Masone, de Engelse ambassadeur in Brussel was er in mei 1554 dan ook heilig van 
overtuigd, — en zeker na het bekendmaken dat Karel V 60 Duitse eenheden liet samenstellen 
en Henri II het geld had gevonden om 9000 nieuwe Zwitserse landsknechten aan te werven — 
dat vrede in de eerstkomende jaren niet langer tot de mogelijkheden zou behoren.678 Het was 
een overduidelijke defaitistische instelling van de gezant, mede ingegeven door de negatieve 
berichten die met betrekking tot Pole werden verspreid. Aan het Brusselse hof hechtte 
niemand — Granvelle en Viglius incluis — veel geloof aan de verhalen dat Pole, in de 
hoedanigheid als pauselijke gezant, een diplomatieke oplossing zou kunnen forceren. Zijn 
voorganger, Dandino, die een betere diplomatieke bagage bezat, slaagde hier niet in en Pole 
— die tevens tegengewerkt werd door Karel V — was immers meer  theoloog dan diplomaat. 
 
Een vrede stond dus verder dan ooit, en Mary Tudor kon ondanks de blijvende vraag om als 
bemiddelaar op te treden, het juk van de Habsburgse betrokkenheid niet van haar afwerpen. 
De pogingen die door de Privy Council gedaan werden, waren dan wel lovenswaardig, maar 
het was de evidentie zelve dat Brussel een mogelijke nieuwe bondgenoot niet zomaar zou 
toelaten een neutrale politiek te voeren. Dit was immers de hoofdreden om een Anglo-
Habsburgs huwelijk te sluiten. Maria van Hongarije stelde al reeds in 1552 dat er aan het front 
enkel iets kon bewegen, indien Engeland een formele alliantie zou sluiten met Karel V. 
Engeland zat gekneld tussen twee vuren, waarbij de liefde van Mary voor Karel V 
overduidelijk was, maar waarbij het politieke draagvlak om duidelijke standpunten in te 
nemen tegenover Frankrijk zeker nog niet groot genoeg was. In een zekere zin was de vrees 
die vele tegenstanders van Mary in juli 1553 uitten niet geheel onterecht. 

                                                           
674 Privy Council aan dr. Nicholas Wotton, State Papers, Foreign, Mary I, 23 december 1553. 
675 Dr. Nicholas Wotton aan de Privy Council, State Papers, Foreign, Mary I, 9 januari 1554. 
676

 Queen Mary’s Marriage Act (1 Mar. Sess. 3 c. 2). 
677 Lord Thomas Wentworth aan de Privy Council, State Papers, Foreign, Mary I, 14 maart 1554. 
678 Thomas Thirbly en Sir John Masone aan Mary I, State Papers, Foreign, Mary I, 3 mei 1554. 



118 

 

IV.3. De weg naar de vrede 
 

Toch zou blijken dat het streven naar vrede, de wil om oorlog te voeren zou overvleugelen. 
Vanaf het najaar van 1554 begonnen de geesten te rijpen en werden plannen gesmeed om in 
een grote vredesconferentie te komen tot een oplossing, van een conflict dat al decennialang 
speelde. Hoe verliep de weg naar de eerste belangrijke vredesconferentie sinds het hervatten 
van de oorlog in 1552 en op welke manier profileerden de Engelsen zich als bemiddelaars? 
Het zijn zeer evidente vragen, omdat reeds vastgesteld werd dat — hoewel Engeland 
schijnbaar wel neutraal wenste te blijven — de oorlog voor de Habsburgers op termijn 
onhoudbaar bleek te zijn, indien Engeland zich afzijdig zou blijven gedragen. Er is al 
gewezen op het weinige vertrouwen die de Fransen in de Engelse ‘neutraliteit’ stelden, 
waardoor de voorgaande vraag in grote mate een beeld kan schetsen van de internationale 
impact en invloed die de Engelse beleidsmakers nog konden uitoefenen. Waren ze nog in staat 
een eigen beleid te voeren of behoorden ze inderdaad tot een grote Habsburgse invloedssfeer? 
 
De stellingenoorlog die zich grotendeels in 1553 afspeelde, zette zich echter in eerste instantie 
in 1554 zonder problemen door. Weinig vertrouwen was er alvast wel vast te stellen. Henri II 
werd ervan beschuldigd het neutrale karakter van de Ierse Zee te schenden door een Engelse 
vloot, die Ferrante Gonzaga naar Engeland moest brengen aan te vallen en Simon Renard 
meldde — ondanks de bepalingen in het huwelijkscontract — dat het Engelse parlement 
zonder noemenswaardige problemen zou kunnen stemmen om Engelse troepen te leveren aan 
de Habsburgers.679 Renards optimistische stelling behoeft uiteraard enige nuance, temeer 
omdat belangrijke leden van de Privy Council, zoals Stephen Gardiner, en William Paulet, 
zich vanaf het begin hadden verzet tegen een Engelse deelname aan de oorlog. Arundel en 
Pembroke beloofden dan weer wel een oorlogsverklaring, maar hun invloed bleek in dit 
gevecht te beperkt te zijn. Daarnaast zetelden er in het parlement nog voldoende 
parlementariërs die eerst een degelijke oplossing van het religieuze vraagstuk wensten, 
alvorens over te gaan tot een nieuwe oorlog met Frankrijk. De positie die Engeland moest 
innemen werd dus hoe langer hoe meer, één van de grootste politieke vraagstukken van dat 
moment. De oorlog bleek zich immers verder te zetten en Karel V zocht steeds meer 
bondgenoten. De Staten-Generaal van de Nederlanden keurden, na de pijnlijke inname van 
Dinant en Bouvines, in september 1554 nog een bede van 1.450.000 kronen goed wat 
aangevuld zou worden met de inkomsten van de kerkelijke belasting in Spanje die de paus 
had afgestaan.680 Met de bouw van het fort te Hesdin kan er gewezen worden op een 
patstelling tussen Frankrijk en de Habsburgers, wat enkel versterkt werd door de strategische 
afwezigheid van Antoine de Noailles tijdens de huwelijksplechtigheid tussen Filips en Mary 
op 25 juli. Antoine de Noailles bezat — net als Renard — niet meteen de mogelijkheid om 
over te gaan tot het sluiten van compromissen en vond het in het kader van de Anglo-
Habsburgse ouvertures, niet opportuun om dit huwelijk openlijk goed te keuren . De Noailles 
was niet in staat Engeland en het Habsburgse rijk als twee verschillende entiteiten te zien. 
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Hoewel ze als complementair gezien konden worden, was er in juli 1554 nog lang geen 
sprake van een officiële alliantie. 
 
Toch zou blijken dat — ondanks de meer oorlogsgezinde politiek van de Noailles én Simon 
Renard —  de binnenlandse problematiek van hun beider soevereinen, aanleiding gaf tot een 
toenaderingspolitiek. In oktober 1554 arriveerde Nicholas de Lorraine-Mercoeur ‘Comte de 
Vaudémont’ te Brussel, alwaar hij in de grootste discretie de oorlogssituatie met Karel V 
besprak. Officieel zou De Vaudémont zijn huwelijk met de Jeanne, zus van Jacques de 
Savoye, ‘Duc de Némours’ willen bespreken681, maar volgens John Masone waren er achter 
de schermen grote politieke veranderingen op til.682 Hoewel er geen verslagen van deze 
vergaderingen zijn overgeleverd, blijft het een feit dat de Vaudémont bij zijn vertrek 6000 
livres aangeboden kreeg ‘considérant la bonne volunté et affection qu’il avoit envers Sa 
Majesté’, waardoor diens bezoek zeker als een doorbraak kan gezien worden.683 Er kan echter 
afgevraagd worden waarom Frankrijk, na een jarenlange patstelling en agressieve berichten, 
plots zou willen overgaan tot vredesbesprekingen. Hier kan teruggekeerd worden naar de zgn. 
tweeledigheid in de Franse buitenlandse politiek, waarbij De Guise en de Montmorency aan 
elkaar gewaagd waren. Nu bleek de Montmorency aan het langste einde te trekken, daar de 
hand van de Connétable in deze politiek duidelijk zichtbaar was, aangezien hij aan Nicholas 
Wotton niet alleen meermaals te kennen gaf dat er geen overwinnaar uit deze oorlog zou 
voortkomen, maar waarschuwde eveneens dat de oorlog op termijn voor de vernietiging van 
beide partijen kon leiden. In het licht van Machiavelli’s politieke theorie was dit inderdaad 
geen onmogelijkheid omdat men in een staat van ‘allen tegen allen’ verkeerde. De 
Montmorency’s boodschap van vrede kon nu ook door een brede basis gesmaakt worden, 
omdat Frankrijk steeds meer geplaagd werd door de protestantse opstootjes, die de stabiliteit 
zwaar ondermijnden. De wet van het pragmatisme gebood dus een algemene vrede, vooraleer 
men intern orde op zaken kon stellen. In een uitgebreide brief aan Mary en Stephen Gardiner, 
was de Montmorency dan ook van mening dat het leed van de christelijke wereld enkel 
geheeld kon worden door een vrede die bemiddeld werd door de Engelsen. Een zeer 
hoopgevende boodschap, ware het niet dat Jean de Montmorency ‘Heer de Courrières’, in 
bijzonder scherpe bewoordingen waarschuwde voor de weinig betrouwbare aard van de 
Connétable. Deze mening werd ook gedeeld door Nicholas Wotton, die vreesde dat de 
vredestijd gebruikt zou kunnen worden om geld op te halen, en om belangrijke vestigingen 
zoals de Bastille te versterken.684 Op aandringen van de Nederlandse edellieden, wees Karel V 
dan ook op het belang om Antoine de Noailles te ondervragen betreffende de intenties van de 
Montmorency.685 Toch bleek er enige goodwill te bestaan bij de Fransen en lag de weg naar 
de vrede open. Hier breekt een periode van schimmigheid aan, waarbij niemand geld durfde 
in te zetten op het verloop van de oorlog. Diplomatie was immers een constant spelletje 
blufpoker, waarbij er op toegezien werd dat zwakheden nooit getoond zouden worden. 
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IV.4. Twijfels in diplomatieke kringen. 
 

Een eerste probleem inzake de Engelse neutraliteit dook echter al vroeg op. In het antwoord 
dat Gardiner formuleerde aan Antoine en diens broer, Prothonary François de Noailles, als 
respons op de brief van de Connétable, waren de eerste tekens van een hernieuwde radicale 
buitenlandse politiek duidelijk. Mary, die op dat moment een kind van Filips verwachtte, kon 
wegens haar fysieke positie dan wel minder een stempel drukken op het beleid686, maar in het 
licht van de christelijke eenheid zou de vorstin de bemiddelingsopdracht wel aanvaarden. Wat 
volgde was een zeer interessante waarschuwing. De Fransen moesten immers in het 
achterhoofd houden dat Mary het kind van Filips verwachtte, en dat Filips687 logischerwijze 
geen objectieve partij was. De Montmorency vroeg naast Mary, ook Filips als bemiddelaar en 
hoopte dat beiden gingen optreden als koning en koningin van Engeland. Daarnaast werd 
gewezen op een vrede op basis van rechtmatige eisen, zoals de terugkeer van Savoye-
Piedmont aan Emanuel-Philibert en de behoud van de eerder vernoemde Italiaanse 
vorstendommen in handen van de Habsburgers.688 Het feit dat voorgaande eisen vooral 
Habsburgse voorwaarden waren, kan reeds aangegrepen worden als een ondermijnend 
gegeven voor de Engelse neutrale houding, die Londen weliswaar maandenlang bleef 
aanhouden. Hoe kan deze stelling van Gardiner geïnterpreteerd worden? Naar alle 
waarschijnlijk wilde Gardiner zich onttrekken van elke betrokkenheid in de oorlog, wat mede 
bevestigd werd door zijn strijd om in het huwelijksverdrag duidelijk te vermelden dat 
Engeland niet in een Habsburgse oorlog getrokken kon worden. Filips trok echter de kaart van 
de vrede, waardoor ook Engeland zich niet langer van haar verplichtingen kon ontdoen. De 
koning stelde dat op basis van evenwichtige voorstellen, vrede zeker tot de mogelijkheden 
behoorde, maar de vrees bestond eveneens dat de Fransen vooral wilden zien in hoeverre 
Londen de Habsburgse eisen zou volgen.689 Critici wezen voortdurend op deze val van de 
Fransen en waarschuwden dat de gevolgen van een mislukking zwaarder kon wegen dan de 
toenmalige oorlogssituatie. Hier ontvouwde zich nogmaals een tweespalt tussen de koning en 
Simon Renard, die bleef wijzen op de onbetrouwbare aard van de Fransen. Zoals eerder werd 
aangegeven, verloor Renard echter steeds meer invloed aan het hof. Toch werd hij 
verbazingwekkend genoeg bijgestaan door Francesco de Eraso, die van mening was dat de 
financiële situatie op termijn, eventueel de onderhandelingen onder druk konden zetten en dat 
deze gesprekken vooral ook de Franse belangen dienden.690  In het voorjaar van 1555 meldde 
Renard immers nog dat de vredesboodschap niet meer dan een afleidingsmanoeuvre was van 
Henri II, die een overtocht naar Piedmont wenste te maken. De gezant liet ook geen 
gelegenheid onbenut om andermaal de positie van Elizabeth te ondermijnen, door te wijzen 
op intriges van de gebroeders de Noailles.691 Zoals eerder vermeld, hield Filips echter steeds 
minder rekening met de meningen van de paranoïde ambassadeur, waardoor Renard zich 
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genoodzaakt voelde om in januari 1555 te melden dat Pole zijn secretaris, de abt van San 
Saluto692, naar Brussel zou sturen om de krijtlijnen van de vredesonderhandelingen verder uit 
te werken. Het was nu duidelijk dat ook Pole zijn schouders onder het project had gezet.693 
Renard streed nogmaals een verloren strijd. Simon Renard bleef echter Filips bestoken met 
onheilspellende berichten. 
 
Hoe verliepen deze onderhandelingen en tot welke hoogte werd de vrees van de Fransen 
bevestigd dat Engeland meer de belangen van de Habsburgers dan de belangen van het 
algemene goed nastreefde? 
 
Vooraleerst wordt het het belang van de Nederlandse edellieden in de Anglo-Habsburgse 
context duidelijk, wanneer Granvelle de vraag van Pole om de hertog van Alva of Ferrante 
Gonzaga af te vaardigen, afwijst en zelf een lijst samenstelt. De Habsburgse delegatie bestond 
uiteindelijk uit Granvelle, Charles en Ponthus de Lalaing, Viglius, Lambert Van Briaerde 
‘voorzitter van de Raad van Mechelen’, Secretaris Josse Bavé en Juan de la Cerda ‘Hertog de 
Medinacelli’.694 Het Nederlands en Bourgondische overgewicht was vooral te wijten aan het 
feit dat de oorlog vooral de Nederlanden trof, waardoor ook Filips — die echter meer heil zag 
in een meer Spaanse delegatie — bot ving. Willem van Oranje vroeg in een memorandum aan 
Granvelle dan ook om vooral de belangen van de Nederlandse edellieden te verdedigen.695 
Dat Oranje zou blijven ijveren om zijn eigen agenda te blijven voeren, bleek ook uit het feit 
dat hij na het afspringen van Marcq, toch zijn secretarissen Maubus en Viron naar Granvelle 
stuurde om ‘touchan mes affaires’.696 Het feit dat Filips vooral de Spaanse kaart wilde 
trekken, werd des te meer bevestigd, toen Simon Renard zich beklaagde over het feit dat de 
koning steeds meer vertrouwelijke aangelegenheden met De Silva besprak, en niet zozeer met 
de officiële Habsburgse gezant. Een hispanisering van het beleid had zich immers ingezet. 
Karel V was echter van mening dat de Spaanse aanwezigheid eveneens zou kunnen zorgen 
voor de Franse opvatting dat deze delegatie zo de Engelse bemiddelaars onder druk kon 
zetten. De Medinacelli’s benoeming was dan ook een zoethoudertje, die toegestaan werd om 
het prestige van Filips enigszins intact te houden. De Franse delegatie zou bestaan uit de 
Kardinaal de Lorraine, Jean de Morvilliers ‘Bisschop d’Orleans’, Anne de Montmorency, 
Charles de Marillac en Sebastièn de l’Aubépine. De vraag van de Montmorency om de 
Engelse boodschapper Sir John Leigh te betrekken in de onderhandelingen, werd door De 
Noailles positief onthaald, maar was wegens de slechte gezondheid van de Engelse intrigant 
niet mogelijk .697 De Engelse bemiddelaars werden Stephen Gardiner en Reginald Pole, die 
bijgestaan werden door Arundel, Gardiners tegenstander William Paget en de abt van San 
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Saluto.698 Een bonte verzameling gezanten, die elke een eigen agenda zouden volgen en 
elkaar het licht in de ogen niet gunden. 

IV.5. De onderhandelingen te Marcq: succes van de Engelse neutraliteitspolitiek? 
 

De neutrale positie van de Engelsen tijdens de besprekingen kan meteen in vraag gesteld 
worden door de handelingen van Granvelle, die duidelijk een stempel wenste te drukken op de 
besprekingen. De kardinaal zag in Sir William Paget immers de perfecte woordvoerder van de 
Habsburgse belangen. Afgaande op de steun die Paget steeds bleef verlenen aan Filips was dit 
inderdaad geen slechte keuze, maar niet opportuun, omdat de Engelse neutraliteit zo in vraag 
kon gesteld worden. Paget trok echter opnieuw resoluut de Habsburgse kaart. Deze stelling 
werd vooral bevestigd door het feit dat Paget in een onderling gesprek te kennen gaf dat hij 
een wapenstilstand uit de brand wilde slepen om zo de Franse druk op Hesdin699 te verlichten 
en zou daarnaast pleiten voor het naleven van eerder afgesloten verdragen.700 Deze 
manoeuvres van Paget behelsden echter vooral een persoonlijke agenda, door zich na het 
debacle van het parlement van 1554 opnieuw als staatsman te profileren. Deze stelling kan 
onderbouwd worden door het feit dat — ondanks het gegeven dat Stephen Gardiner en 
Reginald Pole het voorzitterschap waarnamen —  het Paget was, die op 23 mei in hoogsteigen 
persoon, naar Ardres trok om er met de Montmorency de mogelijkheden om tot een resultaat 
te bekomen, te bespreken. Deze acties gingen echter niet onopgemerkt voorbij en zorgde in 
het Franse kamp voor enige agitatie. Engeland deelde niet alleen de lakens uit, maar  had 
volgens de Fransen deze lakens gesponnen van de Habsburgse wol. De Montmorency trachtte 
deze situatie op diplomatieke wijze aan te kaarten en gaf tijdens de openingszitting op 
spottende wijze weer dat het niet het gebruikelijke protocol, maar eerder Reginald Pole en 
Gardiner waren die de Fransen wel naar hun plaats rond te tafel zouden wijzen.701 Volgens de 
Medinacelli was deze uitlating een weinig positief vooruitzicht en wees het op het Franse 
wantrouwen. Na de gebruikelijke lofbetuigingen, gingen de onderhandelingen van start, 
waarbij heikele punten zoals de problematiek van Milaan en Savoye niet uit de weg gegaan 
werden. 
 
Milaan kon volgens de Fransen geclaimd worden op basis van het Verdrag van Crépy uit 
1544, waarin Milaan aan het huwelijk van Charles ‘Duc d’Orléans’ met Karel V’s dochter, 
Marie, werd gekoppeld, terwijl de in beslagname van Savoye niet meer dan een rechtmatige 
schuldvereffening van Charles III van Savoye aan de François I van Frankrijk was. In reactie  
op deze Franse argumenten, trok Stephen Gardiner klaarblijkelijk opnieuw de Habsburgse 
kaart, door te wijzen op het feit dat van enige schuldbekentenissen van Emanuel - Philiberts 
vader geen bewijzen waren, terwijl het wel de Fransen waren die systematisch hadden 
getracht de stabiliteit in het Heilige Roomse Rijk te ondermijnen. Wat volgt is een bijzonder 
contradictorische benadering van argumentatie vanwege Gardiner. Zoals eerder gestipuleerd 
werd, beloofde Paget dat het naleven van oude verdragen de basis van een resultaat zou 
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leggen. De Franse argumentatie dat Bourgondië, volgens het voornoemde verdrag van Crépy , 
aan de Fransen beloofd werd, werd door Gardiner echter als ongegrond verklaard, aangezien 
het verdrag verviel  met de dood van de ‘Duc d’Orléans’.702 De vredesonderhandelingen 
waren in wezen al gedoemd te mislukken alvorens ze echt van start konden gaan. Gardiner 
probeerde nog een verdrag op te stellen waarbij aan de Fransen beloofd zou worden mee te 
zullen helpen met het versterken van de christelijke leer door vooral mee te strijden tegen de 
Ottomanen. Er werd echter weinig geloof gehecht aan het naleven van een verdrag, omdat 
Gardiner al spottend verwees naar de loze woorden die de Fransen in het verleden al hadden 
onderschreven. De Lord Chancellor was nu niet langer een Engelsman, maar een onderdeel 
van het Habsburgse netwerk. Werd dat dan als een mislukking door de Habsburgers ervaren? 
 
Hoewel kan gesteld worden dat het reeds vroeg duidelijk was dat de Engelse delegatie een 
uitgesproken Habsburgse agenda volgde, bleef de Habsburgse delegatie duidelijk vrezen voor 
een daadwerkelijk neutrale houding van de Engelsen. Vroegmoderne diplomatie was een 
steekspel, waarbij compromissen sluiten in vele gevallen als het laatste vluchtmiddel werd 
aanzien. In het geval van de besprekingen van Marcq, werd het al spoedig duidelijk dat 
compromissen op dat moment geen optie waren. In dit kader is het dan ook niet verwonderlijk 
dat de Habsburgse gezanten geen Engelse vredesvoorstellen, die zowel de Fransen als de 
Habsburgers konden dienen, konden aanvaarden, om  de simpele reden dat elk compromis, 
een toegeving te veel zou inhouden. Het was dan ook aan de hertog de Medinacelli om aan de 
Engelse delegatie even duidelijk te maken dat Filips en Mary een twee-eenheid waren; door 
het huwelijk met elkaar verbonden, wat zich — ondanks het huwelijksverdrag —  ook op de 
internationale scène moest uiten. Milaan behoorde, aldus de Medinacelli, toe aan Filips, die 
eveneens de waardigheid van koning van Engeland bekleedde, waardoor het verlies van het 
hertogdom, eveneens tot prestigeverlies voor de gehele Engelse monarchie zou kunnen leiden. 
Deze argumentatie van de Spaanse hertog had in wezen geen juridische grond, omdat het 
huwelijksverdrag — dat eveneens door Filips werd onderschreven — net het tegengestelde 
voorschreef. De mechanismen die erin verwerkt waren, moesten dergelijke stellingen net 
voorkomen. 
 
Filips was koning in naam, maar aan de titel waren totaal geen machten verbonden, laat staan 
verbintenissen met zijn hoedanigheid als hertog van Milaan. De problematiek van de 
weigerachtige houding om Filips te kronen703, bevestigt deze stelling des te meer, omdat in de 
Engelse geschiedenis een kroning meer dan een louter symbolische ceremonie was. Het was 
een uiting van een onafhankelijke macht, waarbij de gemaal in eigen recht beslissingen kon 
nemen. Constitutioneel gezien was Filips’ positie niet meer dan de gemaal zonder macht, een 
constructie om te vermijden dat Engeland betrokken zou worden in de internationale 
Habsburgse politiek. De Medinacelli’s poging om over de gaan tot een emotionele chantage704 
kon dan wel geen echte potten breken, maar illustreert de manier waarop Engeland steeds 
meer in het Habsburgse kluwen werd getrokken. 
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Marcq zou geboekstaafd staan als een complete mislukking. Voorstellen om Milaan als een 
eventuele bruidschat te schenken aan Don Carlos, die dan zou huwen met een dochter van 
Henri II, werd op hoongelach onthaald, terwijl eenzelfde voorstel, waarin de vierjarige 
Charles III Maximilèn voorkwam, al helemaal op weinig animo kon rekenen. Daarnaast 
begonnen de Fransen te klagen over de manier waarop de Engelsen de onderhandelingen 
leidden.705 Uit voorgaande uitzetting kan gesteld worden dat de Franse grieven niet helemaal 
ten onrechte gemaakt werden. De aanwezigheid van Viglius van Aytta, de juridische expert 
ter zake die voor enige kalmte kon zorgen, kon weinig zoden aan de dijk leggen. Voorstellen 
om de zaak Milaan en Bourgondië voor te leggen aan het Concillie van Trente, werden wel 
gesmaakt, maar onduidelijke afspraken omtrent Savoye zorgden voor een laatste stuiptrekking 
van een totale mislukking. Margaretha van Frankrijk zou huwen met Emanuel-Philibert, 
waarbij Savoye als bruidschat aan het koppel geschonken zou worden, maar dit laatste werd 
steeds opnieuw afgewezen door de Montmorency, die duidelijk geen concessies wenste te 
maken op dat punt. Een hevige discussie tussen Gardiner en de Montmorency over dit 
voornoemde heikele punt, zorgde zowel bij de Engelse als Habsburgse delegatie voor de vrees 
dat hun ‘neutrale’ rol overschreden zou worden.706 Hoewel reeds beschreven werd dat de 
Habsburgers in wezen geen neutraliteit wensten, bood het wel de mogelijkheden om 
ongemerkt de Habsburgse voorwaarden aan te kaarten. 
 
Deze laatste vrees is echter opmerkelijk, daar beide partijen goed wisten dat neutraliteit nooit 
echt optrad tijdens de besprekingen. Paget en Gardiner speelden de grootste rol tijdens de 
onderhandelingen, maar maakten er nooit een geheim van duidelijk voor de Habsburgse 
belangen te kiezen. Dat kan niet als een verrassing aanzien worden, daar het vooral de Lord 
Chancellor en Paget waren die zich als voornaamste dienaars van Filips en Mary profileerden. 
Pole was in wezen een non-figuur, mede door het feit dat hij — zoals Granvelle reeds aangaf 
— weinig tot geen aanleg had om diplomatieke gesprekken te voeren. Tijdens zijn gesprekken 
in Parijs en Brussel in 1553 faalde hij in het uitvoeren de basisvaardigheid van het diplomatie. 
Hij slaagde er niet in enige notie op te bouwen van wat de eisen van beide partijen inhielden, 
waardoor in mei 1555, de lat zo hoog lag, dat het vormen van compromissen niet tot de 
mogelijkheden behoorde. 
 
Toch kan het mislukken van de eerste belangrijke onderhandelingen sinds het hervatten van 
de oorlog, niet enkel in de schoenen geschoven worden van de weinig neutrale Engelsen. 
Zowel de Habsburgers als de Fransen maakten weinig aanstalten om tot enige compromissen 
over te gaan. Het was een falen van een beproefde vorm van diplomatie, waarbij discrete 
gesprekken op niets uitdraaiden. Daarnaast zorgden externe gebeurtenissen voor een 
ondermijning van een stabiel akkoord. Vanuit Rome doemde immers donderwolken op,omdat 
in april 1555 ene Gian Pietro Carafa, gekozen werd tot het hoogste kerkelijke ambt. Er kan 
met recht en reden gesproken worden van een zeer troebele situatie. In Engeland werd het 
falen van de onderhandelingen uitgelegd als een totale onwil van de Fransen, terwijl de 
Fransen zich niet enkel beklaagden over de handelswijze van de Engelse delegatie, maar 

                                                           
705

 Vredescommissarissen aan Karel V, Cal. Spain, XIII, 30 mei 1555. 
706 Viglius van Aytta aan Karel V, Cal. Spain,XIII, 2 juni 1555. 



125 

 

daarnaast klaarblijkelijk ook enig genot konden scheppen uit de nuptiale problemen die Filips 
ondertussen ondervond. Sir Philip Hoby meldde — enigszins geschokt — dat de Franse 
ambassadeur in Padua, zonder blozen, vermeldde dat Mary bevallen was van een ‘hoopje 
vlees’ en ging zelfs zo ver door het nieuws te verspreiden dat Mary het leven had gelaten in 
het kraambed.707 Daar waar sprake was van enige vertrouwen, werd dat in Marcq omgezet tot 
een diepgeworteld wantrouwen. In de roes die volgde na het afspringen van de besprekingen, 
werd een schuldige gezocht, en die werd in Engeland gevonden in de persoon van Henri II. 
 
De grenzen van de zelfverklaarde neutraliteit waren al lang overschreden, maar werden nog 
verder verlegd, nadat Lord William Howard of Effingham, in een audiëntie met de Noailles, 
op zeer brute wijze stelde dat de Franse claims op de Habsburgse gebieden, die door 
bloedrecht verworven werden, eveneens als een kaakslag voor de Engelse bemiddeling 
werden gezien.708 De positie van Effingham is in deze problematiek zeer interessant, omdat 
het — net zoals gebruikelijk was in Mary’s Privy Council — er geen lijn te trekken viel met 
welke manier de Lord Admiral de steeds meer vijandige houding tegenover Frankrijk kon 
plaatsen.  Het was een man die plichtbewust elke stap van Filips nauwgezet volgde, en 
meermaals diens veiligheid op zee waarborgde. Als Lord Admiral was het nu aan Effingham 
om het broze evenwicht op zee in stand te houden, en probeerde — ondanks diens uitval naar 
de Franse onwil — Engeland niet in diskrediet te brengen t.o.v. Parijs. 
 
Slaagde de Lord Admiral in deze opdracht? Het antwoord op deze vraag plaatst opnieuw de 
ondoordachte houding van de Nederlandse admiraliteit in het voetlicht. Het gebruik van 
huurlingen allerhande was een beproefde werkwijze in de vroegmoderne politieke context, 
waarbij wet noch gebod gold om de tegenstander te ondermijnen. Een voorbeeld dat in dit 
kader kan aangehaald worden, is de zaak rond de kaper Thomas Woodman, die in dienst was 
van Pembroke, maar door Maximilièn de Bourgogne gevraagd werd het kanaal onveilig te 
maken voor Franse schepen. De gelijkenissen met Adriaan Crole zijn inderdaad zeer treffend. 
Verscheidene Franse schepen die vanuit Dieppe voeren, werden gekaapt vooraleer Effingham 
lucht kreeg van deze praktijken. Wat volgde was een diplomatiek steekspel, waarbij 
Woodman beschuldigd werd van het vervalsen van het Koninklijke zegel en het verbreken 
van de vrede tussen Frankrijk en Engeland.709  Deze stelling is bijzonder, omdat in hoofde van 
dergelijke huurlingen het er enkel toe deed wie het soldij betaalde, en in dit geval was dit de 
Nederlandse admiraliteit. Woodman trad niet op als Engelsman, maar als huurling zonder 
nationaliteit, waardoor spreken van een contractbreuk met Engeland kort door de bocht te 
noemen valt. Toch illustreert het de wijze waarop de Engelse Privy Council op alle mogelijke 
manieren, enerzijds Frankrijk te vriend wenste te houden, maar anderzijds geen moment 
onbenut liet om duidelijk de Habsburgse kaart te kiezen. Op diplomatiek vlak werd Londen en 
Brussel als een siamese tweeling gezien, twee hoofden met elk een verschillende taal, maar in 
het hart trof men eenzelfde boodschap aan. Voor Frankrijk en Venetië was dit de bewaarheid 
van een vrees die sinds juli 1554 verkondigd werd, voor Rome bepaalde deze metafoor sinds 
april 1555 hun handelswijze tegenover het eiland 
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IV.6. Filips’ invloed in Engeland 
 

De Engelse politiek had overduidelijk een zware knauw gekregen, wat meteen de vraag doet 
oprijzen hoe dit de Anglo-Spaanse relaties beïnvloedde. Hoewel niemand van beide partijen 
echt bereid was tot het sluiten van een akkoord, bracht de hernieuwde spanning 
ontegensprekelijk nieuwe problemen met zich mee. Zorgde deze situatie, die onder zware 
hoogspanning stond, voor een verdere breuk in de al kwetsbare Anglo-Spaanse relaties? 
 
De positie van Filips was sinds september 1555 drastisch gewijzigd. In Engeland weigerde 
men hem te kronen tot koning en bleek Mary niet zwanger te zijn, waardoor hij het opportuun 
achtte om terug te keren naar de Nederlanden. Betekende dit dan het einde van zijn invloed in 
de Engelse politiek? Filips had immers weinig beleidsruimte, waardoor kan aangenomen 
worden dat zijn vertrek ook meteen het einde van zijn beperkte invloed kan betekenen. Zoals 
in het vorige hoofdstuk reeds werd aangehaald, kan naast de stelling dat Filips geen grote 
invloed zou gehad hebben, eveneens de assumptie dat Filips zich na september 1555 niet meer 
inliet met de Engelse politiek, ontkracht worden. Er werd in juli 1554 reeds beslist dat elk 
officieel stuk door zowel Mary als Filips ondertekend moesten worden, wat zijn ‘beperkte’ 
regale macht — ondanks het uitblijven van een kroning — toch zo in de verf moest zetten.710  
Daarnaast vormde Filips niet alleen een ‘Council of State’ waarbij Sir William Petre de 
verslagen in het Latijn en het Italiaans overmaakte aan Filips, maar oefende ook druk uit om 
een meer radicale religieuze koers te varen711, en zou ook zijn stempel trachten te drukken op 
de verdeling van de macht binnen de Privy Council. Na de dood van Stephen Gardiner in 
november 1555, werden de oude tegenstellingen opnieuw blootgelegd in de zoektocht naar 
een opvolger in de functie van Lord Chancellor. Elke factie had wel een eigen kandidaat, 
gaande van Nicholas Wotton tot Thomas Thirlby. De Venetiaanse ambassadeur, Giovanni 
Michieli, stelde dat de functie van Lord Chancellor niet in handen van een leek toebehoorde, 
maar eerder aan Reginald Pole geschonken zou moeten worden.712 Volgens de Hertog van 
Alva moest Filips er nu voor zorgen dat hij de belangrijkste functies binnen het Engelse 
staatsbestel, zijnde de functies van de Lord Chancellor en de Lord Privy Seal, stevig in 
handen kon houden.713 Deze stelling van Alva was niet zozeer gericht om een Habsburgse 
almacht te verkrijgen over het eiland, maar kon eerder als basisvoorwaarde gezien worden om 
Engeland op termijn tot een deelname in de oorlog te dwingen. De tweespalt in de Privy 
Council was immers van die aard, dat enkel een stevige Spaanse factie een oorlogsverklaring 
zou kunnen forceren. Volgens de Venetiaanse gezant in Brussel, Federico Badoer, was Mary 
zelf niet bij machte om een keuze te maken, en liet de beslissing volledig in handen van haar 
gemaal.714 Filips prefereerde Lord William Paget, de functionaris die, ondanks het hevige 
weerwerk binnen de Council, zich bleef scharen achter het Anglo-Spaanse huwelijk, terwijl 
de tegenstanders van de Spaanse factie — Pole incluis — meer voelden voor Thomas Thirlby, 
de ervaren, maar weinig charismatische bisschop van Ely. Pole was immers van mening dat 
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Paget als ‘slechte christen715 geen aanspraak kon maken op een functie die eveneens de 
kerkelijk hervormingen moest begeleiden. Een steekspel tussen de verschillende facties 
enerzijds — waarbij ook Bartolomé de Carranza zich als een tegenstander van Paget 
profileerde — en Filips en Mary anderzijds, leidde in januari 1556 tot de benoeming van een 
compromisfiguur, zijnde Nicholas Heath ‘aartsbisschop van York’. Volgens Pole was Heath 
de beste kandidaat, vooral omdat hij als kerkleider de capaciteiten had om het Engelse volk 
optimaal te dienen in hun zoektocht naar het ware geloof.716 Het compromis dat rond zijn 
persoon gevonden werd, versterkt de indruk dat zowel de Spaanse factie als de meer Engels-
gerichte factie aan elkaar gewaagd waren. Feit blijft dat Nicholas Heath nooit met eenzelfde 
krachtdadigheid de Privy Council zou leiden, voorwaar het voornaamste kenmerk van een 
overgangsfiguur, die weinig bijdroeg aan de seculiere en kerkelijke hervormingen.717 
Concluderend kan er dan wel over een Spaanse overwinning gesproken worden, daar Heath 
nooit voldoende gewicht in de schaal kon leggen om een welbepaalde factie te steunen. 
William Paget werd wel met de functie van Lord Privy Seal beleend, wat eveneens als een 
overwinning voor Filips kan aanzien worden. 
 
Deze casus illustreert eveneens het feit dat het water tussen de Spanjaarden en de Engelsen, 
opnieuw bijzonder diep was. Ruy Gómez de Silva meldde zonder verpinken aan Francesco de 
Eraso dat de Engelsen die Filips zouden vergezellen tijdens zijn reis, hopelijk niet al te lang 
zouden verblijven in de Nederlanden.718 Ondanks de uitbetaling van 24 livres aan Arnoult de 
Zomberghe wegens de goede zorgen die hij verleende aan de Engelsen,719 bleek de profetie 
van Simon Renard het te halen op de positieve tonen die di Stroppiana enkele maanden eerder 
verkondigde. Het waren in wezen twee volkeren, die elkaar niet kenden, en geen aanstalten 
maakten om elkaar te leren kennen. 
 
Was het Anglo-Spaanse verbond dan ook sterven na dood? Op het eerste zicht kan er op deze 
vraag een positief antwoord gegeven worden. De Anglo-Spaanse tegenstellingen waren te 
groot om ooit samen als gelijken op te treden. Oude demonen staken opnieuw de kop op en de 
Oostenrijke tak van het Habsburgse huis zag opnieuw de kans schoon om de Engelsen een 
bijzonder impopulair huwelijk te doen vergeten, door één van Ferdinands zonen aan te prijzen 
als gemaal voor de bijzonder populaire Elizabeth. Een gezant van Rooms- koning Ferdinand, 
licentiate Gamiz, stelde dat een huwelijk tussen aartshertog Ferdinand en Elizabeth, voor een 
hernieuwde vreugde bij de Engelsen zou kunnen leiden. Hij was immers de zoon van de vorst 
die voor een godsvrede kon zorgen, en de aartshertog was bereid zich permanent te vestigen 
in Engeland. De optie van Don Carlos en Emanuel-Philibert van Savoye als kandidaten voor 
Elizabeth achtte Gamiz als onrealistisch omdat het op termijn tot een nieuwe oorlog zou 
kunnen leiden.720 Deze stelling werd al reeds vroeg in de openbaarheid gebracht, maar zorgde 
— in tegenstelling tot de missie van Martín de Guzmán in 1553 — niet voor het nodige 

                                                           
715 Zijn functies tijdens de regentschappen van Edward Seymour en John Dudley werden hem niet in dank 
afgenomen. 
716 Reginald Pole aan Morone, Cal, Ven, VI, 7 januari 1556. 
717 Heath stond zeer afkerig tegenover de vervolgingen. 
718 De Silva aan de Eraso, Cal. Spain, XIII, 4 september 1555. 
719 ADN, Chambre des Comptes de Lille, Serie B. (B. 2510, folio n° 183, recto). 
720 Licentiate Gamiz aan Rooms-koning Ferdinand, Cal. Spain, XIII, 29 september 1555. 
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diplomatie vuurwerk . Simon Renards positie was volledig uitgespeeld en maakte zich, in de 
hoedanigheid als Habsburgse ambassadeur in Frankrijk721, op om een nieuwe poging te 
ondernemen om Frankrijk tot rede te dwingen, terwijl Filips zich meer zorgen maakte over het 
verdere verloop van de oorlog. Karel V, die zich nogal veel als het geweten van Ferdinand 
gedroeg, was niet langer bij machte om actie te ondernemen. In oktober 1555 stond hij niet 
enkel zijn macht in de Nederlanden af, maar trok zich in het daaropvolgende jaar volledig 
terug in het klooster van Yuste. De Oostenrijkse tak had nu vrij spel, hoewel niemand in 
Engeland en daarbuiten zich nog bekommerde om nieuwe huwelijksplannen, waardoor deze 
plannen ook in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Europa stond meer dan ooit in 
vuur en vlam en Engeland kwam steeds meer tot het besef dat ze in een positie werden 
gedrukt waarbij ze op termijn een zware tol voor moesten betalen. Huwelijken waren dan wel 
het minste van hun zorgen.  
 
Vooraleerst vond Filips het niet langer opportuun om Engeland deel te laten nemen aan 
nieuwe gesprekken. Het debacle in Marcq indachtig — maar vooral de weigerachtige houding 
om hem een kroning toe te staan — zorgde hij ervoor dat Engelands positie in het algemeen 
en Mary’s rol als bemiddelaar in het bijzonder, zo goed als uitgespeeld waren. 
 
Hoewel in december 1555 nog een verklaring de wereld werd ingestuurd dat zowel Filips én 
Karel V bleven ijveren voor een vrede, o.l.v. een Engelse bemiddeling.722, zou blijken dat de 
nieuwe onderhandelingen een Franco-Habsburgs onderonsje zouden worden. De positie van 
Renard in deze onderhandelingen is zeer bijzonder, omdat hij bij zijn terugkeer in september 
1555 uit Engeland, totaal vervreemd was van Granvelle. De kardinaal vreesde immers — 
onterecht — dat Filips een voorkeur zou hebben voor de ervaren diplomaat. Toch waren het 
uiteindelijk Simon Renard723 en Charles de Lalaing, die samen met Gaspar de Coligny en de 
Sebastièn de l’Aubépine ‘abt de Bassefontaine’, een nieuwe poging moesten ondernemen om 
tot een vrede te komen.724 Legde Granvelle zich dan bij de feiten neer, en was hij vooral 
bereid om zijn oude vertrouweling alle krediet te doen krijgen? De verwatering tussen de 
oude vertrouweling en beschermmeester was een proces dat vooral gestoeld was op botsende 
ego’s. Zowel Renard als Granvelle eisten het succes van het voltooien van de 
huwelijksonderhandelingen op. Hoewel het besluit iets meer nuance gebiedt, was geen van 
beide functionarissen bereid om hier water bij de wijn te doen. Daarnaast bleek de ster van 
Simon Renard zodanig getaand dat Granvelle met zijn uitgebreide invloed, er niet in kon 
slagen om Renard de positie van de overleden Gerard Veltwijck in de Raad van State te doen 
opnemen. Na gesprekken met Maria van Hongarije en Louis de Praet moest Granvelle immers 
vaststellen dat Renards aanwezigheid in de Raad van State geen dringende zaak was. 
Drogredenen zoals zijn ziekte en het gebrek aan kennis van het Nederlands,  werden door de 
Praet aangehaald om Renard te weren.725 Ook in de Raad van State werd een bikkelharde 
concurrentiestrijd gevoerd. 

                                                           
721 ADN, Chambre des Comptes de Lille, Serie B. (B. 2510, folio n° 275, recto). 
722 Verklaring van Filips en Karel V, Cal. Spain, XIII, 27 december 1555. 
723 ADN, Chambre des Comptes de Lille, Serie B. (B. 2510, folio n° 610, recto). 
724 Simon Renard aan Filips, Cal. Spain, XIII, 7 december 1555. 
725 Granvelle aan Simon Renard, Cal. Spain, XIII, 5 januari 1555. 
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De verbouwereerde gezant voelde zich beknot in zijn waardigheid en zou het Granvelle 
kwalijk nemen dat hij zijn kandidatuur niet met meer vuur verdedigde. Renard zou zijn 
functie na 1559 echter kunnen opnemen, maar feitelijke macht en invloed zou hij nooit meer 
hebben. Een definitieve breuk kwam er wanneer in december 1555 Renards oude Maitre 
d’hôtel, Etienne Quiclet, van spionagepraktijken verdacht werd, door vertrouwelijke  
documenten over te hevelen naar de l’Aubépine726. Het toeval wil dat enkele maanden voor 
Quiclets arrestatie, het Granvelle was die het parlement van Dole herinnerde aan de zaak van 
Jean Lallemand, een onderhandelaar van het Verdrag van Madrid727, die eveneens 
beschuldigd werd van spionage.728 Renard was volgens Granvelle een medeplichtige. Hoewel 
Renard zijn onschuld staande hield, was Filips — die beïnvloed werd door Granvelle — ervan 
overtuigd dat de onderhandelingen enkel in de handen van Renard en De Lalaing te laten, niet 
langer een optie was. Op aandringen van Granvelle, werden Philippe de Bruxelles729 en 
Charles Tisnacq eveneens naar Vaucelles gestuurd om er de Habsburgse delegatie te 
versterken en vooral Renard in de gaten te houden. Renard kwam dus overduidelijk gehavend 
uit Engeland terug, mede door het wantrouwen dat Filips sinds lang tegen hem koesterde, 
maar eveneens omdat hij niet langer de bescherming van Granvelle genoot. Na het débacle 
inzake de religieuze hervorming, presenteerde zich een zoveelste vernedering voor Renard. 
 
De onderhandelingen in Vaucelles, die voortborduurden op de povere resultaten van Marcq, 
werden vooral gedomineerd door het vraagstuk van de krijgsgevangenen en territoriale 
concessesies. Hoewel de Habsburgse gezanten enige financiële armslag konden voorleggen 
— er werd o.a. voorgesteld om het losgeld te bepalen volgens de jaarlijkse inkomsten van de 
desbetreffende gevangene730 — , bleef het een zeer heikel punt. De Engelse afwezigheid en de 
Anglo-Spaanse tegenstelling ontgingen ook de Coligny en de l’Aubépine niet, die op 
dagelijkse basis, spottende opmerkingen maakte over de positie van Filips en het falen van de 
Engelse inbreng in Marcq.731 Toch werd een akkoord bereikt — een bestand732 — dat 
grotendeels een status-quo naleefde, maar waarbij Franche-Comté wel definitief aan Filips 
werd toegestaan en Henri II een jaarlijkse betaling aan Savoye toestond. Een zeer korte 
ademruimte werd ingelast, waarvan vooral zou blijken dat de vorsten gebruik zouden maken 
om hun schatkist opnieuw te spijzen. Willem van Oranje gaf immers al eerder te kennen dat 
muiterij steeds meer een realiteit kon worden.733 Een bijzonderheid is het feit dat Filips zich in 
het verdrag liet betitelen als ‘Koning van Engeland’. Dit is niet enkel te verklaren door het 
juridische feit dat Filips pas in maart 1556 officieel de Spaanse bezittingen in handen kreeg, 
maar het illustreerde ook dat Filips op dat moment zeker van plan was zijn rol als Engelse 
koning ten volle te benutten, in naam en vooral in de praktijk. De vreugde van de afkondiging 
van het bestand op 6 februari was echter niet bijzonder groot. Renard en de Lalaing werden 
                                                           
726 Een aantal brieven — van de hand van Quiclet — werden en gericht aan Gilles Féret, postmeester van de 
l’Aubépine, werden in Rochefort gevonden. 
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 Het Verdrag van Madrid werd in 1526 gesloten. 
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 L. Febvre, Philippe II et la Franche-Comté: étude d’histoire politique, religlieuse et sociale, Paris, 
Flammarion, 1970,  p. 155. 
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730 Simon Renard aan Charles de Lalaing, Cal. Spain, XIII, 24 december 1555. 
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732 ARA Brussel, Audiëntie, nr. 1468/2: folio n° 66-83  
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ervan beschuldigd de bepalingen meteen in werking te doen treden, waarbij de officiële 
ratificatie van de vorst over het hoofd werd gezien. Ook bleef de politieke situatie op 
internationaal vlak bijzonder gespannen. Te meer omdat de Kardinaal de Lorraine en François 
de Tournon in Rome, een offensief pact met de pas verkozen paus, Paulus IV, hadden 
afgesloten. Dit verdrag werd gemaakt in het kader van de machtsmaximalisatie-politiek die 
Frankrijk voerde. Overleven kon enkel via bondgenootschappen. Vaucelles werd zo 
ondermijnd, alvorens het goed en wel in werking kon treden. De vredesmissie van kardinaal 
Carlo Carafa en kardinaal Scippione Ribeba van Motula, naar Henri II en Karel V, was dan 
ook niet meer dan een tactisch uitgedacht rookgordijn. Indien er gesproken kan worden in 
termen van Alexander Wendts734 modellen, is het duidelijk dat men zich mentaal nog in de 
zgn. Hobbeaanse735 politieke cultuur bevond. Een conflictmodel waarbij de harde raison 
d’état een dominerende factor was en vijandigheden nooit zouden verdwijnen. 

IV.7. Rome en de Habsburgers 
 

Hoe kan de positie van de paus nu ingepast worden in het kader dat hier geschetst werd? Het 
pausdom was een belangrijke schakel in de vroegmoderne, internationale politiek. In het 
kader van de internationale betrekkingen kan afgevraagd worden hoe Rome betrokken werd 
in de Anglo-Habsburgse betrekkingen en op welke manier de paus zich gedroeg in het 
oorlogsgewoel. Deze vraag dient echter wel onderbouwd te worden door het concept van het 
16de eeuwse conclaaf beter uit te werken, omdat zal blijken dat Rome in vele gevallen de 
speelbal was de dominante machten. In het kader van dit onderzoek, waarbij religieuze 
evoluties en politieke situaties hand in hand gingen, is het dan ook van belang de impact van 
de vroegmoderne paus grondiger uit te werken. Hoe verliep een dergelijk conclaaf en hoe 
probeerden de verschillende machten —  vooral de Spaanse macht — de invloed over troon 
van St. Pieters in handen te krijgen?  
 
Het conclaaf was immers geen kwestie van persoonlijke keuzes van kardinalen, maar van de 
machtspolitiek van de dominante entiteiten in Europa. In de context van de16de eeuw, waren 
de machtsposities in Italië  en de hervorming van de Kerk, de inzet in de strijd om de troon 
van St. Pieter. Hoewel deze twee politiek/religieuze concepten de hoofdmoot van de relaties 
met de Heilige Stoel uitmaakten, was de oorlog zeker niet weg te denken. In 1571 meldde de 
Venetiaanse ambassadeur in Rome, Michieli Suriano, dat elke paus sinds Alexander VI door 
hun deelname aan de verscheidene oorlogen, niet alleen Rome, maar ook geheel Italië, als 
slachtoffer in de tweespalt tussen Frankrijk en de Habsburgers wierpen.736 Een gekende casus 
betreffende de invloed van de paus in internationale conflicten was de régimewissel die 
plaatsvond met de komst van Leo X in 1513. Onder Julius II werd een pro-Franse koers 
gevaren, terwijl — onder impuls van Thomas Wolsey — Leo X zich aansloot bij de Liga van 
Mechelen737. Diplomatie was onderhevig aan de beïnvloedbaarheid van personen, en in het 
Vaticaan was dit niet anders. Julius III toonde zich een zeer koele minnaar van de 

                                                           
734 Duitse politiek denker, die het sociaal constructivisme onderschrijft. 
735

 Naar Thomas  Hobbes 
736 T.J. Dandelet, Spanish Rome, 1500-1700, New Haven, Yale University Press, 2001, p. 54. 
737 Het verbond van Maximiliaan I van Oostenrijk en Henry VIII van Engeland tegen Louis XII van Frankrijk. 
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Habsburgers, wat vooral ingegeven was door de vrees voor een tweede Sacco Di Roma. Julius 
III was, in zijn hoedanigheid als Kardinaal Giovanni Del Monte, immers een van de vele 
gegijzelden die tijdens het beleg van Castel Sant’ Angelo overgedragen werd aan de 
Habsburgse troepen738 en stemde daarop ook — uit vrees voor een meer hardhandige 
Habsburgse politiek— in tot het instellen van het Concilie van Trente. Tijdens het Franco-
Habsburgse conflict trachtte hij tevergeefs de positie van Sienna te waarborgen, en wilde 
Centraal- Italië omvormen tot een neutraal gebied. De paus faalde in beide doelstellingen, en 
haalde zich mede door zijn onverzettelijke houding in de problematiek van het katholieke 
herstel en vooral de kerkelijke gronden, meermaals de woede van Karel V en diens 
diplomaten op de hals. Zijn dood op 23 maart 1555 opende nieuwe perspectieven voor zowel 
de Habsburgers als de Fransen. Een nieuwe paus, die de Anglo-Habsburgse tandem kon 
ondersteunen en de Habsburgers meer vrij spel kon geven in Italië, was uiteraard een 
aantrekkelijke vooruitzicht. De positie van het pausdom is in het kader van dit onderzoek 
zeker van groot belang, daar het vooral tijdens het pontificaat van Paulus IV was dat de 
conflicten tussen de Habsburgers en Rome hun uitbreiding zouden vinden tot Engeland, 
waarbij niet alleen de machten van Reginald Pole, maar eveneens de evolutie van het 
katholieke herstel in het gedrang kwamen. Belangrijk is te weten hoe de verscheidene facties 
hun stempel trachtten te drukken op het conclaaf en hoe vooral de Habsburgers tot tweemaal 
toe het pleit verloren. 

Na de dood van de paus trad er een diplomatieke carrousel in werking, die in wezen weinig te 
maken had met geloof, maar eerder met geopolitieke motieven. De bijzonder trage 
communicatie, leidde er toe dat Filips het nieuws van Julius’ heengaan pas in april739 ontving. 
In een onmiddellijk schrijven aan Karel V riep Filips op om Don Juan Manrique de Lara te 
informeren en meteen over te gaan tot het vinden van een meerderheid in het 
kardinaalscollege. De naam van Reginald Pole viel net als in 1550 meteen als mogelijke 
kandidaat om de pauselijke tiara te dragen. Hoewel zowel Filips als Karel V lang wantrouwig 
stonden tegenover de legaat, was een Engelse paus een zeer aantrekkelijk vooruitzicht, omdat 
het eventuele Franse plannen om Engeland aan te vallen, zo — gedeeltelijk —  in de kiem 
kon smoren.740 Deze plannen werden echter even snel opgeborgen, als ze ter sprake kwamen, 
daar Pole meermaals te kennen gaf, dat hij ondertussen onmisbaar was geworden in Engeland. 
De legaat vond naar alle waarschijnlijk dat het herstel van de Katholieke Kerk de goede kant 
uit ging, maar wist eveneens — vanuit een defaitistische reflex — dat, indien je als favoriet de 
Sixtijnse kapel betrad, meestal gewoon als kardinaal terug buitenging.741 Hoewel een Engelse 
paus het herstel van de Kerk zou kunnen bespoedigen, bleef het immers een zware gok. Karel 
V zou zich enkele dagen na het overlijden van Julius III, duidelijk uitspreken in het voordeel 
van Pole’s aanwezigheid in Engeland. Diens afwezigheid zou — afgaande op de bijzonder 
kwetsbare aard van de religieuze situatie in april 1555 — nefast zijn voor het verdere verloop 
van het proces van het religieuze herstel.742 
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740 Filips aan Karel V, Cal. Spain, XIII, 8 april 1555. 
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Het conclaaf van april 1555 werd echter niet gedomineerd door één van beide facties. Hoewel 
de Lara 20.000 kronen kreeg toegestuurd en de toestemming kreeg om aan hoge rentes te 
lenen, bleek het omkopen niet voldoende. De steun van Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora, 
Juan Alvarez de Toledo of de uitgesproken pro- Habsburgse Giovanni Morone was er wel, 
maar leidde niet automatisch tot een Habsburgse overwinning. De politiek van het minste 
kwaad, waarbij de Fransgezinde Giovanni Pietro Carafa, geweerd moest worden in het 
voordeel van de compromisfiguur, Marcello Cervini743, werd daarop het nieuwe credo. 
Hoewel Cervini, die effectief gekozen zou worden en de naam Marcellus II aannam, in het 
verleden een troebele relatie met Karel V onderhield, moet erop gewezen worden, dat hij in 
naam van de algemene vrede zijn ‘passies’ aan de kant moest schuiven.744 Filips ging hier 
verder dan zijn vader. Hoewel Karel V zijn invloed liet gelden, vermeldde hij nooit expliciet 
welke kandidaat zijn voorkeur wegdroeg. Voor Filips, die al eerder het Vicariaat van de 
Italiaanse gebieden aan zijn neus zag voorbij gaan, was een duidelijke stelling nu wel aan te 
raden. Hij tekende een memorandum —  zowel gericht aan Karel V en de Lara — op, waarin 
hij onomwonden stelt dat Karel V bleef weigeren om namen te noemen voor eventuele 
kandidaten. Voor de keizer was het onderhouden van de Habsburgse belangen wel het 
hoogste goed, voor Filips waren persoonlijke keuzes een logisch gevolg van die politiek. Toch 
stond het memorandum gelijk aan instructies, en stelde Filips een lijst met zijn kandidaten dan 
maar zelf op.745 Karel V, die na het débacle van de strijd om de Keizerlijke waardigheid niet 
opnieuw zijn zoon enige macht in Italië kon ontzeggen, ging na enig aandringen akkoord om 
duidelijke instructies naar de Lara te sturen, hoewel gewezen werd op het feit dat het van 
weinig scrupules getuigde om te zwaaien met namen. Deze instructies zouden Rome nooit op 
tijd bereiken, maar illustreren de stijgende machtshonger van Filips in de meer internationale 
aangelegenheden. Zijn positie in Engeland was niet bijzonder sterk — een tekortkoming wat 
hij meermaals in de schoenen schoof van zijn vader en Granvelle —, waardoor hij zich nu 
richtte op zijn machtsbasis in Italië. Filips’ uitgestippelde politiek, om Marcellus II uit handen 
van de Franse invloeden te houden, bleek echter onnodig, daar de paus reeds op 1 mei 
overleed na een kortstondige ziekte.746 De instructies die de Lara reeds hadden bereikt zouden 
ook in het volgende conclaaf nuttig gebruikt kunnen worden. Dit conclaaf zou bepalend zijn 
voor de Habsburgse aanwezigheid in Italië, daar het de slechtst denkbare kandidaat, Gian 
Pietro Carafa, op de pauselijke troon zou plaatsen. Carafa, die de naam Paulus IV aannam, 
werd zo niet alleen een luis in de pels van de Habsburgers, maar zou zich eveneens de woede 
van de Engelse wereldlijke én kerkelijke macht op de hals halen door bijzonder controversiële  
beslissingen te nemen. Het tweede conclaaf van 1555 bleek dus een zware mislukking te zijn. 
De vrees bij de Habsburgse afgevaardigden was zodanig groot, dat Juan Manrique de Lara 
niet enkel zijn spijt betuigde voor de faliekante afloop, maar eveneens vroeg niemand te 
straffen voor dit falen. Don Juan Alvarez de Toledo ‘Aartbisschop van Santiago de 
Compostella’ stelde in weinig verhullende termen dat verraad de belangrijkste oorzaak was en 
wees o.a. Ercole Gonzaga ‘Kardinaal van Mantua’, die nog niet vergeten was dat zijn broer 
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Fernando zijn rechten in Milaan verloor, en Pedro Pachecco aan als schuldigen. Pachecco zou 
volgens De Toledo zelfs geijverd hebben om Bernardino Scotti ‘bisschop van Trani’, die zeer 
anti-Habsburgers was ingesteld, als paus te verkiezen.747 Volgens de Lara moest het systeem 
van omkoping echter opnieuw bekeken worden.748 Voor Filips, die Italië uit zijn handen zag 
wegglippen, was een nieuwe politiek t.o.v. de conclaven het minste van zijn zorgen. De paus 
was wie hij was, pro-Frans en anti-Habsburgs. Paulus’ motieven werden duidelijk wanneer hij 
aan de Venetiaanse gezant, Bernardo Navagero, meedeelde dat hij de enige ware Italiaan was 
die niet zou toestaan dat buitenlanders het schiereiland zouden overspoelen. Zijn verwijzing 
naar de Habsburgers kon niet duidelijker zijn, daar hij enkele maanden na zijn aantreden 
onomwonden stelde dat de Spanjaarden erger waren dan de Moren of Joden.749 Bijzonder 
detail in dit conclaaf is het feit dat de verkiezing van Paulus IV in strijd met het kerkelijke 
recht was : er was immers geen absolute meerderheid en de kardinaal de Santa Fiore, kreeg 
als Kardinaal-Kamerheer, niet langer de toestemming zijn grieven hieromtrent te uiten.750 De 
Habsburgers hadden duidelijk gefaald en dat zouden ze zich nog lang beklagen.  
 

IV.8. De gesel Gods: Paulus IV 
 

Waarom was die haat van Paulus IV jegens de Spanjaarden zo hardnekkig? Hier is een 
combinatie van nationalisme en een beschadigd ego het antwoord op de voorgaande vraag. 
Carafa, die zich als een ware Machiavelliaanse prins gedroeg, had persoonlijke ervaringen 
met de Habsburgse aanwezigheid in het Italiaanse gebied. Carafa werd tijdens de regering van 
Ferdinand751 tot lid van de Napolitaanse Raad van State benoemd, maar werd wegens zijn 
uitgesproken Franse meningen — Carafa stelde onomwonden dat het huis van Aragon en later 
Habsburg, niet meer dan usurpators waren  — , uit zijn functie ontzet. Daarnaast weigerde 
Karel V, die zijn moeder Johanna zou opvolgen in Napels, om Paulus III’s beslissing inzake 
Carafa’s benoeming als aartsbisschop van Napels, te ratificeren.752 In de ogen van Carafa 
waren dit duidelijke indicaties dat de Habsburgers niets meer wilden dan buitenlanders op de 
hoge posten te benoemen, om zo dissidente stemmen in de kiem te smoren. Het was dan ook 
een logisch gevolg dat Carafa — en in een later stadium als Paulus IV — zich tot de Fransen 
wendde. Hoewel de Fransen sinds Louis XII duidelijk een imperialistische politiek t.o.v. Italië 
hanteerden, was Carafa van mening dat een soort Italiaanse deling tussen de Fransen en Rome 
productiever kon zijn, dan de sluimerde Habsburgse dreiging o.l.v. Karel V, wiens politiek er 
niet er voor terugschrok de integriteit van bepaalde staten (cfr. Sienna) aan te vallen. Deze 
stelling is natuurlijk een contradictio in terminis, omdat Carafa de vervanging van de ene 
bezetter door de andere propageerde, maar in wezen beantwoordde ze wel aan de voorkeuren 
die Carafa reeds sinds zijn kardinaalschap uitte. Hij stelde meermaals dat de periode van de 
Angevins een hoogtepunt was in de geschiedenis van Napels. De laatste koning van het huis 
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Anjou, René, werd in 1442 verdreven door de Trastámara, wat door Carafa gezien werd als 
het begin van het einde. Persoonlijke gevoelens en een vorm van ‘nationalisme’ plaveiden de 
weg naar een nieuw conflict, waarin de pauselijke staten enerzijds, en Engeland anderzijds, 
betrokken zouden worden in het kluwen van de internationale conflictueuze situatie. 

IV.9. Een bewuste Romeinse clash met Engeland? 
 

Hoe kreeg deze situatie een weerslag op de positie van Engeland op het internationale toneel? 
Het zou immers een logisch gevolg zijn dat de anti-Habsburgse instelling van nieuwe paus op 
termijn tot een breuk met de Habsburgsgezinde Engelse Privy Council en vorstin zou kunnen 
leiden. Hier zal ook vooral de focus liggen op de manier waarop de Engelse ambassadeur in 
Rome, Sir Edward Carne, zal moeten opboksen tegen de eenzijdige manier waarop Paulus IV 
zich tegenover de Anglo-Habsburgse verbintenis positioneerde. De politieke visie van Paulus 
IV, was net als die van pakweg Antoine de Noailles, zeer eenzijdig te noemen, wat zich zou 
vertalen in de visie dat Engeland en het Habsburgse rijk niet meer dan een samengestelde 
staat was, geregeerd door verschillende vorsten, maar wier beleid hetzelfde was. 
 
In de begin van Paulus IV’s pontificaat werden nog geruststellende signalen de wereld in 
gestuurd. Via de bull Praeclara charissimi753 werd de beslissing van de kerkelijke gronden 
definitief vastgesteld, door de oude monastieke huizen officieel te ontbinden. Daarna ging het 
echter bergaf. Paulus IV’s anti-Habsburgse sentimenten vertaalden zich eerst en vooral op het 
diplomatieke niveau, maar werden reeds meteen duidelijk zichtbaar na de verkiezing van de 
paus. In een poging om Karel V in te lichten over de onwettelijke praktijken in het conclaaf, 
stuurden Juan Manrique de Lara en de Santa Fiore, Giovanni Francesco Lottini naar Brussel 
om er persoonlijk een stand van zaken weer te geven.754 Bij diens terugkeer, leerde Lottini 
echter aan den lijve de woede van Paulus IV kennen, daar hij op last van Giovanni Alfonso 
Carafa755 beschuldigd werd van verraad en onderworpen werd aan marteling.756 
 
Het corps-diplomatique werd nu steevast het eerste slachtoffer van de spanningen tussen het 
thuisland en het gastland. Een bijzonderheid in dit kader was de ruime invulling van de 
diplomatieke immuniteit, die algemeen gezien bepaalde dat de diplomaat grotendeels 
onttrokken werd van verantwoording tegenover burgerlijke rechtbanken. Wel kon men 
gehoord werden door een rechtbank, die werd voorgezeten door de vorst, indien de diplomaat 
of zijn omgeving zich schuldig hadden gemaakt aan diefstal, spionage of moord. 757 Dit 
impliceerde dat immuniteit geen ongebreidelde vrijheid betekende. Hoewel het moeilijk bleef 
om diplomaten in staat van beschuldiging te stellen, waren de mogelijkheden daarom niet 
minder uitgebreid. Het strafrecht werd handig gebruikt om de afkeur tegenover een bepaalde 
vorst kracht bij te zetten. 
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Zo geschiedde het ook met de Habsburgse gezanten en aanhangers in Rome. Don Fernando 
Ruiz de Castro ‘Markies de Saria’,758 Keizerlijke gezant in Rome, viel in april 1556 in 
ongenade, nadat deze in de vroege ochtend van 8 april, samen met enkele bedienden wilde 
gaan jagen. Paulus IV had echter een verbod ingesteld om ’s morgens en ’s avonds de stad te 
verlaten — een indicatie van de aangeboren paranoia — , wat logischerwijs tot een 
schermutseling met de stadswacht leidde. De Saria werd verbannen uit de Curia en vele van 
zijn bedienden werd opgepakt wegens het breken van de wet. Volgens Sir Edward Carne was 
deze actie van de paus niet meer dan een statement tegenover Karel V.759 Deze evolutie was 
sinds de arrestatie en het in beslag nemen van de bezittingen van de pro-Habsburgse Marc 
Antonio Colonna, de steeds wederkerende beschuldigingen tegenover kardinaal Giovanni 
Morone en het uitsluiten van postmeester Johann Anton von Taxis, reeds volop aan te gang. 
In de zomer van 1556 bereikte deze gespannen situatie een hoogtepunt nadat het Hertogdom 
Paliano, dat het bezit was van Colonna, aan Paulus IV’s vertrouweling, Giovanni Carafa, 
geschonken werd,760 en de berichten de wereld werden ingestuurd dat vanuit Napels een 
aanval op Rome gepland was. De Saria werd in gevangenschap geplaatst en pro-Habsburgse 
kardinalen zoals Francesco de Mendoza y Bobadilla, werden beroofd van hun kerkelijke 
waardigheid.761 Dergelijke aanvallen op de Habsburgse aanwezigheid en de dreiging om 
Filips’ recht over Napels in te trekken, zorgden in september 1556 voor het uitbreken van de 
zgn. Carafa oorlog, die als voornaamste inzet de Habsburgse hegemonie over het Italiaanse 
schiereiland  had. Het was duidelijk dat de Paulus IV verder wilde gaan dan de reeds 
voornoemde aanvallen op de Habsburgse aanwezigheid in Rome. Hij trachtte via het raken 
van het hart van de internationale politiek, zijnde het diplomatieke stelsel, Filips tot een 
oorlog te dwingen, waardoor de Fransen een gegronde casus-belli verkregen om de 
Habsburgers uit Italië te verjagen. Volgens Francesco de Vargas  kon dit conflict enkel 
opgelost worden door een vroegtijdige dood van de paus, want de Habsburgers zouden 
volgens de gezant niet meer doen, dan ‘het mes van een gek slagen’.762 Belangrijk is de 
stelling dat Filips zich wel voornam niet diezelfde fouten te maken, die zijn vader in 1527 
maakte, door Alva ruim op voorhand geen carte-blanche te geven, inzake een eventueel beleg 
van Rome.763 
 
In het kader van dit onderzoek blijft het verband met Engeland gelden, waardoor kan 
afgevraagd worden, hoe deze nieuwe oorlog de Anglo-Romeinse relaties beïnvloedde en hoe 
de Engelse diplomatie in Londen, net als tegenover Frankrijk de neutraliteit, trachtte te 
handhaven? Er kan immers gevreesd worden dat diplomatieke spanningen met Rome, op 
termijn, eveneens de kerkelijke evoluties in Engeland konden ondermijnen. Rome had immers 
weinig in te brengen op puur politiek vlak, maar had instrumenten in handen om Engeland te 
raken in de materie, die op dat moment zeer gevoelig lag, zijnde het religieuze proces. 
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Hoewel de paus bleef hameren op de goede relaties met Engeland, zorgde hij bij tijd en wijlen 
voor enige diplomatieke onmin, door duidelijk te maken dat Engeland niet meer was dan een 
verlengstuk van het Habsburgse Rijk. Reeds in juni 1556 zorgde een hernieuwde orde van 
préséance voor enige ophef bij de Engelse ambassade. Sir Edward Carne werd zonder geldige 
reden naast de Portugese ambassadeur geplaatst, wat volgens Carne een schending van oude 
tradities was. Interessant genoeg beval de paus echter dat zowel Carne als de Portugese 
ambassadeur, in naam van de ‘vrede’, de audiëntie moesten verlaten.764 Deze gebeurtenis lijkt 
eerder banaal, maar illustreert de handelswijze waarop de paus bondgenoten van de 
Habsburgers behandelde; zonder enige vorm van respect voor het vastgelegde protocol en 
vooral gericht om het prestigegevoel van de desbetreffende gezant aan te vallen. 
 
IV.10.   Mary,volgzame  gemalin van King Philip? 
 

Men was er zich er terdege van bewust dat het verbond met Filips niet alleen aan de basis lag 
van dergelijke conflicten, maar dat het eveneens meer extreme proporties kon aannemen. 
Nam Mary haar voorzorgen, inzake het behouden van de relaties met Rome, door meer 
afstand te doen van Filips? Hoegenaamd niet, want naarmate de tijd vorderde overmande de 
eenzaamheid — die in het jaar na het overlijden van Stephen Gardiner en de Earl of Bedford 
bijzonder groot was — Mary steeds meer, waardoor ze in een uitgebreide brief aan Karel V 
bleef aandringen op de terugkeer van Filips om in Engeland zijn taken op te nemen.765 Hier 
werd waarschijnlijk gealludeerd op de positie die Filips in Engeland had: die van een gemaal 
zonder kroon. Een kroning was zo goed als uitgesloten, omdat de zwaarbeladen symboliek 
van een dergelijke ceremonie  de Anglo-Spaanse relaties nog meer onder druk konden zetten. 
Mary schreef reeds in oktober 1555 naar Filips dat het aantal vijandige MPs immers nog was 
toegenomen, waardoor ze niet bij machte was om een nieuwe Coronation Act — die ze als 
beneficial for the common weal omschreef — door te drukken.766 Toch verschenen er op de 
feestdag van St. Michael767 afbeeldingen waarin Filips duidelijk als een soeverein vorst in 
Engeland werd afgebeeld.768 Geruchten over een kroning van Filips bepaalden echter de 
gehele regeerperiode van Mary. Simon Renard, die zich als een hevige voorstander voor een 
kroning betuigde, minimaliseerde de symboliek, door te stellen dat ook Catharina van Aragon, 
in 1509 zonder problemen gekroond werd als gemalin van Henry VIII.769 De Silva begreep 
echter — dat in tegenstelling tot andere landen —, een kroning in Engeland een wettelijke 
bevestiging van de titel met zich meedroeg. Dat het probleem nu vooral gericht was op Filips, 
kon Renard allerminst begrijpen. Di Stroppiana kon — in navolging van zijn niet aflatende 
positieve berichten — zich daarentegen wel inbeelden dat Filips, op termijn wel gekroond zou 
worden. De bijzonder positieve reacties die Filips ontving tijdens zijn tocht naar het parlement 
op 13 november 1554 versterkten die mening enkel.770 Toch was niemand bereid om de rol 
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van Filips op welke manier dan ook te versterken. De vrees voor een Habsburgs 
imperialistisch project en de mogelijkheid dat Filips zich als regent voor zijn eventuele 
opvolgers zou profileren, waren voor zowel aanhangers als tegenstanders van Mary een 
bijzonder gevaarlijk toekomstbeeld. Hoewel in het kader van de Treason Act771 een nieuwe 
Regency Act werd gestemd, waarin gestipuleerd stond dat Filips het regentschap over de 
eventuele opvolger zou waarnemen, stelde Renard dat niemand de voornoemde Act in 
uitvoering wilde zien gaan, omdat de ervaringen met regenten — of Lords Protector — alles 
behalve rooskleurig waren.772 Van Humphrey of Gloucester voor Henry VI, over Richard of 
Gloucester voor Edward V, tot John Dudley voor Edward VI, geen enkele casus was een 
totaal succes te noemen. Het regentschap lag moeilijk, maar de kroning nog moeilijker. Voor 
Filips was de kroning een noodzakelijkheid, en niet zo zeer een voortzetting van traditie. Dit 
blijkt andermaal, wanneer Karel V, vreemd genoeg voorstelt om de kroning te forceren, 
desnoods met behulp van een vloot.773 Hoewel deze woorden door de Venetiaanse 
ambassadeur, Badoer, duidelijk versterkt werden, illustreert het vooral het Habsburgse 
onbegrip rond het feit dat het parlement geen kroning toestond. De macht van het parlement 
was immers een concept waar de Habsburgers geen notie van hadden. 
 
Het falen om tot een kroning te komen, sloeg diepe kloven tussen Filips en zijn Engelse 
onderdanen, maar in 1556 was de situatie volgens Mary van die aard dat Filips zo spoedig 
mogelijk terug moest keren naar Engeland. Over zijn positie kon daarna wel nog gesproken 
worden. 
 
Het is dus duidelijk dat Mary nooit de intentie betoonde om zich op welke manier dan ook te 
distantiëren van haar gemaal. Net zoals er rond neutraliteitproblematiek met Frankrijk 
gehandeld werd, dacht de vorstin — al dan niet zeer naïef — dat Rome een verschil zou zien 
tussen Engeland en Filips. Het zou immers de christelijke eenheid zwaar ondermijnen indien 
de paus de keuze zou maken om Engeland te schofferen. Want, zo stelde Mary, heerste er 
immers geen algemene vreugde in de christelijke wereld, toen Pole in november 1554 
Engeland vergaf van al haar zonden en de Katholieke Kerk herstelde? Mary was 
klaarblijkelijk niet bij machte om de zware consequenties in te schatten die bij een duidelijke 
profilering van de tandem Mary-Filips zouden kunnen optreden. Reginald Pole geloofde in 
een diplomatieke oplossing, al werd duidelijk dit niet tot de mogelijkheden zou behoren. 
 
De premature berichten die Mary ontving van Sir Edward Carne bevestigden even haar 
positieve instelling. In een audiëntie met Paulus IV kon Carne opmaken dat de paus, Engeland 
zag als een koninkrijk dat bestuurd werd door Mary, niet door Filips, waardoor de oorlog dan 
ook geen enkele invloed zou hebben op het statuut van de pauselijke functionarissen in 
Engeland.774 Dat deze woorden geen kern van waarheid bevatten, werd duidelijk wanneer 
kardinaal Giovanni Morone meedeelde dat de paus tijdens een geheim consistorie te kennen 
gaf dat hij elke pauselijke gezant die op één of andere manier verbonden was met Filips, terug 
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zou roepen.775 Dit gold eveneens voor Reginald Pole, die vervangen zou worden door de 
bejaarde Franciscaan William Peto776. De keuze van Peto kan gezien worden als een zeer dun 
doekje voor het stelpen van het bloeden. Peto was immers een grote tegenstander van de 
scheidingsplannen van Henry VIII, wat hem in 1539 o.a. een Act of Attainder opleverde.777 
De Franciscaan kon dus terugvallen op gebeurtenissen in het verleden om door Mary 
geaccepteerd te worden als nieuwe legaat. Hoewel het intrekken van het legaatschap van Pole 
in het licht van de algemene terugroeping van de pauselijke ambtenaren niet als bijzonder kan 
gezien worden, zou het duistere kantje spoedig duidelijk worden. De duidelijke afwijzing van 
Pole ging echter verder dan de louter verwaterde relaties met Filips. Paulus IV toonde zich 
een radicale tegenstander van de humanistische wijze waarop de nieuwe generatie 
contrareformatoren sinds de aanvang van het Concilie van Trente, de Kerk trachtten te 
versterken. Pole gaf in zijn Reformatio Angliae immers blijk van een zuivere humanistische 
invulling van de contrareformatorische weg die gevolgd moest worden. Daarnaast was zijn 
hechte vriendschap met Giovanni Morone — niet toevallig ‘protector of England778’ — een 
doorn in het oog van Paulus IV, die geen gelegenheid onbenut liet om Morone te linken aan 
een ketters gedachtegoed.779 Pole zou in een later stadium eveneens beschuldigd worden van 
Lutheranisme en door de Inquisitie verzocht worden naar Rome terug te keren. Deze 
beslissing was volgens Carne een louter politieke handeling, maar zou in het teken van de 
christelijke eenheid niet houdbaar blijven. Mary die zich steeds als een goede katholiek zag, 
stond nu voor het een zware keuze: het behoud van het geloof in de pauselijke autoriteit en het 
afwijzen van Pole en Filips, of een duidelijke afwijzing van de pauselijke interventie. Via een 
uitgebreide briefwisseling van Mary en de niet aflatende meldingen van Carne, dat de 
uitvoering van de beslissing wel eens tot een definitieve breuk met de Engelse kerk zou 
kunnen leiden, werd duidelijk dat Mary voor de tweede optie koos en een breuk niet kon 
voorkomen. Een mening die eveneens gedeeld werd door een groot aantal kardinalen in de 
Curia.780 Tegenstand werd er echter niet geboden door deze prinsen van de kerk, wat enkel 
verklaard kan worden door de schrikwekkende wijze waarop Paulus IV zijn tegenstanders 
benaderde. 
 
Zorgde een toekomstbeeld waarin Engeland voor altijd in handen zou vallen van protestanten 
voor een kentering in de manier waarop Paulus IV relaties aanging met Engeland? Zeker niet, 
daar hij zijn anti-Spaanse gevoelens kracht bijzette door in mei niet alleen kardinaal Morone 
in hechtenis te nemen op beschuldiging van ketterij, maar eveneens audiënties te weigeren 
met Spaanse kardinalen en aanhangers van de Habsburgers. Volgens Carne was dit het lot van 
iedereen die zich verbonden had met de Habsburgers. Boodschappers van Pole, Mary of Filips 
werden urenlang ondervraagd — een lot dat ook Pole’s boodschapper Ormanetto onderging781 
— en officiële petities van bezorgde kardinalen werden met hoongelach weggewuifd. Een 
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strikte politiek die ook door Mary zou worden gehandhaafd, daar vanaf juli 1557 niet enkel 
menig pauselijk nuntius, maar eveneens de boodschapper van William Peto, de toegang van 
Engeland werden ontzegd. 
 
Hoe trof deze bevreemdende situatie het herstel van de Katholieke Kerk in Engeland? 
Vooraleerst kreeg de al reeds gecontesteerde autoriteit van Pole een zware knauw, door het 
feit dat het intrekken van het legaatschap de juridische autoriteit van Pole zwaar ondermijnde. 
Beslissingen die door het gehavende Legatine Synod werden genomen, konden geen 
ruggensteun verkrijgen vanuit Rome, waardoor niet enkel het instellen van seminaries werden 
uitgesteld782, maar ook bereikten ook zo  geautoriseerde vertalingen van de Bijbel niet tijdig 
het koninkrijk. Dit was de religieuze chaos waar Sir Edward Carne op wees, maar niet in 
beschouwing werd genomen door Paulus IV of werd verwacht door Mary. Brieven van Peto 
—  die het legaatschap weigerde — en Mary, werden uit handen van Carne aan de paus 
overgedragen783 maar deze kon door de afwezigheid van invloedrijke pro-Habsburgse 
kardinalen in de consistories, de zaak blijven rekken. Daarnaast werd op straffe van 
excommunicatie en gevangenschap, het verbod gegeven dat niemand ook maar een woord 
met Carne mocht wisselen over deze materie.784 Paulus IV had overduidelijk een stelling 
tegen Engeland ingenomen. Sir Edward Carne was hier een overduidelijk slachtoffer van. 
 
Deze bijzonder situatie zorgde logischerwijs eveneens voor organisatorische problemen, zoals 
het uitblijven van het benoemen van nieuwe bisschoppen. Carne wees reeds op problemen in 
Chichester en Meath (Ierland), maar deze bisdommen zouden gevolgd worden door het 
overlijden van de bisschoppen van Hereford, Oxford en Sodor785, wat ook de slagkracht van 
de Katholieke Kerk uiteraard zwaar verzwakte. Zoals reeds eerder werd beschreven hadden de 
bisdommen een belangrijke plaats in de nieuwe structuren die Pole had uitgetekend. Het 
afwezig blijven van benoemde bisschoppen schiep immers nieuwe problemen die de Kerk 
geen goed deden. Als casus kan het geval van Richard Woodman, een preker die zich openlijk 
tegen het sacrament verzette, aangehaald worden. Hoewel Woodman op 22 juni 1557 te 
Lewes werd vervolgd wegens ketterij, kon de preker zijn zaak rekken omdat de net benoemde 
bisschop van Chichester, John Christopherson, die zich over de zaak moest uitspreken, geen 
officiële bevestiging van diens benoeming vanuit Rome toegestuurd kreeg.786 Dit ondermijnde 
niet enkel het bisschoppelijke gezag, maar beslissingen die op basis van het kerkelijk recht 
gemaakt werden, konden zo ook betwist worden. Paulus IV onttrok zich zo  officieel van elke 
verantwoordelijkheid tegenover Engeland. Voor Pole en Mary was de keuze echter duidelijk: 
de kardinaal zou Engeland niet verlaten, maar zou ervoor zorgen dat het gewone volk de 
katholieke doctrine niet zou afzweren. Filips steunde Mary — die wel bleef bidden om de 
paus van enige redelijkheid te voorzien — 787 volledig in haar verzet tegen de pauselijke 
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beslissing, door bij monde van Kardinaal Pacheco en Sir Edward Carne788 protest  aan te laten 
tekenen tegen de beslissing van de paus. Dat het Filips menens was, werd des te meer 
duidelijk wanneer de koning in januari 1557 een decreet liet uitvaardigen, waarin hij elke 
onderdaan verbood — of straffe van de dood en confiscatie van goederen — om naar Rome te 
reizen. Elke onderdaan die in Rome verbleef, werd verplicht de stad meteen te verlaten.789 
Hoewel Mary vreesde dat ze net als haar vader en broer, geëxcommuniceerd zou worden, 
bleef ze echter vasthouden aan de principes van haar gemaal, waardoor het beeld van de ‘most 
faithfull daughter of Rome’ vanuit het pauselijke oogpunt zwaar gewijzigd werd. Er werd dan 
ook oprecht gevreesd dat een nieuw schisma, zoals die tijdens de regeringen van Henry VIII 
en Edward VI bestond, meer dan ooit tot de nieuwe mogelijkheden behoorde.790 Meldingen 
van Kardinaal Farnese in mei 1557, betreffende het eventuele herstel van het legaatschap, 
bleven echter holle beloftes.791 De relatie tussen Rome en Londen was opnieuw verbroken. 
 
Het legaatschap werd — ondanks de vrede van Grotta Ferrata in september en de hoop die 
Carne hierover tegen John Boxall 792uitte — niet hersteld, maar een excommunicatie kwam er 
evenmin. Eén van punten van de vrede omschreef dat de paus het welzijn van Filips en zijn 
onderdanen in ere zou houden793, wat ook het herstel van het legaatschap van Pole kon 
inhouden. Toch zou Carne al gauw ontdekken dat de anti-Habsburgse gevoelens van de paus 
nooit zouden wegebben, wat zich o.a. uitte in de vele pogingen die Paulus IV ondernam om 
de Habsburgse postmeester, Johann Anton von Taxis, te weren uit de officiële kanalen.794 Wat 
Pole betrof, bleef Paulus — ondanks de bepalingen van het verdrag — zich verzetten tegen 
het herstel van het legaatschap. Pole bleef in ogen van Paulus een verdoken ketter, die meer 
kwaad dan goed kon doen. De relatie met Filips was dan wel niet hartelijk, maar via oude 
rituelen zoals het jaarlijks overdragen van een wit Napolitaans paard795, konden de 
diplomatieke relaties op een aanvaardbaar peil gehouden worden. Voor de Engelse Kerk 
veranderde er echter bitter weinig. Mary had gegokt en verloren. Filips wilde Mary mee in het 
bad trekken, maar was nooit van plan actie te ondernemen om Paulus — ook na de vrede — te 
dwingen Pole terug te herstellen in zijn functie als legaat. Voor Filips was het geopolitieke 
aspect van het voornaamste belang. 
 
Deze problematiek met Rome zorgde wel voor een fundamentele breuk in de manier waarop 
Engeland zich profileerde. Sinds het huwelijk werd immers een schizofrene politiek gevoerd. 
Mary was dan wel gehuwd met Filips, ze bleef in wezen ook de vorstin van het 
onafhankelijke Engeland, dat zelf de buitenlandse politiek zou gaan bepalen. Door het 
optreden van Mary werd echter duidelijk dat de problemen van Engeland tot een zekere 
hoogte verbonden waren met de problemen van Filips. Mary was vanuit het Franse of 
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Romeinse ogen daadwerkelijk ‘A Spanish Tudor’. Reeds in een audiëntie met Carne op 12 
mei 1557 stelde de paus onomwonden dat de internationale problemen enkel en alleen te 
wijten waren aan het onchristelijke gedrag van Filips.796 Zo zou ook alles wat misliep in 
Engeland, verklaard worden door het huwelijk met Filips. De Fransen konden nu het besluit 
maken dat het niet enkel bepaalde leden van de Privy Council waren die zich openlijk achter 
Filips schaarden, maar eveneens Mary. Het is zeer ironisch om vast te stellen, dat het steeds 
Mary was die tegen iedereen die het horen wilde, stelde dat het huwelijk niets zou veranderen 
voor de Engelse buitenlandse politiek. Nu bleek dat het eveneens de vorstin was die 
verantwoordelijk zou zijn voor de duidelijke profilering van Engeland als bondgenoot van 
Filips. En dat zou ook gevolgen hebben voor de relaties met Frankrijk. 
 

IV.11. Engelands nieuwe rol in de Habsburgse plannen. 
 

Hoewel de dreigende breuk met Rome vooral een spirituele klap in het gezicht was, kon de 
fysieke dreiging van Frankrijk als levensbedreigend aanzien worden voor het verzwakte 
Engeland. Het bestand van Vaucelles was immers al dode letter alvorens Henri II en Filips 
hun zegen over het akkoord konden geven. De tweeledigheid van de Franse buitenlandse 
politiek hield opnieuw even op te bestaan, wanneer in december 1556 een Franse leger o.l.v. 
François de Guise de Alpen overstak, om zich conform de overeenkomst die gesloten werd 
met Carlo Carafa,  bij het pauselijke leger te voegen. Zijn aankomst te Rome in maart 1557 
was dan ook zoveel als de blijde intrede van een Romeinse generaal, die zich voorgenomen 
had de barbaren terug te dringen.797 Een herneming van de oorlog was steeds de bedoeling 
van Henri II, die van de wapenstilstand handig gebruik maakte om via zijn Italiaanse en 
Duitse bankiersconnecties de oorlogskas weer te spijzen.798 Het feit dat nu ook Italië een 
duidelijk doelwit was, valt te herleiden tot de onweerstaanbare drang van de Guise om in 
Italië een koningskroon te verwerven. Zo voltrok de oorlog zich opnieuw op twee fronten, en 
maakte Filips — zoals Renard reeds in 1554 deed — al gauw de berekening dat Engelse steun 
onontbeerlijk was. De politiek van de neutraliteit had lang genoeg geduurd, de provocaties 
evenzeer, en hoewel dit in strijd met het huwelijksverdrag zou zijn, moest Mary als 
beschermvrouwe van haar koninkrijk de verantwoordelijkheid nemen. Een grote stap kon dit 
niet genoemd worden, omdat Engeland al lang op voorhand een duidelijke keuze had gemaakt 
ten dienste van de Habsburgsers. 
 
Waarom was Engelands betrokkenheid zo een noodzaak voor Filips? Hier kan Henri 
Morgenthau’s799 stelling gehanteerd worden, waarbij het principe van de bondgenootschappen 
sluiten om te overleven de boventoon haalde. Het antwoord op deze vraag kan herleid worden 
tot een zaak van prestige en eer, waarbij Filips via de Engelse steun trachtte de Fransen tot 
een nederlaag te dwingen, wat tot een onbetaalbare prestigewinst in Europa kon leiden. 
Daarnaast bood Engeland vele mogelijkheden, want het land was volgens ingewijden niet 
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alleen in staat om zo’n 100.000 weerbare mannen leveren, maar kon eveneens steunen op een 
stevige maritieme traditie800 die werd ingezet onder Henry VIII.801 Een uitgebreid verslag van 
Giovanni Michieli, dat in mei 1557 werd opgesteld ten behoeve van zijn opvolger Michieli 
Suriano, kan een beeld weergeven van de toestand van Engelands maritieme pijler. Volgens 
de gezant was de zeemacht sinds de hoogdagen van Henry VII en Henry VIII sterk 
ingekrompen, maar was ze zeker nog in staat om offensieve operaties uit te voeren. Daarnaast 
bestond de mogelijkheid om de vele private schepen — volgens de Engelsen kon dit aantal 
oplopen tot zo’n 200.000 eenheden — eveneens als ondersteuning in te zetten. De 
legereenheden steunden volgens Michieli vooral op de mogelijkheid van de grote edellieden 
om via een feodaal systeem, duizenden extra manschappen in te lijven in de vorm van 
regionale legereenheden.802 Hoewel over deze cijfers geredetwist kan worden, illustreert het 
wel het groot aantal aan menselijke middelen die per direct ingezet konden worden. Filips was 
echter vooral geïnteresseerd in de zeemacht en broodnodige financiële steun. Toch moet er 
gewezen worden op het feit dat Filips nooit zijn invloed kon gebruiken om de Privy Council 
te overtuigen dat grootschalige projecten moesten aangevat worden om de zeemacht te 
versterken. Enkele grote schepen zoals The Philip and Mary, The Lion en The Falcon werden 
wel gebouwd, maar het niveau van Henry VIII’s zeemacht werd niet evenaard.803 
 
Toch bleef vooral de financiele inbreng van groot belang, omdat de Spaanse schatkist in 1557 
zo goed als leeg was. De Asientos 804 konden met een gemiddelde rente van 20 % niet langer 
terugbetaald worden en de uitgaven overstegen ruimschoots de inkomsten. Leningen aan 8 % 
, die bijv. werden aangegaan bij Frediano Burlamacchi te Lucca, 805waarbij nu ook Mary 
garant stond, konden de  steeds dieper wordende put niet dichten. Reeds in december 1554 
becijferde een functionaris van de Castiliaanse rekenkamer dat er zich in de periode 1555-
1560 een schuld van 4.300.000 dukaten zou kunnen vormen, een bedrag dat na 1560 
makkelijk kon oplopen. De oorlog met Rome en het intrekken van de zgn. cruzada en 
subsidio, inkomsten die gegenereerd werden uit de Castiliaanse Kerk, zorgden voor een 
gevoelige financiële aderlating.806 In 1557 was een eerste bankroet immers niet langer uit te 
sluiten, en swingde de kostprijs van leningen van Genuese of Duitse bankiers steeds meer de 
pan uit.807 De Staten-Generaal van de Nederlanden planden om in september/oktober een 
nieuwe bede goed te keuren, maar dit zou volgens Granvelle niet volstaan en durfde zelfs te 
stellen dat de Staten van Brabant bepaalde delen van het geld, dat voorzien was om de 
oorlogsschatkist te spijzen, reeds hadden opgedaan. De Engelse gelden en schepen moesten 
de oorlogsvoering nieuw leven in blazen. 
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Hoe overtuigde Filips de oorlogsonwillige Engelsen, welke consequenties had dit voor de 
Engelse relaties met de Europese koninkrijken en hoe verliep de samenwerking aan het front? 
Hoewel de Engelsen de Habsburgse kaart hadden getrokken, bleven velen beducht om ook 
daadwerkelijk een oorlogsverklaring uit te vaardigen. Filips had echter bepaald dat het nu of 
nooit was. Het plan bestond er  uit om via een gecoördineerde aanval op Noord-Frankrijk de 
Romeins-Franse druk op Napels te doen afzwakken. Net zoals ten tijde van de 
huwelijksonderhandelingen, was voorzichtigheid en een tactische benadering noodzakelijk. In 
dit kader werd Ruy Gómez de Silva in februari 1557, — met als officiële reden, de komst van 
Filips voor te bereiden — naar Engeland gestuurd om Mary duidelijk te maken dat Filips’ 
Italiaanse gebieden op schandelijke wijze bedreigd werden, waardoor een sterk leger en een 
uitgebreide vloot noodzakelijk waren. De keuze van Filips om Spaanse functionarissen in te 
zetten was geen verrassing, daar de Nederlands/Bourgondische leemte, die na het vertrek van 
Renard ontstond,  volgens Filips enkel nog door Spaanse diplomaten kon ingevuld worden. 
De Hispanisering van het beleid was duidelijk een feit geworden, en de Silva, de privado van 
Filips, zou hierin een belangrijke rol spelen. Expliciete vermelding over Filips’ wens om 
Engeland in de oorlog te betrekken, mocht enkel aan William Paget overgedragen worden.808 
Net zoals in 1553 werd Paget opnieuw ingeschakeld als voornaamste tussenpersoon. Toch is 
er een essentieel verschil, daar Filips enkel rekening diende te houden met de selecte Council, 
die in 1555 werd opgericht. Paget moest de ideeën van tegenstanders, zoals Nicholas Heath en 
Richard Rochester809, voorbereiden op de vraag die Filips in maart zou stellen aan de Engelse 
politieke leiding. Hier vergeet Filips echter een belangrijk constitutioneel gegeven, daar het 
niet aan zijn zelfgekozen Council was om de oorlog te verklaren. Wel kon het een stevige 
basis vormen om het plan in de Privy Council ter uitvoering te brengen.  Als justificatie wilde 
Paget zich beroepen op het offensieve verdrag van 1543 dat gesloten werd tussen Henry VIII 
en Karel V. Hoewel dit een moeilijke piste leek, zette Paget zich nogmaals ten volle in voor 
Filips en Mary. Volgens Granvelle kon het overtuigen van de Councillors geen probleem 
vormen, omdat het vooral Mary zou zijn die uit liefde voor haar man, haar Councillors zou 
overreden om aan Frankrijk de oorlog te verklaren.810 Deze bijzonder positieve opstelling van 
Granvelle leek eerder prematuur, daar Mary via een memorandum te horen kreeg dat 
Engeland op basis van het huwelijksverdrag, niet bij machte was om Frankrijk de oorlog te 
verklaren. Volgens de Venetiaanse gezant, Michieli Suriano, zat de situatie muurvast, maar 
kon Filips zich eventueel vinden in een financiële toezegging.811 
 
Toch zou Filips, bij zijn aankomst in maart 1557 ontdekken dat een beslissing omtrent een 
oorlogsverklaring nog zeker geen absolute zekerheid was. Mary en Paget wisten weliswaar 
dat na de problematiek met Rome, het nog maar een kwestie van tijd was vooraleer het 
Anglo-Habsburgse huwelijk zou uitgroeien tot een Anglo-Habsburgse alliantie. 
 
Waarom kon Engeland, die nu de kans schoon zag om de oude Franse gebieden terug in te 
lijven, niet meteen overtuigd worden, om mee te dingen naar een plaats in de annalen van de 
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militaire geschiedenis? De reden waarom bepaalde leden van de Privy Council zich niet 
meteen achter een oorlogsverklaring  schaarden is dubbel en kan vooral verklaard worden aan 
de hand van de financiële en economische staat van Engeland in 1555 . Enerzijds wenste men 
uiteraard vooral uit een ‘nationalistisch’ standpunt, niet gebonden te worden aan de oorlog 
van een grote mogendheid, waarbij Engeland niet meer dan als een handige achterhoede voor 
Filips werd aanzien. Een profilering van het ‘Engels’ zijn speelde zeker een rol, waarbij 
tegenstanders zich zo trachtten te profileren tegen de aanhangers van Filips. Henry Neville 
‘Earl of Westmoreland’ zou in de zomer van 1557 aan Gilbert Kennedy, de Schotse Earl of 
Cassilis, stellen dat ‘As long as God shall preserve my Master and mistress together, I am and 
I shall be a Spaniard to the uttermost of my power812’, waardoor dit andermaal illustreert waar 
menig Engels edelman de bron van de macht situeerde. De voor – en tegenstanders waren dus 
aan elkaar gewaagd. Anderzijds waren er eveneens structurele problemen ten gronde, die met 
een eventuele oorlog met Frankrijk konden uitdijen. De economische situatie kende sinds de 
jaren 1520 een stagnatie, waardoor de prijzen van de bestaansmiddelen verdubbelden, maar 
deze trend werd niet gevolgd door een stijging van de lonen. De impact die deze problemen 
op de Engelse bevolking zou teweeg brengen, werd vergroot door het uitbreken van een 
grootschalige griepepidemie in 1556-1558, waarbij, volgens recente studies, 20 % van de al 
reeds verzwakte bevolking het leven liet.813 In tegenstelling tot rapporten van Michieli, zou 
het dus een hele opgave zijn om 100.000 gezonde weerbare mannen te verzamelen. Een 
bijkomend probleem dat gepaard ging met deze demografische ramp  was het feit dat 
protestantse predikers over het hele land de boodschap verkondigden dat dit een straf was van 
God, omdat Mary had toegelaten het katholicisme opnieuw te herstellen. Deze opruiende 
berichten gingen eveneens gepaard met de verhalen dat Edward VI als een ware Messias zou 
terugkeren, om het land uit de klauwen van de paapse en Spaanse tirannie te redden. Dat in 
deze periode, ene Sir Henry Dudley vanuit Frankrijk een coup trachtte te plegen, versterkte de 
overtuiging van de tegenstanders dat Engeland wel andere katten te geselen had, dan zich in 
een nieuwe oorlog met Frankrijk te storten. Armagil Waad en Thomas Smith, beiden oud-
functionarissen, verklaarden in 1558 en 1560 dat het koninkrijk uitgeput was, het volk berooid 
en het grondgebied bedreigd door Schotten en Fransen. 
 
De staatsfinanciën konden weliswaar wel een gedeelte van de eventuele oorlogsvoering 
dragen — dit was dan ook waar Filips op rekende — , maar ook de Engelse schatkist ging 
gebukt onder een schuldenberg die niet te overzien was. Toch werden er door William Paulet 
‘Lord High Treasurer’ zorgvuldige pogingen ondernomen om The Exchequer en The Courts 
of Augmentation te hervormen, waarbij vooral gepoogd werd de schuldenlast van £ 
185.000814, die als erfenis van Edward VI in handen van Mary viel, grotendeels in te dijken. 
Paulet voerde een ‘rationeel’ beleid, door The Augmentations en The Court of First Fruits and 
Tenths onder het geheel van de Exchequer te plaatsen. De invoering van een Book of Rates 
zorgde voor een verdriedubbeling van de inkomsten voor de kroon.815 Hoewel de schuld in 
1558 een bedrag van £ 300.000 zou omvatten — en de vrees van de Privy Council bevestigde 
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— stond Engeland er op financieel vlak wel beduidend beter voor dan het rijk van Filips. The 
Muscovy Company die in 1555 na de reis van Sir Hugh Willoughby en Sir Richard 
Chancellor werd opgericht, moest de handel via de zgn. North East Passage verzekeren en via 
interessante leningen te Antwerpen — vooral via bemiddeling van Thomas Gresham, die door 
Thomas Chaloner omschreven werd als ‘a jewel for trust, wit, and diligent endeavour’ en 
Lazarus Tucker —;  kon de schatkist op  inkomsten blijven rekenen. Deze financiële ruimte 
was echter breekbaar en de tegenstanders vreesden dus vooral een ineenstorting van de 
financiën, een neergang van de handel met Frankrijk en diens bondgenoten en een nieuwe 
stroom aan rebellieën, indien Engeland zich aan een nieuwe oorlog zou wagen. 
 
Het was een politieke strijd waarvan niet enkel de positie van Engeland, maar eveneens de 
invloed over de vorstin de inzet was. De leden van Mary’s huishouden bleven zich — 
ondanks de bemiddeling van Mary die ook in dit dossier rabiaat de visie van Filips volgde — 
verzetten tegen de oorlog. Men gebruikte dezelfde tactiek zoals die tijdens de 
huwelijksonderhandelingen werd gehanteerd, zijnde de verschillende weerspannige elementen 
op een individuele basis benaderen en proberen te overtuigen. Daar waar er zich in de Privy 
Council er een totale patstelling vormde, zorgde een externe gebeurtenis voor de gedroomde 
doorbraak waar Filips, Mary, Paget en de Silva zolang op moesten wachten. In april 1557 
voerde ene Thomas Stafford een weinig succesvolle raid in het Noordoosten van Engeland 
uit, waarbij enkel het onderbewapende Scarborough Castle ten prooi viel aan de rebellie. Het 
was niet zozeer de rebellie van Stafford, die zich al een zelfverklaarde legitieme erfgenaam 
van de Plantagenets816 zag,  maar eerder het verband met Henri II dat volgens voorstanders in 
de Privy Council als een casus belli werd aanzien. Hoewel er geen materiële bewijzen konden 
voorgelegd worden, kon er volgens Londen niet getwijfeld worden aan de ondermijnende en 
gevaarlijke politiek van Henri II. Staffords motivatie was Mary als ‘unrightful Quene of 
England’ van de troon stoten, die met haar Spaanse politiek enkel ‘to the trewe Inglyshe 
bloude of our owne naterall countrye’ als motief had. Henri II’s steun kon volgens ingewijden 
herleid worden tot de aloude manier waarop de Britse eilanden in Frankrijk ervaren werden: 
potentiële vazallen. Was er daadwerkelijk, zoals men in Engeland is gaan stellen, een 
verborgen steun vanuit Parijs? Vooraleerst is het belangrijk te vermelden dat niemand ooit het 
eventuele succes van deze aanval serieus nam. Henry Dudley bestempelde Stafford al 
smalend als de ‘King of Scarborough’ , wat op het algemeen bekende amateurisme van 
Stafford wees.817 Nicholas Wotton meldde reeds in november 1556 dat er een briefwisseling 
tussen Stafford en Anne de Montmorency gaande was, waarin al reeds gewezen werd op de 
zgn. claim van Stafford.818 In januari 1557 werden volgens Wotton, in navolging van de 
voorgaande correspondentie, concrete plannen uitgetekend, waarbij gewezen worden op de 
‘grote onderneming’ die Stafford met Henri II uitwerkte en waarbij ook menig Engels 
dissident — o.a. ene kapitein Claver — zich bij aansloot.819 In april kon Wotton met enige 
zekerheid melden dat Scarborough het uiteindelijke doelwit zou zijn, van waaruit Stafford zijn 
veroveringstocht over Engeland zou verderzetten. Een belangrijke opmerking is het feit dat 
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Henri II geen aanstalten zou maken om meteen militaire of financiële steun te bieden aan de 
rebellen, ‘till  he may perceive some likelihood of breach’.820 Hieruit zijn dezelfde parallellen 
te trekken met o.a. de steun aan lady Jane, waarbij Henri II —uit strategische overwegingen 
— het nodig achtte af te wachten, vooraleer zich in een nieuw avontuur te storten. Daarnaast 
was Henri II zeker beducht op het feit dat er een nieuw Engels front zou geopend worden, 
waardoor de Engelse verklaring zeker in twijfel kan getrokken worden. Meer dan enkele 
verklaringen van Wotton  en onbetrouwbare informanten, waren er in wezen niet die in de 
richting van Henri II wezen. Toch wisten zowel Don Bernardo de Mendoza en Filips dat deze 
amateuristische poging om Mary van de troon te stoten, handig te gebruiken was om de Privy 
Council te overreden om aan Frankrijk de oorlog te verklaren. Op 7 juni kreeg Filips wat hij 
hebben wilde: een officiële oorlogsverklaring aan Frankrijk. Henri II had dit weliswaar zien 
aankomen, maar gedroeg zich terecht verrast wanneer William Flower, Norroy King of Arms, 
in de abdij te St.Rémy, het nieuws overdroeg. De Franse koning liet het wel niet na te wijzen 
op het verpletterende aandeel van Filips in de oorlogsverklaring.821 Om de vooronderstelling 
te pareren dat het huwelijksverdrag geschonden werd, werd gedetailleerd weergegeven 
waarom Engeland het nodig achtte om na een enkele jaren vrede, opnieuw over te gaan tot 
oorlog. Henri II was volgens de verklaring een gevaar voor de Engelse integriteit, door het feit 
dat hij niet alleen valsmunters naar Engeland stuurde, maar eveneens een hele rits aan 
dissidenten, gaande van Sir Henry Dudley tot Thomas Stafford, zowel financieel als militair 
steunde en zelfs onderdak bood in Frankrijk. Hoewel getracht werd om Filips niet in dit 
verhaal te betrekken, werd wel vermeld dat Henri II eveneens zonder enige reden het 
graafschap Vlaanderen binnenviel.822 Het was duidelijk dat de leden van de Council  niet 
enkel overtuigd moesten worden van de noodzaak van de oorlog, maar dat ze eveneens een 
casus belli wensten die niet indruiste tegen de bepaling dat Engeland niet in Filips’ oorlogen 
mocht betrokken worden. Hoewel de casus Stafford als een zeer doorzichtige poging om de 
oorlog te rechtvaardigen omschreven kan worden, verdween zo ook de geest van Stephen 
Gardiner die, ondanks zijn positieve houding tegenover Filips, wel bleef wijzen op de gevaren 
van grootschalige internationale conflicten. De enige die zich naast Filips vol enthousiasme 
uitliet over de oorlogsverklaring, was Simon Renard die stelde dat het enkel bewijst wat hij 
jarenlang had beweerd: ondanks mooie verklaringen, haalden de Franse imperialistische 
wensen steeds opnieuw de bovenhand. Een meer recente — maar niet bewezen theorie — 
stelt dat het niet Henri II, maar eerder William Paget was, die uit tactische overwegingen de 
drijvende kracht was achter de rebellie.823 Hij zou immers gegokt hebben dat dit de 
tegenstanders kon overtuigen om aan Frankrijk de oorlog te verklaren, wat ook bleek te 
kloppen. 
 
 
 

                                                           
820 Notitie van dr. Nicholas Wotton, State Papers, Foreign, Mary I, waarschijnlijk voor 14 april 1557 opgetekend. 
821 Verslag van William Flower, Cal. Spain, XIII, 9 juni 1557. 
822 Oorlogsverklaring aan Frankrijk, Cal. Spain, XIII, 7 juni 1557. 
823 D. Loades, Mary Tudor, The tragical History of the First Queen of England…p. 165. 
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IV.12. Het Schotse vraagstuk: een Habsburgs probleem? 
 

Filips had zijn oorlogsverklaring op zak, maar moest er wel een zware prijs voor betalen, daar 
hij de Engelse troepen die in de Nederlanden zouden moeten dienen, zelf moest bekostigen. 
Mary Tudor en haar Privy Council beperkten hun acties tot de preventieve optredens in de 
Noordzee en aan de Schotse grens. Toch kan er terecht de vraag gesteld worden, hoe deze 
oorlogsverklaring de positie van Filips t.o.v. oude Engelse vijanden bepaalde? Hoewel nooit 
enige beloftes vanuit het Habsburgse kamp werden gemaakt, waarbij de oorlogsverklaring de 
basis zou leggen voor een soort wederzijdse offensieve alliantie, doken al gauw Engelse 
hulpkreten op. Engeland had ook moeten kunnen rekenen op — al dan niet zelfgefinancierde 
— Spaanse troepen. Juridisch gezien was Filips dit aan Mary verplicht. Deze ‘alliantie’ zou 
dan meteen betrekking moeten hebben op Schotland. Want, zoals Nicholas Wotton het in 
november 1556 van zijn spion Kiraldry hoorde, was de situatie van die aard dat zelfs de 
Schotse bisschoppen hun gebed beperkten tot het prevelen van anti-Engelse oorlogsslogans.824 
Dat de Auld Alliance nieuw leven ingeblazen zou worden, bleek uit de berichten van de Lord 
Deputy of Calais, Sir Thomas Wentworth die kon melden dat Imbert de la Platière ‘Maréchal 
de Bourdillon’, te Dieppe ongeveer 20 schepen had klaarstaan om Mary de Guise bij te staan 
in de opkomende oorlog met Engeland.825 Sir Thomas Warton ‘Warden of the Eastern and 
Middle Marches826’ wist met enige zekerheid te vermelden dat Schotse edellieden in een 
intentieverklaring aan de Fransen hadden meegedeeld, dat de Schotten — zoals de Engelsen 
voor de Habsburgers zouden gaan doen — de Fransen in elke oorlogsomstandigheid zouden 
bijstaan.827 Hoewel deze constante stroom berichten verschenen, alvorens Engeland officieel 
de oorlog verklaarde aan Schotlands bondgenoot, gaven deze onheilspellende 
waarschuwingen wel het sfeerbeeld mee dat de Council Chamber steeds meer zou gaan 
domineren. 
 
De situatie in Schotland bereikte een keerpunt, toen de massale Franse aanwezigheid o.l.v. 
Mary de Guise en d’Oysel steeds meer gecontesteerd werd. De dreiging kon zeker niet 
onderschat worden. Henri II moest zich jarenlang troosten met de gedachte dat Mary of Scots 
ooit wel kans maakte op de Engelse troon, maar door de nieuwe oorlogssituatie behoorde 
enige militaire druk op Engeland nu ook tot de mogelijkheden. Filips van zijn kant achtte het 
echter niet opportuun om zich volledig op Schotland te richten.828 De weigerachtige Spaanse 
houding werd bevestigd wanneer in augustus 1557 een Schotse oorlogsverklaring door 
Engelse Privy Council aan Filips werd overgemaakt. Dit ging gepaard met de vraag of een 
Spaanse vloot zich naar de Ierse Zee zou kunnen begeven om er de Engelse vloot aldaar te 
ontlasten. Filips verbood — ondanks de adviezen van de graaf van Feria — Admiraal Don 
Luis de Carvajal echter om deze steun te verlenen en Don Juan de Figueroa, de  Spaanse 
gezant in Londen, maakte zich klaarblijkelijk meer zorgen om de Franse aanwezigheid in de 

                                                           
824 Dr. Nicholas Wotton aan Mary I, State Papers, Foreign, Mary I, 30 november 1556. 
825 Thomas Wentworth aan Mary I, State Papers, Foreign, Mary I, 28 mei 1557. 
826 Grensgebied met Schotland. 
827 Lord Thomas Wharton over de situatie in Schotland, Cal. Spain, XIII, 25 maart 1557. 
828

 J. S. Morrill, The Oxford Illustrated History of Tudor and Stuart Britain, Oxford, Oxford University Press, 
1996,  p. 405. 
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Noordzee dan de duidelijke Schotse dreiging in het Noorden.829 Deze discussie of Filips al 
dan niet de oorlog moest verklaren aan Schotland, beperkte zich niet enkel tot een tweestrijd 
tussen de Privy Council en de koning, maar had ook een invloed op de politieke processen in 
de Nederlanden. Er kan echter gesteld worden dat de Nederlanden niet meteen betrokken 
waren in een eventueel conflict met Schotland, maar Filips zou dit probleem wel aan de Raad 
van State voorleggen. Waarom was men in de Nederlanden zo beducht op de Engelse 
voorstellen en hoe uitte zich dit in de hoogste regionen van de macht? 
 
Vooraleerst werd er gewezen op de Anglo-Nederlandse band die ook uitgedragen werd in het 
huwelijksverdrag, maar dit hield niet in dat elk probleem van Filips en Mary, automatisch een 
probleem van de Nederlanden werd. Het was echter wel een problematiek waar Emanuel-
Philibert, die in 1556 Maria van Hongarije opvolgde als landvoogd,830 zich mee bezig hield. 
Hiervoor won hij vooral de adviezen van de Raad van State in. Dit was de ironie van de 
Habsburgse samengestelde staat, waarbij de vorst rekening moest houden met de gevoelens en 
geplogendheden van de respectievelijke entiteiten. Het probleem verschoof immers naar de 
Nederlanden, die volgens de Engelsen verondersteld waren een initiatief te nemen. De 
Engelse deelname aan de oorlog moest immers de Franse druk op de Nederlanden verlichten. 
De algemene lijn die in de Nederlandse Raad van State werd aangehouden, was die van het 
negatieve advies t.o.v. een oorlog. De redenen liepen hieromtrent uiteen, maar vooral de vrees 
voor een economische stagnatie was de meest dominante. 1557 zou het jaar van het Spaanse 
staatsbankroet worden, waarbij die gevolgen zich ook tot in de Antwerpse bankiersnaties 
lieten voelen. De Nederlandse adel was bijgevolg niet van plan de Schotse handel, die sinds 
de 15de eeuw voet gevoerd werd in de Nederlanden, op te blazen n.a.v. de Anglo-Franse 
troebelen. De Schotse wol – en steenkoolhandel bekleedde een belangrijke aandeel in de 
Schotse-Nederlandse handel, die voornamelijk via Leith en Brugge verliep. Toch verschoof 
het zwaartepunt van de Schotse handel zich van het Zuiden naar het Noorden, wat eveneens 
verklaard kan worden met het groeiende aandeel van Holland-Zeeland in de haringvangst. 
Een oorlog zou deze handelsrelaties echter abrupt verbreken — contradictorisch genoeg 
vreesde Filips terecht dat dit voor een verder ongenoegen zou zorgen bij de Nederlandse 
onderdanen — , waardoor voorzichtigheid geboden was. Het kamp van de tegenstanders werd 
geleid door de graaf van Egmond, de graaf van Horne en Willem van Oranje, die eerst in een 
memorandum — dat officieel uitging van de volledige Raad van State — naar een 
diplomatieke oplossing verwezen831, en later in een gezamenlijke brief aan Filips, op de 
eventuele destructieve consequenties voor de economie wezen. Ondanks de Schotse druk op 
de Engelse forten Desmond en Berwick wees Horne enerzijds op het feit dat de relaties met 
Schotland op peil gehouden moesten worden, terwijl de graaf anderzijds wel geen breuk met 
Engeland wenste. Willem van Oranje daarentegen wees vooral op het constitutionele luik van 
de problematiek. Hoe konden immers officiële stappen ondernomen worden zonder de Staten-
Generaal — waarbij vooral advies moest ingewonnen worden bij de zeevarende 

                                                           
829 Filips aan Don Luis de Carvajal, Cal. Spain, XIII, 8 augustus 1557. 
830 Officieel kreeg Filibert-Emanuel de titel van ‘Luitenant-Generaal’, wegens het feit dat hij geen prins van den 
bloede was. 
831 B. Kervyn de Lettenhoven, Relations Politiques des Pays-Bas et de l’Angleterre, sous le règne de Philippe II 
(T. I), Brussel, Hayez, 1882,  p. 96. 
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provincies832— te raadplegen. De mening van de adel en de Staten, die onder Filips II op vele 
vlakken aan macht moesten inboeten, was ook hier volgens Willem van Oranje van essentieel 
belang. De graaf van Egmond wees van zijn kant vooral op het voornoemde commerciële luik 
en vreesde dat een zware druk op de Nederlandse economie gelegd zou worden. Belangrijk is 
hier te wijzen op de afwijzende houding van Egmond tegenover de Engelsen, die hij 
beschuldigde van een weinig loyale houding tegenover Filips. Want waarom zou Filips en de 
Nederlanden zich moeten engageren in de strijd tegen Schotland als Engeland maar half werk 
leverde in de oorlog tegen Frankrijk?833 De problematiek in de Raad van State legde ook een 
machtsstrijd bloot waarbij de adel trachtte haar machtspositie tegenover de ambtelijke juristen 
— die onder Maria van Hongarije een opgang maakten  — te versterken. De Friese voorzitter 
van de Raad van State, Viglius van Aytta van Zwichem toonde zich als ambtenaar immers 
bereid om — uit puur juridische motieven — een gegronde en duidelijke oorlogsverklaring 
tegen Schotland op te stellen. Filips had door zijn huwelijksverdrag en voorgaande Anglo-
Habsburgse overeenkomsten  immers een verplichting tegenover Mary en de Engelse 
bevolking. Toch zou blijken dat ook Viglius zich de vraag stelde welke voordelen een oorlog 
met Schotland zou kunnen opleveren. Het was dus meer dan een louter economisch 
vraagstuk: machtsverhouding en de strijd om de invloed bepaalden evenzeer de houding van 
de protagonisten. Hoe raakte men dan uit deze patstelling? 
 
In september 1557 werd — op aangeven van Philippe de Lalaing834— een diplomatiek 
compromis uitgedokterd waarbij Christopher d’Assonleville, lid van de Geheime Raad, de 
opdracht kreeg om via diplomatieke gesprekken835de Schotten tot redelijkheid te dwingen. De 
opdracht die d’Assonleville uit handen van Filips kreeg, stond een ‘stick and carrot’ 
compromis voor, waarbij de Engelsen zoet gehouden moesten worden, terwijl de Schotten het 
schrikbeeld van een Habsburgse interventie voor ogen moesten houden. In de instructies van 
19 september 1557 werd duidelijk dat d’Assonleville aan de Engelsen de garantie moest 
geven dat Filips de verdragen, die tussen Henry VIII en Karel V gesloten werden,  zou 
naleven, terwijl de gezant aan Mary de Guise en James Hamilton ‘Duke de Châtellerault’, de 
waarschuwing moest meegeven dat Filips zich niet eeuwig afzijdig kon houden. Filips was 
volgens de boodschap  immers van plan het grondgebied van Engeland op dezelfde wijze te 
vrijwaren zoals hij dat aantrof.836  Hoe werd deze zet in Engeland ervaren? Het gros van de 
Privy Council wist dit afleidend manoeuvre van Filips echter niet te appreciëren. Velen 
voelden zich bekocht door het feit dat Filips met man en macht de Engelsen had overreden 
om Frankrijk de oorlog te verklaren, terwijl het in tegengestelde richting niet het geval was 
voor Schotland. D’Assonleville gaf meermaals te kennen dat Filips, bij monde van de 
Figueroa, zijn standpunten uit de doeken moest doen, waardoor gehoopt werd dat de 
overtuigingskracht van Filips op Mary het nogmaals zou halen837. Na een audiëntie van 
d’Assonleville bij Mary in januari 1558, maakte Lord William Howard aan de graaf van Feria 

                                                           
832 Hier wees Willem van Oranje vooral op Brabant en Holland-Zeeland. 
833 B. Kervyn de Lettenhoven, Relations Politiques des Pays-Bas et de l’Angleterre…pp. 101-102. 
834 B. Kervyn de Lettenhoven, Relations Politiques des Pays-Bas et de l’Angleterre…p. 87. 
835

 D’Assonleville zou tijdens de beginjaren van Elizabeth I’s regering nog diplomatieke missies in handen 
krijgen. 
836 Instructies aan Christopher d’Assonleville, State Papers, Foreign, Mary I, 19 september 1557. 
837

 B. Kervyn de Lettenhoven, Relations Politiques des Pays-Bas et de l’Angleterre…p. 108. 
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duidelijk dat de Engelse verliezen838 en constante Schotse aanvallen in het Noorden enkel en 
alleen te wijten waren aan de weinig loyale houding van Filips.839 Dat deze houding vooral 
een defaitistisch gevoel moest maskeren, maakte de terechtwijzing daarom niet minder 
duidelijk. De missie van d’Assonleville leverde in Schotland echter weinig resultaten op — 
Mary de Guise protesteerde hevig tegen de vredesmissie840 — , waardoor Filips — uit vrees 
om de Engelse ruggensteun te zullen verliezen— pas in mei 1558 overging tot duidelijke taal. 
Het huwelijk tussen Mary of Scots en de Franse dauphin, François droeg hier ook aan bij. 
Indien Filips in de hoedanigheid als Landsheer van de Nederlanden de oorlog zou verklaren 
aan Schotland, zou de handel hier zwaar onder lijden, waardoor de vorst dan ook enige 
garanties van Londen verwachtte. Filips vreesde immers dat, indien de Nederlanden de oorlog 
verklaarden, de Engelsen een eenzijdig vredesverdrag zouden afsluiten met de Schotten. Een 
praktijk die volgens Filips eigen was aan de Engelse manier van politiek voeren.841 Deze 
stelling bevatte grotendeels holle woorden omdat Filips goed wist dat de Schotse 
oorlogsvoering sinds de winter zo goed als stil was gevallen. De weigerachtige houding van 
Filips om de Engelsen te steunen, sloeg diepe wonden tussen beide partijen, waardoor het 
wantrouwen groter was dan ooit tevoren. De Engelsen hadden meer verwacht van Filips, 
terwijl de Spanjaarden niet bereid waren om meer te geven. Het conflict duidde wel aan dat de 
problemen die oprezen vnl. een internationaal karakter hadden. Schotland, de Nederlanden en 
Rome, de internationale politiek trof ieder land dat verbonden was met Engeland. Zich 
afzijdig houden was geen optie, omdat de banden — commercieel of politiek —  in vele 
gevallen te sterk waren om zomaar aan te kant te schuiven. Schotland kreeg hier mee te 
maken en ook de Nederlanden moesten hun verantwoordelijkheid nemen in een conflict dat 
enkel vanwege een dynastiek concept is gegroeid. Schotland was geen vijand voor het 
huwelijk, maar Londen verwachtte wel dat het één werd na 25 juli 1554. 
 

IV.13. ‘When I am dead and opened, you will find Calais written on my heart’. 
 
Er is reeds beschreven hoe het Anglo-Spaanse verband op bepaalde vlakken mank liep en hoe 
dit niet enkel voor problemen tussen Brussel en Londen, maar ook voor troebelen in 
Nederlandse Raad van State zorgde. Een wantrouwen dat vooral gebaseerd was op 
wederzijdse verwachtingen waaraan niet voldaan werden, zorgde voor een minimum aan 
wederzijds respect.  Hoe verliepen de relaties in die laatste cruciale fase  van Mary’s regering 
verder? Het uitgangspunt vertrekt hier vanaf het moment dat Calais ten prooi viel aan de 
troepen van François de Guise, waarbij het verlies van Engelands laatste bezittingen op het 
continent voor een ware schonkgolf zorgde in Engeland. Zowel Londen als Brussel hadden 
een antwoord voor de nederlaag, maar niemand zou het wagen de hand in eigen boezem te 
steken. Hoe trachtte Filips in deze situatie de alliantie staande te houden en hoe reageerde de 
Engelse diplomatie t.o.v. de Habsburgers op het verlies van The Pale? 
 

                                                           
838 In Januari 1558 viel Calais. 
839 De Feria aan Filips, Cal. Spain, XII, 22 januari 1558. 
840 B. Kervyn de Lettenhoven, Relations Politiques des Pays-Bas et de l’Angleterre…p. 133. 
841 Filips aan de graaf de Feria, Cal. Spain, XIII, 27 mei 1558. 
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De Engelse militaire samenwerking verliep nooit echt vlekkeloos wat vooral te wijten was aan 
de mentale verschillen die steeds bijzonder groot bleken te zijn. De hautaine Spaanse 
opperbevelhebbers hadden maar weinig op met de licht ontvlambare Engelsen, die volgens 
ingewijden bij de minste aanleiding met elkaar op de vuist gingen. Dit wantrouwen ging zo 
ver dat verschillende vloten ( één vanuit Plymouth, de andere vanuit Falmouth) opgericht 
werden.842 Pero Menéndez, Kapitein-Generaal van de India-vloot  kreeg in juli 1557 de 
opdracht zijn vloot onder het gezag van de Engelse admiraal, Lord William Howard of 
Effingham, te plaatsen. Volgens Menéndez was dit geen wijze beslissing daar de Engelse 
zeelieden er een brutale reputatie op nahielden, waardoor hij meteen zijn overplaatsing naar 
de vloot van Don Luis de Carvajal vroeg.843 Deze onderlinge strubbelingen verdwenen even 
in het niets door de eclatante overwinning te St-Quentin844 en het gevangen nemen van Anne 
de Montmorency. Volgens de Spaanse ooggetuige Juan de Piñedo  was de Engelse deelname 
cruciaal en vochten de Engelsen hun beste gevecht ooit.845 In Londen werd de overwinning 
met de gebruikelijke dankmissen onthaald. De Londense Aartsdiaken, John Harpsfield hield 
te St.Paul’s een preek, waarin hij verwees naar de heldendaden van de vele soldaten.846 Deze 
onderlinge vrede hield echter maar kort stand, vooral door het feit dat de problematiek van 
The Pale meer dan ooit, een wig tussen de Engelsen en de Spanjaarden zou drijven. 
 
Het vooruitzicht van een breuk tussen Engeland en Filips was één van de redenen die volgens 
Henri II kon aangehaald worden om dit stukje Engels grondgebied aan te vallen.847 Daarnaast 
was er ook enig prestige mee te halen, daar elke Franse koning sinds Jean II, de Engelse 
aanwezigheid als een schandvlek op hun blazoen zag. Calais bleef echter een zeer 
problematische en dure Engelse bezitting: er was een chronisch geldtekort, de verscheidene 
forten in Hammes en Guines werden ondermaats beveiligd en het gebied herbergde niet alleen 
een grote concentratie aan protestanten, maar eveneens een groot aantal Engelse en Franse 
dissidenten, die maar weinig op hadden met katholieke pro- Spaanse regering van Mary. In 
december 1557 verschenen echter de eerste tekens dat een Franse troepenmacht hun pijlen op 
Calais had gericht. De Guise werd na het verlies van St-Quentin opgedragen  om de positie als 
bevelhebber van het Noord-Franse leger op zich te nemen. Wotton waarschuwde Londen al 
sinds 1553 voor het eventuele verlies en in oktober 1557 stelde François de Noyelles, 
bevelhebber van Hesdin, dat een aanval een kwestie van maanden zou zijn. Gilles de Noailles, 
broer van Antoine en François, kon tijdens een rondreis in Frankrijk reeds vaststellen dat 
kanonnen door de muren konden breken, zoals een warm mes door boter kon snijden. De 
signalen waren duidelijk gegeven, waardoor ook de Ponthus de Lalaing ‘Heer de Bugnicourt’ 
en gouverneur van Artois in december duidelijk aan Savoye te kennen gaf dat Calais het 
voornaamste doelwit zou zijn.848 In december 1557, luttele dagen voor de aanval, kreeg 

                                                           
842 (TNA) Acts of Privy Council, Volume VI, 13 april 1558, p. 303. 
843 Pero Menéndez aan Filips, Cal. Spain, XIII, 7 juli 1557. 
844 10 augustus, feestdag van de Heilige Laurentius. Op 27 augustus viel de stad in handen van een Anglo-
Habsburgse legermacht. 
845 Juan de Piñedo aan Francesco de Vargas, Cal. Spain, XIII. 27 augustus 1557. 
846 Diary of Henry Machyn, Folio 77V, 15 -08- 1557. 
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William Grey ‘Baron Grey de Wilton’, gouverneur van Guines, nogmaals een waarschuwing 
uit handen van de Bugnicourt, waarin duidelijk werd gemaakt dat de Fransen zich gereed 
maakten voor een zware slag. Of de Bugnicourt op Calais doelde, was volgens Lord Grey niet 
met zekerheid vast te stellen.849 De waarschuwingen voor Filips en Mary waren dus 
voldoende om tijdig actie te ondernemen. De Privy Council erkende het gevaar, maar zou niet 
meteen overgaan tot zware beslissingen. 
 
In het kader van dit onderzoek, is het aangewezen om de vraag te stellen, of Filips 
daadwerkelijk iets probeerde te ondernemen, of hij Calais, net als in de Schotse materie, als 
een louter Engelse aangelegenheid zag. Een belangrijke schakel is Thomas Wentworth, die na 
de val van Calais, met alle zonden van Israel beladen werd. Feit is dat Wentworth en de 
Master of the Ordnance, John Highfield — ondanks meldingen van incompetentie — reeds in 
mei 1557 aan de Privy Council én Filips duidelijk stelde, dat de opslagplaatsen voor munitie 
en versterkingen een jarenlange verwaarlozing kende, wat op termijn als gevaarlijk kon 
beschouwd worden.850 Bijgevolg was een directe financiering851en een versterking van de 
troepenmacht852 noodzakelijk853, ondanks het feit dat Engeland zich op dat moment nog niet 
in een oorlogssituatie met Frankrijk bevond. In tegenstelling tot wat lang beweerd werd in in 
de Engelse historiografie zag Filips de noodzaak om Calais in Engelse handen te houden 
duidelijk in. Vanuit strategisch oogpunt was The Pale immers van een vitaal belang. Het 
diende als een buffer tussen Frankrijk en de Nederlanden, waardoor Calais in meer dan één 
opzicht als de poort naar volledige nederlaag werd aanzien. Met deze bedenking in het 
achterhoofd, liet Filips aan Lord Wentworth weten dat hij via een boodschapper moest laten 
weten, welke voorzieningen en aantal troepen nog gewenst waren.854 Wentworth — die zich 
in een kleed van ontkenning had gewikkeld — vroeg enkel 300 à 400 Habsburgse 
haakbusschutters om de Engelse troepen bij te staan.855 De vraag kwam echter te laat, mede 
door het feit dat de 20.000 soldaten van de Guise, het gebied zo goed als volledig afgesloten 
hadden. Filips begreep dat de stad verloren was, en gaf daarom Don Luis de Carvajal de 
opdracht de haven niet binnen de dringen, maar eerder steun te verlenen vanuit zee. Op 8 
januari 1558 viel Calais ten prooi aan de Franco-Duitse troepen. Het verlies van Calais en de 
dreiging dat Guines en Hammes hetzelfde lot ondergingen, stemde Filips niet alleen droevig, 
maar wekte eveneens de vrees voor Engelse represailles op. Filips stelde echter terecht  dat 
men hem geen verwijten kon maken, daar hij via Don Juan de Ayale aan Mary liet weten dat 
een groot aantal troepen gewenst was indien men The Pale wilde redden. De commerciële 
link tussen het continent en Engeland kreeg een zware klap en de weg naar het graafschap 
Vlaanderen lag meer dan ooit open. Volgens Filips moesten de Engelsen eens leren wat 
verantwoordelijkheid nemen was : defaitisme betekende immers een uitgestelde nederlaag.856 
Met deze gedachte werd Feria, die zich eerder al als een koele minnaar van de Engelsen 

                                                           
849 Lord Grey aan Mary, State Papers, Foreign, Mary I, 22 december 1557. 
850 Thomas Wentworth aan Filips, State Papers, Foreign, Mary I, 23 mei 1557. 
851 Thomas Wentworth aan Mary, State Papers, Foreign, Mary I, 28 mei 1557. 
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uitte857, naar Engeland gestuurd, om zowel Mary als de Privy Council wakker te schudden, 
maar moest bij monde Sir Anthony de St. Leger, vaststellen dat Henry Manners ‘Earl of 
Rutland’, die versterking moest bieden, in Dover de grootste moeite had om 5000 — laat 
staan goed bewapende — troepen bij elkaar te krijgen. Daarnaast gedroegen de  Engelsen zich 
zoals vanouds  als ware inwoners van het eiland; gericht op een totaal isolement.858 The Pale 
viel in minder dan een maand volledig in handen van de Fransen, maar de schuldige kon zeker 
niet gevonden worden in de persoon van Filips. Toch kan er gesteld worden dat de pogingen 
van Filips, die met ruggensteun van Savoye alles uit de kast haalde om The Pale in Engelse 
handen te houden, niet ten dienste van Londen gedaan werden. The Pale was een Engelse 
enclave, die van een commercieel, politiek en vooral militair belang was. Het bood niet alleen 
een veilige haven voor menig Habsburgs schip, maar verzekerde eveneens een commerciële 
band — Calais was een belangrijke Engelse stapelmarkt — tussen de Nederlanden en 
Engeland. Militair en politiek gezien kon het als een uitvalsbasis dienen  en — zoals eerder 
vermeld werd — was het een neutrale plaats waar oorlogstroebelen op een diplomatieke 
manier konden opgelost worden. Dit alles was nu verloren, en hoewel vrede met de paus voor 
meer stabiliteit in Italië zorgde, was de Noord-Europese situatie meer dan ooit zeer precair. 
Een schuldige moest gezocht worden en eens te meer werd het Anglo-Habsburgse verbond in 
vraag gesteld. Calais zou verworden tot een symbooldossier dat door de Habsburgse 
tegenstanders gretig zoo gebruikt worden in hun strijd tegen de Spanjaarden. Deze figuren 
hadden echter een goede kans om hun verhaal te verkopen, omdat de publieke opinie zich 
helemaal tegen Filips en zijn entourage had gekeerd. 
 

IV.14. Het verlies van Calais: An Act of Treason? 
 
‘The  principal member and chief jewel of our realm’859, zo werd The Pale ooit omschreven 
door de Engelse Privy Council, nu was het een synoniem voor vernedering waarbij niemand 
ontzien werd en iedereen als een schuldige werd aangeduid. Thomas Churchyard, de 
schrijver-soldaat, die aan de zijde van Lord Grey het bij voorbaat verloren Guines verdedigde, 
meldde vanuit gevangenschap860 dat het verlies het werk was van onkunde van de Privy 
Council, verraad en de almacht van een allesvernietigende Franse troepenmacht.861 Zelfs 
Mary werd in anonieme pamfletten afgeschilderd als een verraadster. De sfeer stond duidelijk 
gespannen, wat de vraag doet rijzen hoe de Habsburgers in het algemeen en Filips in het 
bijzonder reageerden op de nieuwe situatie. Op welke manier legde het verlies van The Pale 
een hypotheek op de Anglo-Habsburgse relaties en welke rol kon Engeland volgens Filips nog 
invullen? Het zijn vragen die de laatste maanden van het Anglo-Habsburgse huwelijk 
bepaalden en een momentopname kunnen bieden hoe de Habsburgers werden ervaren in de 
periode voor het overlijden van Mary Tudor en voor het aantreden van de enigmatische 
Elizabeth. 
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Engeland had zeker nog een rol van betekenis te spelen in de plannen van Filips, hoewel 
Calais hier niet altijd een duidelijke positie innam. De graaf van Feria, die sinds januari 1558 
in Engeland vertoefde, had als primaire taak de Privy Council ervan te overtuigen 
versterkingen te sturen naar de laatste Engelse bezittingen op het continent. Nadat Jean 
d’Estrées ‘Comte d’Orbec’ Guines innam, wijzigde de opdracht van Feria radicaal. Hoewel 
Filips nog duidelijk maakte dat The Pale op dat moment niet gered kon worden, en Mary en 
de Privy Council aanraadde om zich nu op de Schotse grens te richten862, moest Feria vooral 
het vuur brandende houden. Er heerste immers een algemeen gevoel van fatalisme dat door  
Feria enkel bevestigd werd na een gesprek met de leidende figuren van de Privy Council zoals 
Nicholas Heath,  de Earl of Pembroke, Thomas Thirlby en secretaris John Boxall. De sfeer 
was van die aard dat Engeland volgens Feria ingenomen kon worden door 100 soldaten, die 
waarschijnlijk ook nog de goede richting naar Londen gewezen zouden worden.863 
 
De val van Calais had echter diepe wonden geslagen, die ook een zware impact hadden op de 
autoriteit van de regering én van de Spanjaarden. De Kerk, die als het symbool van Mary’s 
regering werd gezien, kreeg te kampen met een grote graad aan absenteïsme tijdens de mis. 
Toch bleef het piëtisme en het uitdragen van de katholieke boodschap op een hoog niveau 
staan, wat voortreffelijke geïllustreerd werd door de niet aflatende preken van doctor Thomas 
Watson en diens864 uitgegeven Holsome and Catholyke Doctryne concerninge the Seven 
Sacramentes of Chrystes Church.865 Toch werden de eerste barsten in het nieuwe katholieke 
gestel duidelijker zichtbaar. 
 
Her en der doken eveneens de eerste berichten op dat het de Spanjaarden waren die Calais 
verkocht hadden aan de Fransen. Hoewel eerder in de tekst duidelijk gewezen werd op het 
plichtsbewustzijn van Filips en Savoye, sloeg de publieke opinie helemaal om. De geest van 
Stephen Gardiner, die in het najaar van 1553 vreesde dat het huwelijk zou leiden tot een 
oorlog en territoriale verliezen, dook weer op. Het desbetreffende artikel in het 
huwelijksverdrag werd geschonden, en nu moest Engeland de prijs betalen voor het blind 
volgen van Filips. De vreugde van een zwangerschap van Mary kon aan deze 
gemoedstoestand niet veranderen. Het verlies van The Pale werd in Engeland dan ook ervaren 
als een groot verraad, gepleegd door de Spanjaarden of door dissidente Engelsen. Volgens 
Henry Machyn werd Calais voor veel goud verkocht aan de Fransen.866 Nadat het nieuws van 
de val van Calais Rome bereikte, stelde Sir Edward Carne dat dit het werk van verraders 
moest zijn. Zijn stelling werd gevolgd door Kardinaal Trivulci, die vanuit Venetië dezelfde 
berichten ontving, en de abt van San Saluto, die van onbekende bronnen te horen kreeg dat 
Parijs de overwinningen van januari gekocht had van enkele ‘prominente’ Engelsen.867 Samen 
met Kardinaal Pedro Pachecco maakte hij de conclusie dat het vooral te wijten viel aan de 
ketterse ingesteldheid van Thomas Wentworth, die zich nooit loyaal had kunnen gedragen 
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tegenover het katholieke verbond tussen Filips en Mary.868 Wentworths positie werd sinds 
zijn aanstelling in 1555 zwaar gecontesteerd. Federico Badoer, de toenmalige Venetiaanse 
gezant, liet duidelijk verstaan dat Wentworths uitgesproken voorkeur voor de Fransen voor 
hevige conflicten zorgde tussen de Lord-Deputy en Stephen Gardiner.869  Wat in januari 1558 
geschiedde, werd voor velen dan ook niet als een verrassing gezien. Hoewel hier geen harde 
bewijzen voor te vinden zijn, was het wel alom bekend dat Calais een broeihaard was van 
allerlei dissidenten, die elk een eigen programma nastreefden.  Henri II, die graag mee heulde 
met een negativistische stroom tegen Filips, liet aan Giovanni Michieli weten, dat het vooral 
aan de Nederlandse troepen lag dat Guines zich op 21 januari moest overgeven.870 Henri II 
doelde hier hoogstwaarschijnlijk op het groeiende ongenoegen bij de Nederlandse troepen en 
wees hiermee onrechtstreeks op een verraad tegen Filips. Opmerkelijk is dat enkel Lord Grey 
onbeschadigd uit deze nederlaag kwam. Michieli Suriano stelde onomwonden dat de 
heldendaden van Lord Grey, het verraad van de bevelhebbers van Calais, misschien wel nog 
kon overschaduwen.871 Hoewel rechtszaken werden ingesteld en de Privy Council 
daadwerkelijk naging op welke manier religie enige rol speelde in de val van Calais — 
Wentworths vrouw, Lady Margareth Fortescue verbleef enige tijd in The Fleet op verdenking 
van ‘ketterse gedachten’—, werden nooit straffen uitgesproken. 
 
Religie en de oude anti-Spaanse reflexen — die eveneens gevormd werden door de 
weigerachtige houding van Filips om actie te ondernemen tegen Schotland — staken dus 
opnieuw de kop op. Filips trachtte dan wel — vnl. uit eigenbelang — het gebied uit handen 
van Frankrijk te houden, maar vooral zijn eenzijdige visie op de problemen van Engeland 
werden hem kwalijk genomen. Calais, het symbool van lang vervlogen succesverhalen, stond 
nu geboekstaafd als een vernedering en een herhaling van een Wyatt-rebellie, waarbij 
Engeland zich tegen Filips872 zou keren of zwaarwichtige parlementaire debatten omtrent de 
macht van de gemaal, kon de koning wel missen, waardoor de vraag kan gesteld worden op 
welke manier Filips deze oude demonen trachtte in te dijken en waarom deze pogingen steeds 
opnieuw ondermijnd werden. De missie van Feria was immers duidelijk: de Engelse 
bereidwilligheid in de oorlog moest in stand gehouden worden door vooral te wijzen op de 
mogelijkheid om Calais terug in handen te nemen. Hoe trachtte Filips toch nog een stem te 
behouden in de Engelse politiek? 

IV.15. Engeland na januari 1558: een minimum aan bereidwilligheid? 
 

Vooraleerst werden ook in de gebieden van Filips actie ondernomen om mogelijke verdachten 
van verraad aan te tand te voelen. Dat deze beslissing vooral genomen werd om de Engelsen 
ter wille te zijn, kan geen verbazing opwekken, maar illustreert hoe Filips in de gratie van de 
Engelse Privy Council wilde blijven staan. Savoye kon in maart 1558 immers melden dat hij 
John Highfield, Master of the Ordnance te Calais gevangen genomen had op verdenking van 
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verraad.873 Of Highfield al dan niet schuldig was kon Filips niet deren, want zijn uitlevering 
aan Engeland kon alleszins de berichten dat Filips Engeland verraden had ,onderdrukken. 
Feria wees op het oude systeem van de pensions dat gebruikt kon worden om Councillors aan 
Filips te binden. De opmerkzame Castiliaan wees echter op het probleem van de openstaande 
schulden. Volgens de Rekenkamer van Rijsel, moest er nog om en bij de £ 8.500 uitbetaald 
worden aan hoge lieden van de Privy Council.874 Net zoals in 1554 moesten deze betalingen 
de weg vrijmaken naar een beslissing in de Privy Council die Filips’ plannen moesten 
ondersteunen. Dat het betalen van pensions geen garantie was voor een pro-Habsburgse 
instelling van bepaalde Councillors, bleek uit de problematiek rond Lord Admiral William 
Howard of Effingham. Als bevelhebber van de zeemacht stond Effingham negatief tegenover 
een directe aanval op Calais en wenste — net als vele leden van de Privy Council —te 
wachten op een meer gunstige wind. Deze opstelling ging uiteraard in tegen de boodschap die 
Feria bracht, waardoor in januari 1558 Filips met het voorstel kwam om Effingham te 
vervangen door Edward Fiennes ‘Baron Clinton’, die eveneens aanwezig was tijdens de val 
de St-Quentin op 27 augustus 1557. Hoewel deze benoeming nogmaals de invloed illustreert 
die Filips kon uitoefenen op Mary, bracht het evenzeer nieuwe problemen met zich mee. 
Effingham verklaarde immers aan iedereen die het horen wilde, dat het Filips was die 
verantwoordelijk zou zijn geweest voor het verlies van zijn functie.875 In combinatie met de 
eerdere berichten van Effingham, die het verlies van Calais weet aan de alliantie met Filips, 
kon de oud-Admiraal de basis vormen van een nieuwe oppositiegroep. Hoewel dit gecounterd 
werd met het toekennen van een jaarlijkse toelage aan Effingham, wat verbonden was aan de 
functie van Lord Chamberlain, werd het duidelijk dat zowel Feria als Filips alles uit de kast 
moesten halen om de onderlinge relaties niet verder te laten ontsporen. De Clintons 
benoeming bleek wel de juiste gok te zijn, daar Feria later zou stellen, dat, ondanks zijn zeer 
opportunistische ingesteldheid, zijn beslissingen in de zgn. Council of War enkel genomen 
werden uit affectie voor Filips. 
 
Toch bleven de problemen voor Filips zich opstapelen, zo keerde niet enkel steeds meer 
Councillors zich tegen hem, maar werd dit eveneens gevolgd door de handelaars. In februari 
1558 kwam aan het licht dat handelaars uit de Nederlanden zich ten dienste hadden gesteld 
van de Fransen in Calais, door vanuit Duinkerken bestaansmiddelen te leveren aan het gebied. 
Dat dit gepaard ging met de zgn. Safe-Conduct of Passage, was er voor de Londense 
handelaars teveel aan.876 Het beeld dat Filips enkel geïnteresseerd was in de handel van de 
Nederlanden, werd hierdoor wel versterkt. Het hek was helemaal van de dam en de oude 
waarschuwingen van Sir Nicholas Throckmorton staken opnieuw de kop op: Filips was enkel 
uit op de rijkdom van het eiland, maar had volgens ingewijden nog liever zijn ziel verkocht 
aan de duivel, dan dat Engeland een cent zou kunnen verdienen aan lucratieve India-vaart. De 
vraag van de Engelsen om handel te mogen drijven in India, werd immers door Filips 
afgewezen. Velen negeerden het verbod877, maar de toon was zeker gezet. Hoewel het 
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parlement wel nog een bede van £ 200.000 liet goedkeuren that is the largest that has ever 
been voted for any king of England, verschenen daarna pamfletten waarin gesteld werd, dat de 
graaf van Feria de opdracht had gekregen om deze gelden meteen over te maken aan de 
Spaanse schatkist.878De Anglo-Spaanse relaties waren terug op het punt zoals dat was in juli 
1554: een sfeer vol wantrouwen, onbegrip en vooral de vrees dat Engeland zou herleid 
worden tot een Habsburgse vazal. Feria probeerde wel , maar kon van de Privy Council geen 
duidelijke beslissing bekomen. Het defaitisme was zo wijdverspreid dat niemand zich nog 
enige zorgen maakte over het feit dat de 5000 Duitse soldaten, die door Sir William Pickering 
geronseld werden, en o.l.v. Wilhelm von Wallerthum de Schotse grens zouden beschermen, 
ingehouden werden door Filips, die naar eigen zeggen Engeland zo ‘van een zware kost 
bespaarde’. Paget beloofde nog dat het parlement  de uitgave van £ 800.000 zou goedkeuren 
en het bericht werd de wereld in gestuurd dat Thomas Gresham in Antwerpen £ 100.000 aan 
een degelijk tarief zou kunnen lenen. Later bevestigde Paget dat de Antwerpse handelaars niet 
meer dan £ 10.000 wilden uitlenen.879 Toch moet er gewezen worden op het feit dat de 
Engelse kooplieden te Antwerpen, niet enkel de Engelse schatkist spekten, maar eveneens de 
oorlogsschatkist van Filips hadden voorzien van nieuwe inkomsten. Nog voor Engeland in 
een oorlog verzeild was geraakt met Frankrijk, kon Filips rekenen op leningen die door de 
Engelse kooplieden verstrerkt werden. Deze bedragen liepen van kleine sommen tot 30.000 
ecu’s.880 Hoewel Berwick een belangrijk doelwit bleef, kon Feria vaststellen dat Londen enkel 
actie ondernam door Thomas Thirlby en Sir William Cordell naar de Schotse grens te sturen. 
Feria meldde — met enige sarcasme — dat het de eerste keer was dat men een bisschop en 
een advocaat881, op een dergelijke militaire missie stuurde.882  Voor de Raad van State te 
Brussel was het inhouden van de Duitse troepen geen ramp, daar de eenheden in de 
Nederlanden van een meer essentieel belang waren, nu de Guise reeds Thoinville naderde en 
Paul de La Barthe de Thermes zich een weg baande naar Duinkerken. Na het veroveren en 
plunderen van Duinkerken trok de Thermes richting Grevelines, alwaar de graaf van Egmond 
en graaf Bernhard van Schauwenborg hem opwachtte. Op 13 juli voerde Egmond echter een 
verrassingsaanval uit, door via de rivier Aa, de Fransen de pas af te snijden en zo een 
eclatante overwinning in de wacht te slepen.883 Deze overwinning was een cruciale 
gebeurtenis in de Anglo-Spaanse relaties, een stelling waar zelfs de anders pro-Engelse de 
Feria moest mee instemmen. Het toonde niet alleen aan dat Habsburgse overwinningen ook 
zonder Engelse steun konden geschieden, maar leverde volgens Filips eveneens het bewijs, 
dat het verlies van Calais niet automatisch tot een meer kwetsbare Franco-Nederlandse grens 
leidde. Het vertrouwen in de Engelsen bereikte een dieptepunt, en vooral de mislukte Anglo-
Nederlandse amfibische aanval op Brest o.l.v. Lord Clinton en Van der Capelle werd door 
Filips met het enige ongenoegen onthaald. Voor Filips was dit het zoveelste bewijs van een 
mislukte Engelse deelname aan de oorlog. 
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Kon Filips de rol van de Engelse deelname echter wel minimaliseren? Filips probeerde echter 
steeds opnieuw vooral de verdiensten van de Spaanse en Nederlandse bevelhebbers in het 
voetlicht te stellen. Hoewel de Engelse bijdrage — mede door de financiële toestand —  zich 
voornamelijk beperkte tot de defensieve missies op zee en aan de Schotse grens, was hun 
aandeel in de oorlog echter niet gering. Vooral de bijdrage van de Earl of Pembroke, die een 
belangrijk aandeel had in de val van St-Quentin, en het feit dat de Engelse vloot grote delen 
van de artillerie, die ingezet werd door Egmond in juli 1558, vervoerde, kan niet onderschat 
worden. Daarnaast bood de Engelse zeemacht een belangrijke ondersteuning en Calais een 
veilige schuilhaven voor de Habsburgse schepen. Meer dan de gewone zee — en landmacht 
waren Engelse spionagenetwerken en kleine groepjes sappeurs884 van een uitermate essentieel 
belang. De rekeningen van de Rekenkamer de Rijsel geven in detail weer hoezeer een beroep 
gedaan werd op Engelse spionnen ‘pour des affaires secretz’. Zo verkregen o.a.  Thomas 
Calisonne en Quentin Brissaer, twee Engelse soldaten/spionnen, elk 80 livres, voor het 
overdragen van ‘informations secretz’ aan Emanuel-Philibert van Savoye.885 
 
Daarnaast was ook de expertise van de Engelse sappeur welbekend, waardoor ook melding 
gemaakt werd van Engelse sappeurs die in dienst van François de Guise en Anne de 
Montmorency — respectievelijk in Thionville en St-Quentin — werkzaam waren. Dat er ook 
enig prestige te winnen viel met deze functie, blijkt uit het feit dat Peter Martin, MP en 
erfgenaam van een rijke koperhandelaar uit Helston, kenbaar maakte dat hij tijdens het beleg 
van Boulogne in 1544 onder William Godolphin, als sappeur diende.886 Dat Filips vooral op 
expertise rekende, blijkt nogmaals uit het feit dat Richard Lee, een oudgediende die eveneens 
in het voornoemde beleg van Boulogne meestreed, aangewezen werd als eerste bevelhebber 
van de Engelse sappeurs in Frankrijk.887 In een latere fase steeg het belang van de sappeurs, 
wat bevestigd werd door het feit dat Filips steeds meer sappeurs liet overkomen, die meteen 
uit handen van Francesco de Lejalde hun soldij betaald kregen.888 De sappeurs werden 
eveneens ingezet om ingenomen steden en burchten te versterken. Een hele colonne werd zo 
onder leiding van Robert Brooke and David Dodeham naar St-Quentin gestuurd, om de 
stadwallen te voorzien van sterke vestingen.889 Het feit dat Filips eveneens Engelse sappeurs 
wilde inzetten om Grevelines te versterken, zorgde bij Nicholas Wotton voor enige agitatie. 
Waarom zou Grevelines immers versterkt moeten worden, als Filips bij hoog en laag 
beweerde dat Calais ooit opnieuw in Engelse handen zou vallen? Dit mag dan wel illustreren 
dat Filips daadwerkelijk de interesse in Engeland verloor, maar bevestigde eveneens de niet 
onbelangrijke rol die de Engelse ingenieurs bleven spelen in de oorlogsvoering. Een rol die 
ten onrechte onderbelicht bleef door de Habsburgers. 
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IV.16. De onderhandelingen te Cercamp: Habsburgse steun voor Engeland? 
 
Filips’ enthousiasme voor de Engelse zaak was immers al een geruime tijd verdwenen. 
Mary’s gezondheid ging zienderogen achteruit, waardoor ook Filips besefte dat zijn dagen als 
Engelse koning geteld waren. Een politiek op lange termijn behoorde nooit tot de 
mogelijkheden, maar toch poogde Filips zijn stempel op de Engelse politiek te blijven 
drukken. Nu liet Engeland hem — meer dan ooit — steeds meer onberoerd.  Problemen met 
de Hanze en de melding van Fray Bernardo de Fresneda dat Henri II met de Deense koning, 
Christian III, een offensief verbond had gesloten, konden het vuur maar weinig brandende 
houden.890 De Nederlandse Godfried de Pannkouck werd wel op een diplomatieke missie naar 
de Hanzesteden gestuurd, maar enkel om de Habsburgse belangen te verdedigen. Filips was 
nu gebrand op vrede, wat eveneens de intentie was die Henri II vertoonde. De eer van de 
Franse koning was na de inname van The Pale van die aard dat het sluiten van compromissen 
een mogelijkheid was. De religieuze situatie was in Frankrijk ook zodanig ontspoord — te Le 
Pré aux Clercs zong men openlijk protestantse psalmen891 —  dat interne stabiliteit enkel 
bereikt kon worden nadat de oorlog beëindigd was. Ook in de entourage van Filips klonk de 
roep naar vrede steeds luider. Hooggeplaatste Castiliaanse functionarissen zoals Diego 
Hurtado de Mendoza y de la Cerda ‘Hertog van Francavilla’ en Antonio de Toledo wisten dat 
de oorlog zo goed als onbetaalbaar was geworden en enkel nog tot chaos kon leiden.892 Toch 
hadden invloedrijke edellieden zoals de hertog van Alva en Ruy Gómez de Silva zich openlijk 
geuit tegen het vroegtijdig beëindigen van deze oorlog. De kaarten lagen nu wel beduidend 
beter dan tijdens de twee vorige pogingen. Paulus IV werd ingetoomd, Henri II was tot het 
besef gekomen dat er niet veel meer kon gewonnen worden, en Filips wist dat de financiële 
situatie niet langer een verder verloop van de oorlog toestond. Daarnaast was er de Engelse 
Privy Council die alle hoop had opgegeven om via militaire middelen Calais terug in te 
nemen. Alle partijen hoopten nu op een eervolle diplomatieke oplossing, al was de sfeer in 
Engeland zeer bedrukt. Ingewijden aan het hof stelden immers dat Engeland zich al tevreden 
kon stellen indien ze al wat kruimels van de Franco-Spaanse koek in handen konden krijgen. 
 
Logischerwijs duikt de vraag op welke rol de Engelsen speelden in deze nieuwe 
onderhandelingsronde. Hoe werden hun eisen onthaald, en op welke manier trachtte Filips 
hiermee om te gaan? Dr. Nicholas Wotton had aan het begin van de gesprekken maar weinig 
vertrouwen in de houding van Filips en ging zelfs uit van een mislukking. In een uitgebreide 
klaagbrief aan John Boxall stelde Wotton dat de Engelse delegatie enkel aanwezig mocht zijn, 
om zo als oorzaak genoemd te worden indien de onderhandelingen zouden mislukken. Calais 
bleef immers het alfa en het omega van de Engelse diplomatie.893 Filips erkende echter wel de 
problematiek van Calais en liet aan zijn gezanten, Granvelle, de hertog van Alva, Willem van 
Oranje en Ruy Gómez de Silva894, die in september 1558 de eerste verkennende gesprekken 
voerden te Rijsel, weten dat zonder Calais er geen basis kon gelegd worden om verder te 
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onderhandelen.895 Belangrijk is het feit dat Granvelle, de aanwezigheid van Vilgius van Aytta 
als noodzakelijk bestempelde. Hoewel Granvelle goed besefte dat Viglius vanwege zijn ziekte 
niet al te vaak zware reizen kon ondernemen, bleef hij bij Filips toch pleiten voor diens 
benoeming. De reden is vooral terug te vinden in de troebelen die heersten tussen Renard en 
Granvelle. De kardinaal dacht immers dat Viglius’ aanwezigheid de eventuele benoeming van 
Renard of Charles de Lalaing kon blokkeren. Laatstgenoemde heren maakten hun opwachting 
echter niet te Cercamp.  
 
Filips wist zeer goed dat hij nog enige prestige moest verdedigen in Engeland, en indien hij 
het land nog wilde inpassen in toekomstige plannen, het herstel van Calais hiervoor een 
minimumvoorwaarde was. Toch blijkt dat Filips ook enige gematigdheid wenste, door in een 
eerste fase het Engelse gezantschap te laten bestaan uit Lord Clinton en William Paulet. 
Viglius waarschuwde Filips dat hij Mary persoonlijke moest aanschrijven, over het feit dat zij 
zich niet moest laten beïnvloeden door ‘frivole Councillors’.896 Hier ving de koning echter 
bot, daar Mary, die wegens haar gezondheid niet bij machte was om zich sterk te maken, de 
bisschop van Ely, Arundel en Wotton prefereerde als gezanten. Hoewel duidelijk werd dat 
Engeland — tegen de uitdrukkelijke adviezen van Henri II in — als een onafhankelijke partij 
diende te onderhandelen, was het vertrouwen in het gezantschap ver zoek. Arundel, die zich 
als voorzitters van het gezantschap zou opwerpen, stond immers niet bekend voor zijn 
diplomatieke vaardigheid. Hun aanwezigheid werd niet gesmaakt door de Fransen, waardoor 
afgeproken werd dat de Engelse delegatie enkel gehoord zou worden, wanneer Engelse 
kwesties aangekaart werden.897 
 
Op 17 oktober werd in de abdij te Cercamp besloten om tot een tijdelijke wapenstilstand over 
te gaan — zo spaarden beide vorsten immers 500.000 kronen per maand  —, maar een goede 
afloop was allesbehalve zeker, daar Kardinaal de Lorraine een brief van Henri II met zich 
meedroeg, waarin duidelijk gewezen werd op het behoud van Calais.898 Willem van Oranje 
stelde dat de kwestie Calais kwalijke gevolgen kon hebben voor Engeland. Arundel liet hem 
immers later verstaan dat hij de onderhandelingen wenste af te breken, door het feit dat indien 
hij zonder resultaat naar Engeland zou terugkeren, het zijn kop kon kosten.899 Wat volgde was 
niet zozeer een onderhandeling, maar eerder het oprakelen van eeuwenoude verdragen die 
volgens beide partijen hun bezit konden rechtvaardigen. De aanwezigheid van Christina van 
Denemarken als voorzitter, moest voor een neutrale stem zorgen, maar dit werd ook al gauw 
weggelachen door de Franse delegatie.  De Fransen wezen op het Verdrag van Brétigny uit 
1370, dat gesloten werd tussen Jean II en Edward III, en waarin beschreven stond dat Calais 
afgestaan werd om Jean II vrij te kopen. De Fransen wezen echter eveneens op het feit dat dit 
verdrag niet rechtsgeldig bleef, omdat Jean II kort daarna overleed. De Engelsen van hun 
kant, wezen niet enkel op de openstaande schuld die de Fransen omtrent Boulogne nog 
moesten aflossen, maar stelden dat elk verdrag hun rechtsgeldigheid verloor nadat Frankrijk, 
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met ruggensteun van Schotland, constante aanvallen uitvoerde op Engeland. Van belang in 
deze onderhandelingen is de manier waarop oude verdragen elk een eigen invulling kregen. 
De Engelsen ontkenden dat de Fransen Calais afstonden om zo Jean II vrij te kopen900, en 
haalden hierbij de Franse literaire held Froissart aan, die stelde dat Jean II eerst vrijgelaten 
werd, maar nadien uit vrije wil terugkeerde, omdat de Franse schuld nog steeds niet afgelost 
was.901 Calais werd dus afgestaan als een pure oorlogsbuit voor de Engelsen, en niet om de 
Franse vorst vrij te kopen. Verdragen waren tijdens Cercamp dus van groot belang. Hier was 
Vilgius’ expertise van buitengewoon belang, daar hij via kennis van de oude verdragen o.a. de 
stelling dat Milaan op grond van geboorterecht902 aan de Fransen toekwam, ontkrachtte.903 
Dat Calais niet opgelost zou raken werd duidelijk, wat ook het vermoeden deed ontstaan dat 
de Franse delegatie, bestaande uit de Kardinaal de Lorraine, Anne de Montmorency, Jacques 
d’Albon de Saint-André, Sebastièn en Claude de l’Aubépine, en Jean de Montvilliers 
‘Bisschop van Orleans’, niet verder wenste te onderhandelen vooraleer de zaak Calais 
opgelost zou worden. 
 
Hoewel reeds beschreven werd dat Filips van mening was dat Calais niet zomaar uit handen 
gegeven kon worden, bevond hij zich echter wel op glad ijs. Niet alleen bleef hij ook ijveren 
om het probleem van de Italiaanse gebieden — en vooral Savoye-Piedmont — op te lossen , 
maar was hij eveneens bereid om het voorstel waarin Calais als bruidschat voor Don Carlos 
en Elizabeth de Valois geschonken zou worden, in overweging te nemen. Dit voorstel 
illustreerde — ondanks de vooropgestelde Filips’ mening betreffende Calais — dat er een 
wezenlijk verschil was tussen de Engelse — en een gedeelte van de Habsburgse — delegatie  
en Filips. Filips was bereid om Calais indirect af te staan aan de Fransen, waardoor de indruk 
kon gewekt worden dat Frankrijk alle rechten op de claim had en Engeland totaal geen. Indien 
dit huwelijk immers zou doorgaan, was de band tussen Calais en Engeland volledig 
verbroken. Volgens de Engelse en Habsburgse delegatie zou dit niet alleen een bijzonder 
moeilijk precedent scheppen — als er over Calais onderhandeld kon worden, kon er volgens 
Granvelle ook over de Italiaanse gebieden onderhandeld worden — , maar zou ook zo de 
indruk gewekt worden, dat alles geregeld werd boven de hoofden van de Engelse gezanten, 
wat uiteraard voor een pijnlijk prestigeverlies van Filips in Engeland zou kunnen zorgen.904 
De Engelsen waren echter met handen en voeten gebonden, daar een weinig consistente Privy 
Council stelde dat een beslissing voor Calais pas genomen kon worden indien het nieuwe 
parlement zou samenkomen. Een samenspel van eigenbelang, Engelse voorwaarden en vooral 
geopolitiek bepaalden de eerste fase van deze onderhandelingen, waarbij Filips goed besefte 
dat hij Engeland — ondanks zijn afzijdige houding t.o.v. de Engelse politiek — nog niet los 
kon laten. Het aspect om Engeland ten alle prijzen in de alliantie te houden, werd door Henri 
II aangehaald om Calais net niet af te staan. Een vicieuze cirkel was dus het resultaat, waarbij 
ook de Habsburgse gezanten — vooral Oranje — tegen wil en dank moesten dreigen om de 
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onderhandelingen af te laten springen.905 Dat dit niet het officiële Nederlandse standpunt was, 
zou later blijken uit de meldingen van Oranje en zijn Nederlandse collega’s, dat zolang de 
oorlog duurde, de Nederlanden ontegensprekelijk steeds meer economische schade zouden 
ondervinden. Resultaten behalen bleef dus het Nederlandse doel.906 Een verschil in strategie 
tussen de Nederlandse gezanten en de Spaanse tekende zich dus af. Vooral het gegeven van 
de geopolitiek bleek van enig belang, daar Alva reeds stelde dat een halfbakken compromis 
inzake Italië niet kon opwegen tegen het vooruitzicht dat Filips alleen zou kunnen staan in de 
oorlog. De voorstanders stelden dan ook voor om — ondanks het advies vanuit Castilië dat de 
oorlog moest beëindigd worden — de onderhandeling op te blazen, want zo kon de indruk 
gewekt worden dat Henri II zich onverzettelijk bleef opstellen, terwijl Filips alles uit de kast 
haalde om Calais in Engelse handen te houden. 907 Granvelle wees wel op het feit dat het 
nadelig zou zijn om te vermelden dat Engeland tot de oorlog toetrad om Filips te plezieren. 
Een dergelijke stelling kon de gemoederen in Engeland doen oplopen, daar de tegenstanders 
van Filips zo het bewijs geleverd kregen dat het huwelijksverdrag dan toch geschonden 
werd.908 De waarheid gebood echter enige nuance, maar zo was het vel van Filips in Engeland 
dan toch gered. 
 
Cercamp was geen succes omdat Filips geen duidelijke keuze kon maken tussen de Engelse 
voorwaarden of de Habsburgse belangen. Calais was een symbooldossier geworden, maar 
Savoye-Piedmont was dat eveneens, waardoor getwijfeld kon worden aan de bereidwilligheid 
van Filips om zijn vel duur te verkopen ten dienste van zijn gemalin. Dat wilde Filips ook 
helemaal niet, omdat hij zich niet enkel bleef ergeren aan de fatalistische houding van de 
Engelse delegatieleden, maar eveneens de oefening maakte welke strategische invloed Calais 
nog kon bieden. Toch kan er niet gesteld worden dat Filips Engeland volledig in de steek liet. 
Het conflict dat rees tussen Filips en de delegatieleden was niet zozeer gestoeld op de vraag of 
Calais behouden moest worden, maar eerder omdat er gevreesd werd dat Filips’ rol helemaal 
uitgespeeld zou zijn in het eiland, indien hij Calais zou lossen. Het huwelijk met Mary bood 
niet de kans langetermijnbeslissingen te nemen, maar het vooruitzicht dat haar zus en 
opvolger, Elizabeth nieuwe mogelijkheden zou kunnen bieden, klonk voor velen als muziek 
in de oren. Dit — en niet Calais — zou de nieuwe inzet worden van de Habsburgse 
diplomatie in Londen. Hoewel Cercamp geen succes was, kan er reeds gesteld worden dat — 
in navolging van Wendt — de Hobbeaanse politieke cultuur, nu plaats had gemaakt voor de 
Lockeaanse909 politieke cultuur. Rivaliteit is er nog steeds , maar met het wezenlijke verschil 
dat een compromis mogelijk was en dat niemand de vernietiging van de tegenpartij nog langer 
op de politieke agenda had geplaatst. In deze nieuwe politieke sfeer viel echter ook het doek 
over de regering van Mary Tudor. 
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IV.17. Voorlopig besluit: naar een complete breuk met Engeland? 
 

Een vrede zou er onder de regering van Mary niet meer komen, daar de vorstin in november 
op sterven na dood was. Haar testament werd reeds in maart 1558 opgetekend, maar haar 
gezondheid zou zich in de zomer van 1558 nog verbeteren. Zou haar dood het einde van 
Filips’ rol in Engeland betekenen? Waarschijnlijk wel, daar het niet onwaarschijnlijk was dat 
menig Engelse onderdaan het Anglo-Habsburgse huwelijk als weinig succesvol bestempelde. 
De prijs die betaald werd om Engeland uit het isolement te halen was immers zwaar 
opgelopen: impopulaire Spaanse clerici hadden het land overspoeld, het katholieke herstel 
werd verbonden met de Spaanse Inquisitie en de oorlog zorgde voor het verlies van de laatste 
continentale bezittingen. Filips had echter andere plannen en zou bij Mary de zaak van de 
successie bepleiten. Zoals Renard in 1558 in een memorandum weergaf, kon de Anglo-
Spaanse band behouden worden indien de successie van Elizabeth goed geregeld was en de 
vrede met Frankrijk een feit zou worden.910 Filips hoopte om Elizabeth aan hem te binden via 
een huwelijk met Emanuel-Philibert van Savoye, een voorstel dat door menig gezant werd 
overgedragen. Een poging in maart 1557, waarbij Filips zich beriep op Christina van 
Denemarken, was bij voorbaat verloren door waarschuwingen van de Franse ambassadeur aan 
het adres van Elizabeth.911 Met het naderende overlijden van Mary werden nieuwe kansen 
geboden aan Filips en werd Feria eropuit gestuurd om een constante stand van zaken weer te 
geven. Mary benoemde Elizabeth in november officieel tot erfopvolger, wat volgens 
Christophe d’Assonleville, die samen met Don Alfonso de Cordoba, de Habsburgse 
vertegenwoordiging verzorgde, eerder te wijten was aan de druk van de Privy Council dan aan 
de overtuigingskracht van Feria. De Comptroller en de Master of the Rolls werden ingezet om 
deze boodschap over te dragen, waarbij gehamerd werd op het feit dat Elizabeth het oude 
geloof moest blijven handhaven en de schulden van Mary moest afbetalen.912 Mary overleed 
— na een laatste mis te hebben gevolgd —, op 17 november 1558, luttele uren voor het 
heengaan van Reginald Pole. Zo verdwenen de twee belangrijkste protagonisten van vijf 
woelige jaren, van wie de erfenis volgens tijdgenoten enkel de religieuze en bestuurlijke 
chaos was. Filips, die Mary nooit als zijn vrouw, maar eerder als een oudere zus beschouwde, 
kon enkel melden dat hij met spijt het nieuws van Mary’s overlijden ontving.913 
 
Volgens de bepalingen van het huwelijkscontract vervielen de Engelse rechten van Filips, 
waardoor ook zijn tijdperk ten einde was. Filips hoopte dat hij een nieuw huwelijk kon 
bewerkstelligen, een project dat ook gesteund werd door menig Privy Councillor, die 
vreesden dat Elizabeth alleen te zwak zou staan om Frankrijk én Schotland het hoofd te 
kunnen bieden. De plannen met Emanuel-Philibert werden opnieuw bovengehaald, en even 
dacht Filips om zichzelf opnieuw te presenteren als bruidegom, maar Elizabeth stelde steeds 
opnieuw dat een huwelijk op dat moment nog toekomstmuziek was. Savoye was immers een 
‘hertog’, wiens landen de inzet waren van de onderhandelingen914 en tijdens de eerste zitting 
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van het parlement in februari 1559, stelde Elizabeth onomwonden aan William Cecil dat het 
een ‘inconsiderate folly’ zou zijn om te huwen.915 Daarnaast werd duidelijk dat Elizabeth de 
keuze voor het protestantisme had gemaakt, wat met het voorstel voor het goedkeuren van een 
nieuwe Reformation Bill en het herinstellen van de Act of Uniformity916 en Act of 
Supremacy917 ook juridisch bevestigd werd. Feria stelde reeds in november dat een ‘goed 
huwelijk’ het enige overgebleven instrument was om de Katholieke Kerk in Engeland van de 
ondergang te besparen.918 De ouvertures die Filips had gemaakt waren nu voorgoed een maat 
voor niets geweest. Calais, wat het symbool van de Anglo-Habsburgse alliantie kon zijn, werd 
via het verdrag van Cateau-Cambrésis  aan de Fransen afgestaan919 en Elizabeth voer een 
koers die zich niet langer op de Habsburgers richtte. Met de dood van Henri II en Paulus IV in 
1559 werd zo een hoofdstuk afgesloten. Een nieuwe Anglo-Habsburgse alliantie bleek verder 
weg te staan dan ooit en beide landen vervreemdden steeds meer van elkaar. Filips had 
gefaald, niet enkel door zich opnieuw proberen te binden aan een Engelse vorstin, meer 
eveneens door het feit dat alles wat in de laatste vijf jaar werd opgebouwd, in enkele maanden 
tijd herleid werd tot een relict van een ver, maar niet zo schitterend verleden. Calais was 
verloren, de Katholieke Kerk viel — op politiek vlak — terug tot in de marginaliteit, de 
Anglo-Nederlandse staat was een illusie en Filips had geen prestige gewonnen. Sommigen 
konden de Spaanse criticasters gelijk geven, anderen konden wijzen op de moeilijke 
omstandigheden waarin Engeland verkeerde. Feit blijft wel dat het Anglo-Habsburgse 
huwelijk in november 1558 niet met veel roem ten onder ging.  
 
Filips gokte op het feit dat de Engelsen zich veiligheidshalve gebonden bleven voelen aan de 
Spanjaarden, maar kwam overduidelijk bedrogen uit. Net zoals diplomatie een 
persoonsgebonden concept was, moest ook Filips ondervinden dat in de wereld van de 
staatshoofden persoonlijke voorkeuren van het allergrootste belang waren. Waar Renard 
faalde in het overtuigen van de noodzaak om een gematigde religieuze politiek te voeren, 
verkeek ook Filips zich op een religieus probleem. Elizabeth was protestants, bleef protestants 
en zou zich nooit voor Filips bekeren tot het geloof dat door haar zus zo hardhandig werd 
gepropageerd. Feria ondervond dit aan de lijve wanneer hij meldde dat de nieuwe politieke 
klasse hem meed als de pest. Voor Elizabeth was een alliantie nog een mogelijkheid, maar een 
huwelijk, laat staan een katholiek huwelijk, was voer voor diplomaten met fantasmen. De 
oude diplomatieke instrumenten waren niet langer een reddingsmiddel en de Anglo-
Habsburgse betrekkingen zouden in de volgende jaren een totaal nieuwe invulling krijgen.  
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Algemeen Besluit 
 
Een eenduidig besluit vormen is — zoals eerder aangegeven — een bijzonder moeilijke 
opgave. De politieke situatie was immers van die aard dat de conflicten in de Privy Council, 
de tegenstellingen tussen de Engelsen en de Spanjaarden, de hoog oplopende ruzies tussen de 
diplomaten en de inbreng van de Nederlanden hadden geleid tot een situatie waarbij het nog 
moeilijk was door de bomen het bos te zien. 
 
Indien er aangevat wordt met de vraag hoe het huwelijk tot stand kwam, kan er met recht en 
rede gesteld worden dat er vele watertjes doorzwommen moesten worden vooraleer er nog 
maar sprake was van een officiële aankondiging. De weerstand die de Engelse bevolking 
bood tegen het huwelijk had niet enkel een religieuze grond , maar was ook gedeeltelijk op 
een xenofobische basis gestoeld. De eilandbewoners hadden immers de opvatting dat alle 
buitenlanders er imperialistische neigingen op nahielden. In het kader van de moeilijke 
relaties met Frankrijk, Schotland en de bekeringsdrang van menig katholiek prediker was dit 
in wezen geen moeilijk te begrijpen reactie. De politieke tegenstand was echter vooral gericht 
op de problematiek die ontstond wanneer Mary Tudor de eerste gekroonde koningin van 
Engeland werd. Er waren immers geen juridische precedenten die de constitutionele positie 
van de Engelse vorstin konden duiden, waardoor gevreesd werd dat het Anglo-Habsburgs 
huwelijk op termijn de Engelse onafhankelijkheid zou kunnen treffen. Hier was de 
Habsburgse diplomatie van essentieel belang, omdat ze niet enkel de Franse — in de persoon 
van Antoine de Noailles —, de Venetiaanse — in de persoon van Giovanni Michieli—  maar 
ook Oostenrijkse — in de persoon van Martín de Guzmán —  diplomatieke pogingen om het 
huwelijk als gevaarlijk te bestempelen, kon counteren. Hierbij speelde Simon Renard een 
belangrijke rol, omdat die als een ware poppenspeler Mary kon overtuigen dat een Anglo-
Habsburgs verbond de enige manier was om Engeland uit een langdurig isolement te halen. 
Renard, die terecht als The Fox werd bestempeld door zijn tegenstanders, kon zijn goede 
banden met Karel V bijzonder goed verzilveren aan het Engelse hof. Voor Mary was Karel V 
immers als een tweede vader, wat door Renard handig gebruikt werd om de plannen van zijn 
vorst ter uitvoering te brengen. Als een volleerd schaker kon de gezant de pionnen in de Privy 
Council — Stephen Gardiner vs. William Paget — zo strategisch plaatsen dat een beslissing 
in het Habsburgse voordeel meer dan eens genomen werd. Van enige externe restricties was 
nog geen sprake, daar de Franse en Venetiaanse gezanten op dat moment nog te licht wogen 
om werkelijk een nieuwe factie op te bouwen aan het hof. Persoonlijke en constitutionele 
elementen legden wel de basis voor een bijzonder moeilijke afhandeling van de 
huwelijksonderhandelingen. Hoewel Karel V begreep dat de Nederlandse en Bourgondische 
gezanten een uitstekende reputatie genoten in Engeland —  Egmonds missie was hier een 
exponent van — , waren zowel Karel V als Renard niet in staat om de structuren van 
Engeland volledig te begrijpen, waardoor een essentiële achterstand opgebouwd werd. Deze 
achterstand zou zich op termijn vertalen in de manier waarop problemen werden aangepakt en 
hoe Renard bepaalde politieke conflicten trachtte te ondermijnen. Het onbegrip inzake de 
weigering om Filips te kronen, de parlementaire pressiegroepen, de impact van de lokale adel 
en de aanwezigheid van een sterke protestantse minderheidsgroep werden echter niet tijdig 
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erkend door Renard en Karel V. Dit zou op termijn vooral zorgen voor een verlies van gezag 
van Renard. Gecombineerd met een zeer contradictorische politiek die de ambassadeur zou 
voeren, zou dit zorgen voor een ontsporing van diens missie, waarbij Renard niet langer zijn 
invloed over Mary ten volle kon benutten. 
 
Deze trend zou zich verder zetten in de manier waarop Renard de religieuze evolutie in 
Engeland ervoer. De officiële lijn die aangehouden moest worden, was de gematigdheid, maar 
wegens een tegengestelde visie, waarbij de jurist Renard tegenover de gelovige Renard werd 
geplaatst, zorgde bij tijd en wijlen voor verwarrende adviezen. Buitenlandse predikers 
moesten geweerd worden, protestantse invloeden ingedijkt en het katholicisme moest worden 
versterkt. Toch botste de Habsburgse politiek van voorzichtigheid met de visies van de Privy 
Council, die o.l.v. Gardiner en volledig gesteund door Mary — en later Filips — een meer 
radicale koers wilde varen. Daar waar eerst preventieve maatregels werden genomen, die nog 
op enig begrip konden rekenen van Renard, was de ontsporing van de religieuze situatie vanaf 
januari 1555 een brug te ver. Spaanse invloeden zoals de loze preek van Alfonso de Castro en 
de radicale ingesteldheid van Bartolomé de Carranza waren niet alleen ondermijnend voor 
Renard, maar droegen zeker niet bij tot de manier waarop Renard de religieuze problematiek 
opgelost wilde zien. Pole’s legaatschap bracht weinig zoden aan de dijk en het parlement 
stemde gretig in met anti-ketterij wetten. De problematiek van het katholieke herstel 
illustreerde duidelijk het feit wat Renard zo lang wilde vermijden: een verlies van autoriteit, 
gezag en vooral invloed. Filips, die weinig vertrouwen stelde in de Bourgondiër, liet zich 
enkel nog leiden door Spaanse vertrouwelingen, die in het kader van Hispanisering van de 
Habsburgse politiek aan macht wonnen. Het tijdperk van de ‘de Praets’ en ‘de Scheyfves’ was 
voorbij. Renards invloed reikte niet ver genoeg om Filips én Mary te overtuigen om de 
gematigde kaart te trekken. Daarnaast besefte Renard te weinig dat het parlement 
verschillende facties kende, waardoor — net zoals dat in het tijdperk van Henry VIII het geval 
was— de radicale elementen onderschat werden. Daar waar de Noailles, Michieli of Suriano 
niet in slaagden, werd Renard door Mary’s vertrouwen in haar gemaal onderuit gehaald. Filips 
ondersteunde immers de radicale aanpak van de protestanten, Renard predikte het 
tegenovergestelde, maar kon zijn stellingen niet hard maken. Filips kon op een zeer 
overtuigende manier zijn gemalin inpalmen, een gegeven dat in den beginne enkel aan Renard 
werd toegedicht. De vos, die maandenlang de Engelse hofpolitiek mee kon bepalen, verloor 
op alle vlakken de greep. Het parlement ondermijnde zijn politiek en Mary volgde nu rabiaat 
de adviezen van Stephen Gardiner en Filips. 
 
Filips, die zich maar met een minimum aan enthousiasme in Engeland had gevestigd, wist 
immers dat langetermijnbeslissingen niet aan de orde waren, maar trachtte toch desalniettemin 
een stempel te drukken op het Engelse beleid. Wereldlijke macht had hij niet —  Renard werd 
dan ook als de verantwoordelijke gezien voor het falen van het uitvaardigen van een nieuwe 
Coronation Act —, maar een rol spelen inzake de religieuze evolutie van Engeland kon de 
vorst zeker wel. Van de weigering om Pole meteen in Engeland toe te laten, over de 
beslissingen inzake de kerkelijke gronden, tot het goedkeuren van de bijzonder radicale drie-
punten van Stephen Gardiner. Filips was de Goliath die het beleid mee kon bepalen, Renard 
was de David die probeerde de religieuze reus te bekampen, maar in tegenstelling tot het 
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Bijbelse verhaal, was het hier David die het onderspit moest delven. Met de politieke 
karaktermoord die Renard onderging na de onderhandelingen te Vaucelles en Quicletzaak, 
werd duidelijk geworden dat zijn rol zo goed als uitgespeeld was. Ook Renards invloed kende 
dus zijn grenzen. 
 
Daar waar de Habsburgse invloed op de binnenlandse en religieuze politiek terecht als zeer 
ambigu kan bestempeld worden, is duidelijk vastgesteld dat de Anglo-Habsburgse relaties op 
buitenlands vlak een diepere indruk hebben nagelaten. Nicholas Wotton, Sir Edward Carne of 
Sir John Masone hadden als voornaamste taak de boodschap te verkondigen dat een huwelijk 
niet zou leiden tot een nieuwe alliantie die het evenwicht in de oorlogsvoering grondig zou 
kunnen verstoren. Een boodschap zonder waarheid, daar de neutraliteit niet gehandhaafd kon 
worden door de Engelsen en niet verdedigd werd door de Habsburgers. De as Londen-
Brussel- Rome was zeer bepalend voor de buitenlandse politiek. De internationale politiek 
was een kluwen van netwerken die met elkaar verbonden waren, en bijgevolg elkaar konden 
beïnvloeden. De spanningen tussen Paulus IV en de Habsburgers hadden een niet 
onbelangrijke weerslag op Engeland. Hoewel dit zich vooral vertaalde in het herroepen van 
het legaatschap van Pole, diens vervanging door de onwillige William Peto en een 
ondermijning van het katholieke herstel, waren de politieke consequenties nooit veraf. Mary 
profilieerde zich — ondanks haar onwrikbare geloof in de Katholieke Kerk—  als een 
medestander van Filips, wat de relaties met Frankrijk logischerwijs beïnvloedde. Het was 
immers naïef van Mary om te denken dat de kerkelijke hervormingen in Engeland een 
gegronde reden waren voor Paulus IV om het land niet te betrekken in zijn conflict met de 
Habsburgers. 
 
Bemiddelingsopdrachten die Mary in handen kreeg waren lang op voorhand verloren, omdat 
de basisvoorwaarde  —  de onpartijdigheid — reeds bij voorbaat geschonden werd. Engelse 
hoge lieden zoals Stephen Gardiner of William Paget gaven immers steeds opnieuw blijk van 
een duidelijke Habsburggezinde politiek. De neutraliteit was niet meer dan een loos begrip 
geworden. Oude bepalingen in het huwelijkscontract werden met de voeten getreden, 
vredesonderhandelingen gaven geen resultaat en berichten werden de wereld in gestuurd dat 
Frankrijk er niet voor terugschrok om Engelse dissidenten te steunen. In deze situatie kon het 
dan ook niet anders dan dat de bijzonder magere neutraliteitspolitiek van Privy Council in 
elkaar zou stuiken. Filips keerde terug naar de essentie van het huwelijksverdrag en kon — 
met enige hulp van Thomas Stafford — zorgen voor een Engelse oorlogsverklaring aan 
Frankrijk. Niet het katholieke herstel of het behoud van grensgebieden met Schotland was het 
alfa en omega van Filips, maar de duidelijke Engelse steun in de oorlog. Bijzonder is het feit 
dat Filips dit als een eenrichtingsverkeer zag. Engeland moest troepen en financiële steun 
leveren en ondertussen via de verzwakte zeemacht, de Noordzee vrijwaren van Franse 
troepen, terwijl Filips in het algemeen en de Nederlanden in het bijzonder, weigerden om 
Engeland te steunen in de oorlog met Schotland of hen enige concessies toe te staan inzake 
commerciële activiteiten in de Spaanse koloniën. Voor de Nederlanden werd vrede op termijn 
belangrijker dan het onderhouden van de alliantie met Engeland. De aloude Habsburgse 
defensieve reflex haalde de bovenhand en Christopher d’Assonleville werd ingezet om 
verdere conflicten te voorkomen. Deze politiek werd pijnlijk duidelijk wanneer de 
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onderhandelingen te Cercamp geen oplossing konden bieden voor het probleem van Calais. 
Filips wilde het gebied enkel en alleen behouden om geopolitieke – en prestigeredenen en 
probeerde in dit kader het gebied daadwerkelijk in Engelse handen te houden , maar zag er na 
de overwinning nabij Grevelines echter niet langer de militaire noodzaak van in. In deze sfeer 
van gebrek aan wederzijds respect was het duidelijk dat na de dood van Mary in november 
1558 de Spaanse rol zo goed als uitgespeeld was. 
 
Het huwelijk kan echter niet als een totale mislukking aanschouwd worden. Het waren 
hoogdagen voor Bourgondisch/Nederlandse diplomatie, die konden profiteren van de anti-
Spaanse sfeer die heerste in Engeland. De afkomst van Simon Renard, Egmond, De 
Courrières of d’Assonleville, was medeverantwoordelijk voor de al dan niet grote invloed die 
deze gezanten in Engeland genoten. De hispanisering van de diplomatie liep echter 
gelijktijdig met de verwatering van de Anglo-Habsburgse relaties. Filips zag niet langer de 
noodzaak in van een volledig Nederlandse ambassade en zou steeds meer beroep doen op 
Spaanse diplomaten, die in de personen van Juan de Figueroa of de graaf van Feria wel enige 
respect genoten, maar nooit het niveau van Renard en zijn collega’s konden evenaren. 
 
Toch was het huwelijk niet helemaal een vergissing van de geschiedenis. In eerste instantie 
wilde Brussel voorkomen dat Engeland een tweede Schotland zou worden, waarbij Fransen de 
plak zouden zwaaien onder het mom van een heruitgevonden Auld Alliance, gestoeld op een 
Engelse leest. Engeland behoeden van een tweede Schots scenario bleef immers het 
belangrijkste punt op de diplomatieke agenda. Deze doelstelling werd gehaald, maar er moest 
wel een prijs voor betaald worden. Uiteraard werd deze politieke lijn niet uitgezet om de 
Engelsen te dienen, maar omdat een Franse basis op het strategisch gelegen eiland fataal kon 
zijn geweest voor de Nederlanden. Om deze vorm van politiek eigenbelang te maskeren werd 
Engeland uit het isolement gehaald en hersteld als het geweten van Europa. Via de 
diplomatieke kanalen verscheen Engeland opnieuw prominent op de internationale scène en 
kregen Spaanse intellectuelen de kans om een katholieke revival van de academische wereld 
vorm te geven. Toch was het nooit echt een verbond dat ten gronde gesteund werd door 
Filips. Mary volgde blindelings haar gemaal, maar Filips zag het huwelijk enkel als een 
concept waar profijt uit gehaald kon worden. De gevechten die Renard moest ondergaan, de 
bemiddelingspogingen van Christophe d’Assonleville en de graaf van Feria, het waren 
kronieken van een aangekondigde dood. Toch kan er niet gesteld worden dat de Engelse 
deelname aan de oorlog verwaarloosbaar was. Hoewel Filips en zijn entourage de Engelse 
inbreng maar al te graag minimaliseerden, kan er met recht en rede gesteld worden dat hun 
genie-eenheden en maritieme ondersteuning van een essentieel belang waren. Nooit hebben 
de Habsburgers echt begrepen hoe men in Engeland aan politiek deed of waar de 
gevoeligheden lagen, nooit heeft men willen aanvaarden dat de religieuze conflictcultuur niet 
de meest aangewezen weg was en nooit werd geprobeerd om Engeland voluit te steunen om 
haar vorstin te verheffen tot een symbool van internationale neutraliteit. Ook Engeland was 
niet zonder zonden, door een zeer inconsistente politiek te voeren en zichzelf voor Filips 
buiten spel te zetten door elke vorm van macht die aan de vorst toegekend kon worden, met 
alle macht tegen te houden. Het was echter een land in verwarring, waarbij de religie en de 
politiek niet in staat waren om een krachtdadig beleid te voeren dat het Anglo-Habsburgs 
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verbond tot een succes kon maken.  De verbintenis kon een historische impact hebben gehad 
op de geschiedenis, waarbij een nieuwe Noord-Europese staat vorm kreeg en het Habsburgse 
rijk in drie entiteiten werd opgedeeld. Onbegrip, eigenbelang, wantrouwen van Engelse, 
Nederlandse, Bourgondische en Spaanse diplomaten, functionarissen en de gewone man in de 
straat gaven dit project echter nooit echt een kans. Mary, de geplaagde vorstin die meer 
vergevingsgezind was dan dat de oude historici konden toegeven, was gelaten en liet zonder 
het echt te willen alles over aan de diplomaten, councillors en haar man.  
 
Het Anglo-Habsburgse huwelijk kon dus als succesvol beschreven worden zolang het 
bestond. De Katholieke Kerk nam een — voorlopige — vlucht vooruit,  Engeland durfde een 
vuist te maken tegen Schotland en Frankrijk en de Habsburgse diplomatie kon ten volle 
gebruik maken van de liefde die Mary voor haar man koesterde. Hoewel de invloed zich 
vooral beperkte tot indirecte aanwijzingen inzake religie, het staatsbestel en op meer 
uitgesproken wijze in de buitenlandse politiek, was het steeds Mary die meermaals de 
aanwijzingen van Filips zeker te harte nam. Hoewel niet gesteld kan worden dat Engeland een 
aanhangsel van het Habsburgse rijk was, kon Mary in dit opzicht wel als een ware ‘Spanish 
Tudor’ gezien worden. Het beeld  van Lucas de Heere verdient zo wel enige nuance, maar 
was niet geheel in strijd met de waarheid. Mars doemde immers steeds opnieuw op als een 
schaduw boven het Anglo-Habsburgse verbond. The finest match in the world, zoals een 
lyrische Paget het huwelijk in 1553 nog bestempelde,  werd zo slachtoffer van wantrouwen, 
een weinig efficiënte politiek en een conflictueuze ‘Hobbeaanse’  internationale situatie.  
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Bijlage 
 

 
The Allegory of the Tudor Succession, ca. 1572, door Lucas de Heere (Sudely Castle) 

Hoge functionarissen (1553-1558) 

Lord Chancellor and Lord Keepers of the Great Seal 
• Thomas Goodrich, Bisschop van Ely                 (1552-1553) 

• Stephen Gardiner, Bisschop van Winchester     (1553-1555) 
• Nicholas Heath, Aartsbisschop van York          (1555-1558) 

Lord Privy Seal 
• John Russell, 1st Earl of Bedford                       (1542-1555) 
• William Paget, 1st Baron Paget                          (1555-1558) 

Lord High Treasurer  
• William Paulet, 1st Marquiss of Winchester      (1550-1572) 

Lord Great Chamberlain 
• John de Vere, 16th Earl of Oxford                     (1553-1562) 

Lord Chamberlain  
• Sir Thomas Darcy                                               (1551-1553) 

• Sir John Gage                                                     (1553-1556) 
• Sir Edward Hastings                                           (1557-1558) 

• Lord William Howard of Effingham                  (1558-1572) 
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Lord High Admiral  
• Edward Clinton, 1st Earl of Clinton                   (1550-1554) 
• Lord William Howard of Effingham                 (1554-1558) 
• Edward Clinton, 1st Earl of Clinton                   (1558-1585) 

Lord Steward 
• Henry FitzAlan, Earl of Arundel                       (1553-1564) 

Treasurer of the Chamber 
• Sir William Cavendish                                        (1539-1557) 

• Sir John Masone                                                  (1558-1566) 

Treasurer of the Household 
• Sir Thomas Cheyney                                           (1539-1558) 

Comptroller of the Household 
• Sir Robert Rochester                                           (1553-1556) 
• Sir Thomas Cornwallis                                       (1556-1557) 

• Sir Robert Freston                                               (1557-1558) 

Lord Speaker of the Commons 
• John Pollard                             (5 oktober 1553- 5 december 1553, Mary’s 1st) 
• Sir Robert Broke                      (2 april 1554- 5 mei 1554, Mary’s 2nd) 

• Sir Clement Higman                (12 november 1554 – 16 januari 1555, Mary’s 3rd) 
• John Pollard ²                           (21 oktober 1555 – 9 december 1555, Mary’s 4th ) 
• Sir William Cordwell              (20 januari 1558 – 17 november 1558, Mary’s 5th) 

Lord Chief Justice of the Common Pleas 
• Sir Edward Montagu                (1545-1553) 

• Sir Richard Morgan                 (1553-1554) 
• Sir Robert Broke                      (1554-1558) 

• Sir Anthony Browne                (1558-1559) 

Lord Mayor of London  
• Thomas White                         (1553) 
• John Lyon                               (1554) 
• Sir William Garrard                (1555) 

• Thomas Offley                        (1556) 
• Thomas Curtes                        (1557) 

• Sir Thomas Leigh                   (1558/1559) 

Archbishop of Canterbury 
• Thomas Cranmer                     (1533-1555) 
• Reginald Cardinal Pole            (1556-1558) 
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Archbishop of York  
• Robert Holgate                        (1545-1554) 
• Nicholas Heath                        (1555-1559) 

Bishop of London 
• Nicholas Ridley                      (1550-1553) 
• Edmund Bonner                     (1553-1559) 

King Philip’s ‘Council of State’, samengesteld voor zijn eerste vertrek in September 
1555 

• Stephen Gardiner, Bisschop van Winchester 
• Thomas Thirlby, Bisschop van Norwich, Westminster en Ely 

• Sir William Paget 
• Henry FitzAlan, Earl of Arundel 
• William Herbert, Earl of Pembroke 

• William Paulet, Earl of Winchester 
• Sir Robert Rochester 

• Sir William Petre 
• Reginald Cardinal Pole, legaat 

 
Voornaamste Engelse ambassadeurs aan de belangrijke Europese hoven in de periode 
1553-1558 

• Sir John Masone (Brussel) 

• Sir Edward Carne (Rome) 
• Sir Peter Vannes (Venetië) 
• Dr. Nicholas Wotton (Parijs) 

Habsburgse ambassadeurs aan het hof van Edward VI en Mary Tudor  
• François Van der Delft              (1544-1550) 

• Jehan Scheyfve                         (1550-1553) 
• Simon Renard                           (1553-1555) 

 
(Na het vertrek van Simon Renard in september 1555, worden er voornamelijk 
kortstondige diplomatieke missies ondernomen. De onderstaande lijst geeft de 
voornaamste gezanten weer) 
 
• Christopher d’Assonleville 
• Juan de Figueroa 

• Don Gomez Suarez de Figueroa de Cordoba, Graaf (later Hertog) van Feria 
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