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Inleiding.
er weg, aan den rechteroever van den
Thouet, een der zijrivieren van den
Loire, ligt in de nabijheid van Poitiers het stadje Thouars. Het is van
eenig aanbelang om zijnen handel,
om zijnen veestapel, om de minerale
bronnen, waaraan zijn bodem rijk is. Voorbij echter is
de groote beteekenis, die de stad bezat in de dagen,
dat zij nog de hoofdplaats was van het burggraafschap
van Thouars, dat zijne grenzen uitstrekte van Anjou
tot aan de zee en welks suzereinen ten strijde togen aan
het hoofd van zes en dertig leenplichtige baronnen en
een waar heirleger van vasallen. De hertogen de la Tremoille, 1 in wier geslacht het burggraafschap van Thouars
m

' On a ecrit ce nom de quatre fawns differentes, Trémoil1 e, T r ie, Trim oi 11e et T r é m oui11 e. C'est cette derniere qui a
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omstreeks het midden der I4de eeuw door erfenis was
overgegaan, waren alien mannen van het zwaard, krachtig van arm, trotsch van gemoed, naijverig op hunne
onafhankelijkheid : zij betitelden zich burggraven van
Thouars bij de gratie Gods. Hun bondgenootschap was
zoo begeerlijk, als hun tegenstand te duchten was in de
oorlogen der i 5de eeuw tusschen Engeland en Frankrijk.
In het voile bewustzijn hunner zelfstandigheid, zich
leenplichtig achtende van Been der strijdende monarchen,
hielden zij nu eens de eene, dan eens de andere zijde,
tot Lodewijk XI door sluwheid en list ook dit machtige
adelsgeslacht voor goed afhankelijk wist te maken van
de kroon van Frankrijk.
Als trouwe aanhangers en volgelingen dienden zij
sedert hunnen vorst. Louis II de la Tremoille, bijgenaamd de ridder zonder vrees of blaam, veroverde Lombardije voor Lodewijk XII. Zijn achterkleinzoon, Claude de la Tremoille, hielp Hendrik IV
zijne kroon bevechten op de L i g u e. Hij bleef hem
trouw, toen 's konings latere handelingen zijne eerste
aanhangers zoo grievend teleurstelden, maar wist niettemin met fieren moed de belangen der Hugenoten voor
te staan en te doen gelden. De invloed van zijn persoon, de roem van zijnen naam, het aanzien van zijn
geslacht, bleven hun bij zijn leven eene sterke toevlucht.
Reeds met zijnen zoon echter begint die reeks van
prevalu; mais ce n'est pas la meilleure. Jusqu'au i8me siecle les membres
ont signe de la Tremoill e. lie nos jours Monsieur le duc Louis a
repris ce nom qui est en effet le veritable. Hugues Imbert, Histoire de
Thouars, pag. 3.
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naamdragers van het oude geslacht, die, verblind door
de schittering van het hofleven, eigen overtuiging, persoonlijke onafhankelijkheid prijs gaven. Het verging
hun als zoovelen anderen leden van den Franschen adel,
die door Richelieu en later door Lodewijk XIV uit hunne
trotsche burchten naar Parijs, naar het weelderige Versailles werden gelokt, om daar alle zelfstandige beteekenis
to verliezen. Van dien tijd hebben de hertogen de la
Tremoille geene geschiedenis meer. Bij het heldhaftig
aandeel, dat de stad Thouars nog nam aan de oorlogen
der V ende e, speelden zij geene rol. Eenzaam en verlaten stond reeds lang hun stamslot, het oude kasteel,
dat als een arendsnest op eenen hoogen heuvel in steilen afhang over de rivier de stad bestreek, toen het in
1793, als alle andere bezittingen van den uitgeweken
adel, nationaal eigendom werd verklaard.
In de dagen der Revolutie en van het Keizerrijk verwisselde het voortdurend van eigenaar, werd herhaaldelijk geplunderd, meer clan eens geteisterd door brand.
Toen na de Restauratie de destijds levende hertog de
Ia Tremoille in het gevoig der Bourbons in Frankrijk
terug keerde, kwam het kasteel van Thouars wel weder
in zijn bezit, maar werd niet meer door hem betrokken.
Hij vestigde zich op het beroemde kasteel van Serrant, 1 dat zijne echtgenoote, Valentine Walsh , hem ten
huwelijk had gebracht en schonk het oude slot aan de
stad Thouars, die het tot gevangenis heeft doen verbouwen. Vooraf echter had hij de oude archieven, waar' The Anglo-Saxon Review. March 1900 : A famous French Château
(Serrant).
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van nog veel bewaard was gebleven, al hadden zij sterk
geleden door vochtigheid, door verwaarloozing en door
den tand der ratten , naar Serrant doen overbrcngen.
Daar verbleven zij een twintigtal jaren in rustige rust;
tot de onafzienbare massa van stukken en bescheiden
(zij vulden in hunne oorspronkelijke bewaarplaats te
Thouars zes groote kasten, tien voet breed en tien voet
hoog, staande in een gemetseld gewelf, voorzien van
ijzeren deuren, waaraan zij hun behoud te danken hebben) in 1850 onderzocht en geordend werd door de bevoegde hand van den archivaris Paul de Marchegay.
Vooral de duizenden brieven werden door hem bevonden
te zijn eene rijke bron van historische gegevens, die
nog in lang niet is uitgeput.
Onder de belangrijke uitgaven, waartoe het terugvinden dezer documenten op aanwijzing van Paul de
Marchegay aanleiding gaf, moet in de eerste plaats
worden genoemd: le Chartrier de Thouars, documents historiques et g-enealogiques. Deze
prachtuitgave in folio, die slechts in een beperkt aantal
exemplaren verscheen, is rijk verlucht door afbeeldingen
van wapens, zegels en grafsteenen, doch bevat evenals
de Lettres et missives du I 6me siecle, tirees
des archives du duc de la Tremoille, publiees
par Paul Marchegay et Hugues Imbert, meest
genealogische en geschiedkundige bijzonderheden betreffende het geslacht der la Tremoille's. Van meer algemeen belang is, wat, deels in afzonderlijke uitgaven,
deels in verschillende itijdschriften en met name in het
Bulletin de la societe pour l'histoire du Protes-
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to ntisme en France, is gepubliceerd van de briev,:n en
gedenkschriften
in de archieven van het kasteel van
b
Thouars gevonden. Deze zijn van de hoogste beteekenis voor de geschiedenis van den hopeloozen worstelstrijd der Hugenoten niet alleen, maar ook voor de geschiedenis van het Huis van Oranje. Want hertog Claude
de la Tremoille en zijn volle neef, de hertog van Bouillon, huwden beiden eene dochter van Willem van Oranje
en Charlotte van Bourbon. De twee zusters waren door
eene innige vriendschap verbonden en onderhielden eene
drukke, geregelde briefwisseling, niet alleen met elkander maar ook met hare stiefmoeder, Louise de Coligny,
en met verschillende betrekkingen in Holland en in
Duitschland. Met deze laatsten bleef de correspondentie
zelfs nog een tweede en een derde geslacht in stand,
daar de oudste zoon der eene zuster in het huwelijk
trad met de oudste dochter der andere. Aan het vele,
dat dienaangaande in de oude archieven is bewaard
gebleven, danken wij in afzonderlijke u'itgaven de C orrespo ndance de Louise de Coligny, princesse
d'Orange, recueillie par P. Marchegay et publiee par Leon Marlet; Soixante-cinq lettres
de Flandrine de Nassau, abbesse de la SainteCroix de Poitiers a sa soeur Charlotte Brabantine de Nassau, duchesse de la Tremoille,
par Paul de Marchegay; voorts de Memoires
de Charlotte Amelie de la Tremoille, corntesse d'Aldenbourg, publiees par E. de la
Barthelemy; de Memoires de Henri Charles
de la Tremoille, prince de Tarente, die reeds
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in 1747 to Luik waren uitgegeven. In verschillende jaargangen van het reeds genoemde Bulletin de la s o c i e t e
pour l'histoire du Protestantisme en France
verscheen een deel der brieven van de hertogin van
Bouillon aan hare zuster, een veertigtal van de drie
honderd vijf en zeventig ; alsmede een zestal brieven
door hare dochter, Marie de la Tour, hertogin de la.
Tremoille, aan den geleerden Morus tijdens diens verblijf in Engeland, en bovendien nog tal van missiven
door personen van naam aan leden van het geslacht
der la Tremoille's gericht, terwijl een honderd tachtigtal
brieven van Louise Juliana, keurvorstin van de Palts,
nog op eenen uitgever wacht. 1
Uiterst aantrekkelijk is het beeld der dochters en ook
van eenige kleindochters van prins Willem van Oranje
en Charlotte van Bourbon, dat bij eene aandachtige
lezing dezer verschillende brieven en gedenkschriften
voor ons oprijst. Het doordringt ons met een gevoel
van diepen eerbied voor de wijze, waarop ook zij hebben geleden voor de zaak, waarvoor haar vader en
grootvader zijn leven liet. Het doet ons betreuren, dat
hare nagedachtenis niet meer leeft onder ons, dat haar
naam nauwelijks meer wordt gekend hier in haar geboorteland. Onverklaarbaar is dit echter niet. Immers
zij voerden na haar huwelijk, ver weg in den vreemde ,
den schoonen Oranjenaam niet meer. Hare geschiedenis
versmolt met die der buitenlandsche geslachten, waarin
zij werden opgenomen ; bovenal — want dit heeft misschien wel het meest bijgedragen tot de vergetelheid,
'

Bull. 1874, pag. 315 (note).
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waarin zij hier ten onzent zijn geraakt — zij mochten
niet als hare roemrijke broeders, prins Maurits en prins
Frederik Hendrik, den triomf van waarheid, vrijheid en
recht aanschouwen in haar nieuw vaderland. Zij moesten er de treurende getuigen zijn van afval, van teruggang, van ondergang. Machteloos waren zij om te keeren
den overmachtigen stroom van vijandig verzet tegen
die liberteyt van de conscientie, welke haar
vader in ons Nederland met zijn bloed had gekocht en
bezegeld, doch welke elders slechts een ijdel droombeeld,
niet vatbaar voor verwezenlijking bleek.
Maar al mogen zij dan gearbeid hebben in dienst eener
verloren zaak, zij blijft toch eene geschiedenis, wel waardig om in herinnering te worden gebracht, de geschiedenis dier prinsessen van Nassausch bloed, dier Oranjevorstinnen, die, onwankelbaar vaststaande in hare overtuiging onder aanvechtingen zonder tal, een laatste
bolwerk vormden voor de weinigen, die evenals zij niet
buigen wilden voor willekeur en dwingelandij. Een bolwerk zoo vast, dat het welhaast den schijn heeft, alsof
de val van den Protestantschen adel in Frankrijk, waardoor de herroeping van het edict van Nantes mogelijk
werd, eerst een voldongen feit was met het verscheiden
dier laatste draagsters van het fiere Oranje-devies: J e
maintiendrai
ik zal handhaven.

Het terrein van den strijd.

eer moeilijk is de eerste jeugd der
dochters van Willem I geweest. Zijn
rustelooze strijd voor godsdienstige
en maatschappelijke vrijheid, waaraan hij alles ten offer bracht, vergde
ook van de zijnen een geduldig beongemak
en harde ontberingen. In de
rusten in veel
brieven van de oudste zuster, Maria, wier moeder, Anna
van Egmond, eens aan het hof van keizer Karel V de
rijkste erfdochter werd geacht, lezen wij herhaaldelijk
van koude en vochtigheid , van onvoldoende kleeding
en van gebrek aan gereede penningen om ook maar in
het allernoodigste to voorzien. Hare beste jaren zag zij
voorbijgaan zonder dat wegens de onzekerheid der
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tijden en het onbeteekenende van den bruidsschat,
die haar kon worden toegelegd, ooit ernstig sprake
was van een huwelijk naar den eisch van haren rang.
Zeven jaren was Anna van Nassau verloofd met haren
neef, graaf Willem Lodewijk , den stadhouder van Friesland , eer hunne middelen hun veroorloofden te huwen.
Maar zoo de dochters van Anna van Egmond en van
Anna van Saksen toch nog rechten behielden op haar
moederlijk erfdeel en de hoop om die bij eenen mogelijken keer van den staatkundigen toestand te kunnen
doen Belden — Charlotte van Bourbon had niets, zelfs
geene rechten of aanspraken na te laten , toen zij haren zes
dochtertjes, waarvan de oudste zes en de jongste een
jaar telde , in 1582 ontviel. Zonder eenig vooruitzicht
waren de omstandigheden , waarin dezen verkeerden ,
toen zij reeds twee jaren later, in 1584, door den bloedigen dood haars vaders geheel verweesd waren. Volstrekt
onbemiddeld bleven zij achter. 's Prinsen bezittingen
waren met schulden bezwaard , met beslag belegd. De
jaargelden zijnen kinderen bij hunne geboorte toegekend
door de Staten, ten einde eenigermate tegemoet te komen
aan de groote geldelijke offers, die Prins Willem den
lande had gebracht, werden niet uitbetaald. Ook was het
niet waarschijnlijk, dat zij het ooit zouden worden, bij den
hooggaanden nood der tijden , den hachelijken toestand
der Republiek , die bij 's Prinsen dood den ondergang
reddeloos nabij scheen. Of graaf Jan van Nassau, die
zelf in groote moeielijkheden verkeerde tengevolge van
zijn aandeel in den Nederlandschen vrijheidskamp en die
op het afgelegen Dillenburg zoo onbereikbaar ver was ,

JO
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bij alien goeden wil om het gezin zijns broeders tot steun
te zijn , het zoude kunnen , was te betwijfelen. En was
het te vergen of te verwachten , dat Louise de Coligny,
wie de opvoeding van haar eigen kind zwaar genoeg
scheen te zullen vallen , zich zoude belasten met de zorg
voor de nog geheel hulpbehoevende dochtertjes van
Charlotte van Bourbon ? Oogenschijnlijk was het zestal
geheel afhankelijk van den grootvader van moederszijde ,
den streng Roomsch-Katholieken hertog van Montpensier. Een zijner kleindochtertjes had hij zich nog bij het
leven der moeder doen toezenden. Charlotte van Bourbon,
die het herstel der goede verstandhouding met haren
vader zoo vurig begeerde , had aan zijn verlangen voldaan
onder uitdrukkelijk beding , dat het kind zoude worden
opgevoed in de Hervormde belijdenis. Die toezegging was
niet nagekomen en deze trouwbreuk wees duidelijk aan,
hoe de toekomst zijn zoude der andere kinderen , die
reeds dadelijk na den dood haars vaders , met aandrang
door haren grootvader werden opgevraagd. Werden zij
aan den hertog overgegeven , dan was de weg naar het
klooster de eenige , die voor haar openstond. De geestelijke wereld , waarin de ouders hadden geleefd, bleef dan
voor haar gesloten. Voor de groote zaak , door haren
vader voorgestaan , waren zij verloren. Dat althans de
oudsten der kinderen , vroeg gerijpt onder den indruk van
het vele aangrijpende, waarvan zij reeds zoo jong getuigen
waren, eenig besef hadden van het gevaar,, dat dreigde ,
is wel of te leiden uit het gevoel van warme erkentelijkheid , waarmede zij zich hebben gehecht aan Louise de
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Coligny , die zich, ziende hare groote verlatenheid , met
moederlijke teederheid over haar heeft ontfermd.
Wel was 's Prinsen weduwe zelve geheel onverzorgd
achtergebleven, verstoken van hare douairie door den
val van Geertruidenberg, onzeker van de ontvangst der
opbrengst harer goederen in Frankrijk , zonder eenige
vaste vooruitzichten in Holland voor haar eigen kind.
Maar toch , zij kon niet besluiten de kinderen van haren
gemaal van zich te laten gaan. Vol moed aanvaardde zij
de zware taak der verzorging en instandhouding van het
geheel verarmde gezin; het zelfs betreurende, ter wille
van de nagedachtenis van den grooten doode, dat zij
niet alien om zich vereenigen kon, dat Flandrina in den
zusterkring werd gemist. Met het stellige voornemen ,
om , mocht ooit de gelegenheid zich voordoen, bij het
Fransche hof pogingen aan te wenden om zich ook deze
dochter van haren gemaal te doen toewijzen — een voornemen , waaraan zij eenige jaren later inderdaad gevolg
gaf, doch zonder te kunnen slagen, ' — trok zij met de
anderen naar Zeeland.
Met „haar klein volkje", zooals zij het in hare brieven
liefkoozend noemt , doorleefde zij daar bange dagen van
rouw, van geldzorgen , van onzekerheid voor de toekomst.
Van geregeld onderwijs, van keur van leermeesters, kan
in die omstandigheden voor de prinsessen van Oranje
geen sprake zijn geweest. Het is alleen onder den invloed
van den persoonlijken omgang met de edeldenkende Louise
de Coligny en met de gravin van Schwartzenberg, prins
1 H. J. Allard, Flandrina van Nassau. Almanak voor Nederlandsche
Katholieken, Jaarboekje van Alberdingk Thijm. 1894'95.
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Willems lievelingszuster,, die ook zijne weduwe en zijn
gezin trouw ter zijde bleef, dat de jeugdige vorstinnen
werden gevormd tot fijn beschaafde, hoog ontwikkelde
vrouwen. Diep doordrongen in eigen gemoed van de
grootsche gedachten haars vaders, zijn zij alleszins voorbereid en bekwaamd bevonden om die voor te staan en
te handhaven op de hooge plaatsen , waartoe zij eerlang
werden geroepen. Eene onbelangrijke zaak mocht zij
schijnen , de opvoeding van vijf onverzorgde kleine
meisjes, maar rijk gezegend en van ver strekkende gevolgen is de daad geweest door Louise de Coligny in
alien eenvoud , zonder eenigen ophef, als een van zelf
sprekend iets verricht. Want toen na lange dagen van
spanning en angst de oorlogskans keerde en de Republiek
zich met fierheid ophief uit haren druk , won met haar
het Huis van Oranje weder in macht en aanzien. De hand
der zusters van het hoofd van dat geslacht , van prins
Maurits, den roemrijken veldheer,, die het Staatsche leger
van overwinning tot overwinning voerde, werd gezocht
en begeerd door Protestantsche vorsten in Duitschland
en machtige hoofden der Hugenoten in Frankrijk als
zeker onderpand eener verbintenis met den Staat , die
zoo geduchte kracht begon te ontwikkelen, ter gezamenlijke verdediging tegen Rome's dreigende overmacht.
Louise .Juliana, de oudste der zusters, was de eerste ,
die scheidde. In 1593 volgde de zeventienjarige prinses
den keurvorst Frederik IV van de Palts naar Heidelberg. Deze, de stichter van de Protestantsche Duitsche
Unie, zocht door dit huwelijk eene verbintenis aan te knoopen met de Calvinisten in de Nederlanden als uitgangspunt
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voor een verbond van alle Hervormden in Duitschland,
in Engeland, in Frankrijk en in Holland. Zijne bedoelingen, zijne denkwijze en gezindheid wonnen hem reeds
dadelijk het hart zijner jonge vrouw. De echt, dien staatkunde voor haar bepaalde, werd een uiterst gelukkige.
Onkundig van den zwaren lijdenstijd, die haar als weduwe wachtte, genoot Louise Juliana dankbaar het tegenwoordige. Hare beide jongste zusters Catharina Belgica
en Amelie Antwerpienne, had zij met zich naar Duitschland genomen, om zich nu verder zelve met hare opvoeding te belasten ; maar daarom liet haar vertrek te grooter
leegte voor Elisabeth en Charlotte Brabantine, die nog
onder de hoede van Louise de Coligny verbleven. De
zusters waren zeer innig aan elkander gehecht en reeds
dadelijk begon die geregelde briefwisseling, waarvan
hetgeen in de archieven van Thouars werd terug gevonden, hoe omvangrijk ook, slechts een klein gedeelte
vormt, daar het slechts de aan Charlotte Brabantine
gerichte brieven bevat. „Zend mij tijding", heette het
telkens in de brieven van Louise Juliana. Hare belangstelling in al, wat haar geboorteland betrof, was uiterst
levendig en daar nieuwstijdingen schaarsch en onbetrouwbaar waren juist in dagen zoo rijk aan spanning
en strijd, voorzag de correspondentie in eene wezenlijke
behoefte. Maar slechts weinige waren de brieven, die zij
nog uit Holland van de achtergebleven zusters mocht
ontvangen. Weldra zouden dezen, voor goed in Frankrijk gevestigd, een dringend beroep om tijding doen op
Louise de Coligny, wier vlugge pen ze allen wist te
bevredigen en wier talrijke, levendig gestelde brieven
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tot de schoonste schatten behooren der archieven van
Thouars.
Reeds spoedig na het huwelijk van Louise Juliana
had de prinses-weduwe van Oranje hare beide laatste
pleegdochters met zich genomen op eene reis naar
Frankrijk. Eene geheel nieuwe wereld opende zich daar
voor de jeugdige vorstinnen. Al mocht het hof van
Hendrik IV dat der Valois in weelde en pracht zelfs
niet van verre gelijken, het bood toch afwisseling genoeg
voor de beide zusters, die hier voor het eerst kennis
maakten met het eigenlijke hofleven, in de Nederlanden
nog een onbekend iets. Levendig en vroolijk van aard,
genoten beiden van de warme ontvangst, die haar met
hare pleegmoeder to Parijs ten deel viel. De laatste
was er dadelijk het middelpunt van eenen wijden kring
van vereerders en aanhangers van den admiraal de Coligny. De koning zelf en zijne zuster Catharina van Navarra, met wie zij was opgegroeid, heetten haar van
harte welkom en gaven haar eene eereplaats op hunne
feesten. Maar ook de prinsessen van Oranje zagen zich
gevierd en geeerd om den naam, dien zij droegen, vooral
door den Protestantschen adel, die, scherp afgescheiden
van zijne Roomsch-Katholieke volgelingen den koning
omgaf. Want het jaar 1594, waarin Elisabeth en Charlotte Brabantine Parijs het eerst leerden kennen, was
een jaar van veel verdeeldheid en gisting. Al hadden
zij er nu waarschijnlijk nog weinig oog voor, zij zouden
het eerlang smartelijk ondervinden, hoe hier, waar Franschen aan Franschen, landgenooten aan landgenooten
moesten ontwringen, wat hun het heiligst en dierbaarst
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was, de strijd met zooveel meer verbittering werd gevoerd dan in Holland, waar een geheel yolk zijne beste
geestelijke goederen had te verdedigen tegen aanranding
van buiten af.
Wel heette met 's konings overgang tot de Kerk van
Rome en zijne daarop gevolgde kroning de binnenlandsche verdeeldheid gestild. Maar grievend waren de teleurstellingen, talloos de rechtmatige klachten, groot het
wantrouwen der Hugenoteri, die zich slechts ternauwernood lieten bedwingen door hun zich nimmer verloochenend gevoel van trouw aan den wettigen souverein.
Wat hadden zij op de verheffing van hunnen leider
niet al verwachtingen gebouwd ! In 1585, bij den dood
van den hertog van Anjou, broeder van den kinderloozen
koning Hendrik III, scheen aan Hendrik van Navarra,
als naasten erfgenaam, de weg gebaand naar den troon van
Frankrijk. Duplessis de Mornay had toen uitgesproken,
wat op aller lippen lag, door hem te schrijven : „De
„wereld zal thans met velerlei verzoekingen tot u komen ;
„maar het is door God, dat de koningen heerschen. Het
„is niet aan een groot vorst om mede te gaan met den
„loop der omstandigheden, hij moet die aan zich onder„werpen ...... Misschien wordt het u gegeven om als
„eens keizer Constantijn de Kerk en het rijk te hervor„men ten zegen van uw yolk. Betrouw u slechts bij
„dozen arbeid op uwen God”. Hoe hadden Hendriks
aanhangers zich verkwikt aan zijn koninklijk woord :
„Als het Gods wil is, dat ik koning zijn zal, zoo zal ik
„het ook zijn en als het Zijn wil niet is, zoo wil ik het
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„ook niet wezen" 1 . Wel was de L i g u e in hevig verzet
gekomen tegen de verheffing van den ketterschen vorst
op Frankrijks troon. Wel had zij na den dood van Hendrik III met Spanje's hulp alom het y olk in beweging
gebracht, de hartstochten aangejaagd, den fellen burgerkrijg doen ontbranden. Wel nam de zaak een dreigend
aanzien, toen Philips II het oog sloeg op de nalatenschap
van Hendrik III voor zijne dochter Isabella, de kleindochter der Valois, en aan Parma last gaf hare aanspraken
gewapenderhand to ondersteunen. Wel moest Hendrik
IV zijn koninkrijk, als het ware voet voor voet veroveren op zijne eigene onderdanen. Maar de Hugenoten
vertrouwden vast en zeker, dat Hendrik van Navarra
was „de Jozua van den Heer der heerscharen, die hen
„den Jordaan zoude doen overgaan en bezit doen nemen
„van het beloofde Canaan"; dat aan hem zoude geschieden, wat geschied was „aan David, dien de Heer zoo
„wonderbaar door duizend dooden had geleid tot den
„koningstroon en gewapend met zonderlinge lijdzaam„heid gedurende de zeven jaren, dat hij in Hebron
„toeven rnoest, in onophoudelijken krijg, eer hij in het
„voile bezit van zijn koninkrijk kwam.” Blijmoedig hadden zijne volgelingen goed en bloed voor hem veil gehad ; „op hunne schouders hadden zij hem den Loire
„overgedragen" 2. Ten strijde togen zij onder psalmgezang en gebed. Vol bezieling volgden zij den bekenden
grijzen hoed met de witte pluim in het dichtst van het
' Lettre inódite de Theod. de Béze a Henri IV. Juin 1593. Bull. I
Pag. 47.
2 Discours au Roy par un sien sujet et serviteur. Pull. I pag. Ia.
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gevecht, als de koning niet hooren wilde op hunne
smeekbede om zich niet te veel te wagen, „opdat het
„licht in Israel niet mocht worden uitgebluscht." In zielsverrukking verdrongen zij zich om hunnen leider als
deze na de overwinning, op het slagveld zelf, te midden
van de gevallenen , de eerste was om den psalm aan te
heffen : 1
La void l'heureuse journee
Qui repond a notre desir ......

Eene ware reeks van wonderen meenden zij te aanschouwen 2 : de inneming van niet minder dan dertig
steden en burchten binnen den tijd van een jaar : de bezetting van Normandie , van Anjou, van Bretagne en
allerwege op hunnen weg de verwoeste kerken weder
opgericht en de prediking hersteld : de schitterende overwinningen bij Ivry en bij Coutras : de hertog van Mayenne
genoodzaakt te wijken : de hoofden der L i g u e opgesloten
binnen de muren van Parijs: de voorsteden der hoofdstad
genomen ..... „maar met den voorspoed werd de zonde
„openbaar , gelijk slangen voor den dag komen bij de
„warmte ," klaagde Agrippa d'Aubigne 3 . Het verging
Hendrik IV als koning Salomo : z ij ne vrouwen n ei gd e n z ij n h a r t. Tevergeefs herinnerde zijn hofprediker ,
Gabriel d'Amours hem aan Samson en Dalila. Mismoedig
bogen 's konings oude getrouwen het hoofd als onder een
persoonlijk gevoel van schande, nu een vorst, die den
1 M. 0. Douen, Le pseaume des batailles. Bull. Tome 28 pag. 211.
2 Lettre inedite de Gabriel d'Amours a Henri IV. Bull. I pag. 280.
3 Agrippa d'Aubigne, Histoire Universelle. Tome V pag. 382.
2
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Hervormden godsdienst beleed , daarvan zoo weinig blijk
gaf in zijn zedelijk leven 1. Dat Parijs toch nog verloren
ging , scheen hun eene gerechte straf N. Want in lichtzinnig verzuim , doof voor aller aandringen om toch gebruik te maken van de behaalde voordeelen , liet de
koning de vrucht zijner overwinningen glippen. Zijn
toeven bij de schoone Gabrielle d'Estrees gaf Parma tijd
en gelegenheid om het reeds tot het uiterste gebrachte
Parijs te hulp te komen en te ontzetten.
„Gij hebt de stad niet willen nemen , toen God haar
„in uwe hand gaf. Er zal een tijd komen, dat gij haar
„zult willen nemen en niet zult kunnen", verweet Gabriel
d'Amours den koning ten aanhoore van zijn geheele hof.

„Indien gij doen wildet, wat David deed, toen de profeet
„Nathan hem had vermaand," bezwoer hij hem verder
nog, „zoo houd ik mij verzekerd, dat God u alsnog Zijne
„gunst en Zijne genade niet onthouden zoude." Het was
alles tevergeefs. Wanhopend aan zijn zegevieren over de
L i g u e, nu Parijs hem was ontgaan, meende Hendrik IV
weldra zijn koninkrijk alleen te kunnen koopen tot den
prijs van eene verzoening met Rome's Kerk , van eenen
terugkeer in haren schoot. Hij verklaarde zich bereid om
zich door de bisschoppen te laten onderrichten , vooraf
reeds besloten , tot wat hij zelf noemde den g e v a a r1 ij ken spron g. Vol smartelijke verontwaardiging riep
zijn getrouwe Gabriel d'Amours hem toe: „Hoe is de
„grootste veldheer onzer dagen zoo kleinmoedig geworden,
„dat hij ter misse gaat uit menschenvrees ? Waar is die
1 Discours au Roy par un sien sujet et serviteur. Bull. I pag. ioS.
2 Idem.
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„onwankelbare moed gebleven , dat zeldzaam vaste geloof,
„dat ik zoo dikwijls in u gevonden heb, als gij naar de
„wereld alles verloren achten moest ? Wat hebt gij uw
„leven lang ooit bereikt met een groot heir ? Hebt gij
„niet integendeel alles gedaan met een klein overblijfsel
„uit Israel ? ..... Gij wilt u laten onderrichten door de
„bisschoppen der Roomsche Kerk ? 0 , gij weet wel, dat
„gij geen onderricht van noode hebt. Gij zijt grooter
„theoloog dan ik , uw prediker. Gij zijt niet onwetend
„maar gewetenloos ..... "
Doch toen het onherstelbare was geschied en Hendrik IV
als berouwvolle zoon der Kerk door haar was bekrachtigd en bevestigd in zijn koninkrijk , bleef diezelfde Gabriel
d'Amours onverbrekelijk getrouw aan den vorst , van
wiens persoon zulk eene machtige bekoring uitging. „Als
„ik u dan niet meer als prediker dienen kan", zoo schreef
hij hem, „dan zal het als wachter zijn. Gij zult mij nu
„aan uwe zijde vinden , zoo goed als toen gij het bloedige
„zwaard ontbloot hieldt. Mijnen zoon zal ik opleiden tot
„uwen dienst, want zoo lang mijn hart in mijnen boezem
„klopt, zal ik u dienen, met al wat mij het dierbaarst
„is, in het vaste geloof, dat de Heer eens Zijn afgedwaald
„schaap zal weten te vinden." Die trouw leefde in al de
oude wapenbroeders van den vorst , hoe ook teleurgesteld
en gegriefd. Ook nu weder bleek het, dat de Protestanten
in Frankrijk , hoe men hen ook van het tegendeel verdacht zocht te maken , nog meer monarchaal gezind
waren dan hunne tegenstanders zelven. Hadden zij zich
thans tegen hem gekeerd , zoo had Hendrik IV met zijne
nieuwe bondgenooten zich tegenover hen niet kunnen
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handhaven. Hun steun was hem thans even onmisbaar
als toen hij nog der Ligue het hoofd moest bieden. Al
had deze zich onderworpen, van tal van zijden zag hij
zich nog door vijanden besprongen. Spanje dreigde in
het Noorden en in het Zuiden trachtte Savoye in troebel
water te visschen ; in het Noordoosten verdedigde de
hertog van Lotharingen zijne vermeende erfrechten.
Overal beproefden eerzuchtige grooten zich te midden
der algemeene verwarring een deel toe te eigenen van
hun vaderland, dat op het punt stond uiteengescheurd
te worden. De Hugenoten zelven wisten het even goed
als de koning het wist , dat hij zonder hunne hulp niets
vermocht; dat het zijnen troon zoude doen wankelen en
vallen , als zij zich thans van hem afscheidden. Zij waren
echter edelmoedig genoeg om van zijne verlegenheid
geen gebruik te maken. Ook na zijnen overgang bleven
zij Hendrik IV erkennen en steunen als Frankrijks wettigen souverein. Als belooning voor hunne trouw vroegen
zij slechts godsdienstvrijheid en hunne erkenning als.
burgers van Frankrijk. Bovenal verlangden zij, dat deze
zaken niet langer afhankelijk zouden zijn van den wil
van den vorst , maar als wetten des Rijks zouden worden
aangenomen en bekrachtigd.
Ook hun was het eene verademing, dat de stormen
der L i g u e waren gestild , dat de hartstocht van den
burgeroorlog was bedwongen , het woeden der opgejaagde
volksmenigten tot staan gebracht. Maar toch , hun toestand bleef zorgelijk. Hunne rechtmatige aanspraken
werden niet erkend. In werkelijkheid waren zij onder eenen
koning , die eerst een der hunnen was geweest , maar thans,
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gunst en beloften slechts voor zijne gewezen vijanden
over had , er erger aan toe dan onder zijnen voorganger,
die hen steeds openlijk had bestreden. De steden der
L i g u e onderwierpen zich na Hendriks overgang de eene
na de andere , maar steeds onder belling , dat de Hervormde godsdienst noch binnen hare wallen , noch binnen
haren naasten omtrek mocht worden geduld en de koning
stemde telkens gereedelijk in die voorwaarden toe. De
edicten van Nemours en Rouaan , die de goederen , de eer
en het geweten der Hervormden prijs gaven aan hunne veryolgers bleven feitelijk allerwege in voile werking. Afpersingen , geweldenarijen , wreedheden waren thans zoo goed
als vroeger aan de orde van den dag. Te Parijs werden de
Protestanten van overheidswege gelast het hoofd to ontblooten voor het crucifix , de heiligenbeelden en het
sacrament, wanneer deze in plechtigen ommegang werden rondgedragen. Het parlement van Rouaan verbood
hun het bezit hunner stichtelijke boeken. Te Lyon was
hun het verblijf binnen de stad op straffe des doods
verboden. Kerkhoven werden hun allerwege ontzegd.
Vier, vijf mijlen ver brachten zij des nachts in alle
heimelijkheid hunne dooden ten grave, dikwijls in keltiers van particuliere woningen , en dan nog zagen zij
telkens de graven geschonden en de lijken op horden
door de straten gesleept. Te Bordeaux deed men alle
Hervormden opgraven, die daar in de laatste i 5 jaren
waren bijgezet en hun overschot buiten de stad op de
velden werpen. Van parlementen noch rechtbanken kon
cen ketter recht verwachten. Hij zag zich buiten alle
ambten en bedieningen gesloten , zijne kinderen werden
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geweerd van de scholen. „Wil men ons dan tot onwe„tendheid en barbaarschheid drijven, zooals eens Julia„nus deed ?” verzuchtten de Hugenoten in de Plaintes
des Eglises Reformees.
Tevergeefs vroeg de vergadering der Protestantsche
gemeenten, in 1593 te Mantes gehouden, voor de Hervormden vrijheid van godsdienst, veiligheid van lijf en
goed, eene onpartijdige rechtspraak en verkiesbaarheid
tot alle ambten. De koning vreesde de geestelijkheid.
De bewilliging van dezen eisch zoude hem de nog altijd niet ontvangen pauselijke absolutie kosten en alzoo
het practische resultaat van zijnen overgang te niet doen.
Hij zag er derhalve bezwaar in, zijne vroegere geloofsgenooten op gelijken voet te stellen met zijne RoomschKatholieke onderdanen. Hij weigerde daarom den Huge
noten iedere wezenlijke verbetering van hunnen toestand
en op het rekwest van de vergadering te Mantes antwoordde hij met de hernieuwing van het edict van Poitiers
van het jaar 1577, zich bij den paus heimelijk er op beroemende, dat hij juist dit edict weder in werking had gesteld, daar het onder alle pacificaties door zijne voorgangers uitgevaardigd, voor de Hervormden het minst
gunstig was geweest.
Hendrik IV kon ook niet wel anders handelen. Sedert
zijne afzwering, die slechts een ledige vorm was geweest,
droeg hij het zware, vernederende juk der Jezuieten, dier
orde, „die ons zooveel kwaads gebrouwen heeft, vereerd
„door velen, gehaat door nog meerderen, klein geacht
„door niemand,” zooals Agrippa d'Aubigne haar teekent.
Van verre dreigde reeds de dolk van Ravaillac, zoo de
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koning zijne oude, vroegere vrienden niet vervolgde.
Eenen voorsmaak er van proefde hij, toen het verraderlijke staal van den Jezuieten-handlanger Duchatel
hem wondde aan de lip. Ongehoord echter ging d'Aubigne's dringende waarschuwing aan hem voorbij:
To nous monstres to lesvre, o grand Prince vainpeur!
La bouche de mon Roy a sa foy renoncee.
Dieu, qui pour te punir t'a la lesvre percee,
Quand le coeur la suivra, te percera le coeur.

Den Hugenoten werd de zaak, nu die door hunnen
vroegeren B e s c h e r m e r, zooals hij officieel in de vergadering was genoemd, werd verloochend, er te heiliger
en te dierbaarder om. Zij konden thans niet meer strijden voor hare zegepraal , maar zij wilden pal staan
voor haar behoud. Eene krachtige organisatie bleek meer
en meer noodzakelijk, en terwijl Duplessis de Mornay hieraan zijne krachten wijdde, zagen anderen onder de leiders uit naar verbintenissen met Protestantsche vorsten
in den vreemde. Henri de la Tour, hertog van Bouillon,
meende dit het zekerst te bereiken door eene verzwagering met prins Maurits, den stadhouder der Geiinieerde
Provincien en met den keurvorst Frederik IV van de
Palts, den machtigen nabuur zijner stad Sedan. Hij deed
daarom aanzoek om de hand van Elisabeth van Nassau,
die juist in deze dagen van spanning (1594) met hare
stiefmoeder en hare zuster Parijs bezocht.

II

Elisabeth van Nassau.

enri de la Tour d'Auvergne, burggraaf van
Turenne, was in de onlusten der L i g u e
een der trouwste volgelingen geweest
van Hendrik IV. Niet alleen als krijgsman diende hij hem, ook als diplomaat.
Meermalen was hij 's konings afgezant
bij Elisabeth van Engeland, bij verschillende Duitsche
vorsten en ook bij de Staten der Vereenigde Provincien.
Vooral de laatsten wist hij door de bemiddeling van
Louise de Coligny to winnen voor een gezamenlijk optreden van Holland en van Frankrijk tegen Spanje, eene
staatkunde voor jaren reeds door den admiraal de Coligny
en door Willem van Oranje voorgestaan. In hoe grooten
nood de Republiek zelve ook verkeerde, liet zij zich door
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Henri de la Tour toch overhalen om den koning met
zes oorlogsschepen en met een aanzienlijk bedrag in
geld te hulp te komen 1.
Tot erkenning zijner belangrijke diensten werd hij door
Hendrik IV tot maarschalk van Frankrijk verheven en
werd hem de hand geschonken van Charlotte de la Marck,
erfdochter van de heerlijkheid Sedan en van het hertogdom Bouillon. Na den dood zijner echtgenoote, die reeds
spoedig na hun huwelijk kinderloos overleed, bleef Henri de
la Tour, of Turenne, gelijk hij gewoonlijk genoemd werd,
den hertogelijken titel voeren, in het voile, trotsche bewustzijn der onafhankelijkheid van de kroon van Frankrijk, die het bezit van Sedan hem gaf.
Die heerlijkheid maakte nog Been deel van Frankrijk
uit. Zij was een dier kleine, souvereine staatjes, ingesloten in Fransch grondgebied, zooals er destijds nog
vele waren en wier vorsten, zooals de Guises in Lotharingen en de prinsen van Oranje in het zuiden, het wel
in den regel met Frankrijks koning hielden, maar zich
toch ook ten voile gerechtigd achtten een zelfstandig
bondgenootschap aan te gaan met naburige Duitsche of
andere buitenlandsche vorsten 2. De Heeren de la Marck,
in wier geslacht het bezit van Sedan, eer het door aanhuwelijking op Turenne overging, erfelijk was geweest,
hadden zich reeds vroeg bij de Hervorming aangesloten.
Machtig geworden door de aanwinst van het op de
1 S. Muller, Brieven van Louise de Coligny aan den hertog van
Bouillon. Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis. 2de Reeks. Deel 8.
Hanotaux, Tableau de la France en 1654. pag. 274.
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Luxemburgsche grens gelegen hertogdom Bouillon, wisten zij hun gebied, waar de verschillende koninklijke
en keizerlijke vervolgingsedicten niet van kracht waren,
to handhaven als eene veilige toevlucht voor Fransche,
Duitsche en Vlaamsche uitgewekenen om den geloove.
Deze brachten er handel en nijverheid tot grooten bloei.
Drie eeuwen lang bezat Sedan eene groote vermaardheid voor de vervaardiging van laken, van zwart laken
vooral, die er omstreeks het midden der 16de eeuw was
ingevoerd door eenen voortvluchtigen Protestant, Nicolas
Cadeau. Orde en wet waren in het kleine vorstendom
beter van kracht dan ergens elders ; de inkomsten vloeiden ruim en geregeld toe. Landbouw en veeteelt bereikten er eenen hoogen trap van ontwikkeling. Met de
oprichting van eenen leerstoel in de philosophie was
door Charlotte de la Marck 1 de grond gelegd voor
eene universiteit, eerlang de kweekplaats van talrijke
en hoogst bekwame Protestantsche predikers. Door hare
ligging aan den linker oever van de Maas, op de grensverbinding van Frankrijk met de Zuidelijke Nederlanden en de Palts, met hare sterke vestingwerken, waaraan door hare bezitters voortdurend was gearbeid en
verbeterd, was de stad Sedan eene plaats van groote
strategische beteekenis bovendien. zij was als het ware
de deur, die den weg naar het hart van Frankrijk voor
buitenlandsche troepen open stelde of afsloot.
Dit alles maakte de goede diensten van Turenne onmisbaar voor Hendrik IV, maar maakte dezen ook naijve1 Haag, La France Protestante. Art. de la Marck.

ELISABETH VAN NASSAU.

27

rig op den machtigen edelman, die, reeds voor zijn
huwelijk met Charlotte de la Marck , rijk, onafhankelijk,
bekwaam veldoverste, fijn diplomaat, welsprekend redenaar en algemeen geacht om zijnen ijver en oprechte
vroomheid, als een der machtigste partijhoofden der
Hugenoten gold.
De gruwelen van den St. Bartholomeusnacht hadden
hem, die toen nog Roomsch Katholiek was, de vervolgde
Protestanten doen lief krijgen, zooals hij in zijne Memoir e s verhaalt. Dit gevoel noopte hem om zich aan te
sluiten bij Hendrik van Navarra. Sedert duurde het niet
lang voor hij tot het Protestantisme overging en uitGeneve eenen prediker beriep ten behoeve der Protestanten in zijne graafschappen Turenne en Auvergne.
Velen meenden in dien overgang eene politieke berekening meer dan geloofsovertuiging te moeten zien. Maar
hoewel eerzucht en een onrustige, woelige geest zeer
zeker tot de karaktertrekken van Henri de la Tour hebben behoord, was de stand van zaken in de laatste regeeringsjaren van het Huis van Valois er waarlijk niet
naar om iemand uit eerzucht en wereldzin de zijde der
Hugenoten te doen kiezen. Wat bovendien voor de oprechtheid zijner bekeering pleit, is de 'groote omkeer ten
goede, die sedert in zijn zedelijk leven plaats greep, en
waardoor hij zich in later jaren een liefhebbend vader
en trouw echtgenoot heeft betoond. 's Konings overgang
tot de Roomsch Katholieke Kerk en zijne ontrouw aan
vroegere geloofsgenooten en wapenbroeders hadden hem
verbitterd en argwanend gemaakt. Wel dacht hij er
niet aan Hendriks zijde te verlaten , maar voor de be-
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langen der Fransche Protestanten, nu hun Beschermer
hen had verzaakt, begon hij steun van buiten onmisbaar te achten. Deze overweging bewoog hem, zooals
wij reeds zagen, tot een aanzoek om de hand van
Elisabeth van Nassau, waardoor hij en met Maurits
en met den keurvorst van de Faits in nauwe betrekking kwam.
Louise de Coligny, die Turenne (eenen verren bloedverwant van haar, want beiden stamden zij of van eene
Montmorency) zeer genegen was, steunde zijn aanzoek
zooveel zij kon. „Het is eene verbintenis, die ook uwer„zijds niet anders dan gewenscht kan zijn”, schreef zij
aan Maurits, „en gij kunt er u ook niet anders dan ge„eerd door gevoelen, want hij is een van Frankrijks
„beste edellieden, hooggeacht, wiens lof door vriend en
„vijand wordt gezongen". 1
De zaak werd nog bespoedigd door 's konings opdracht aan den hertog van Bouillon om met zijne troepen die van het Staatsche leger te gemoet te trekken,
met dien verstande, dat Maurits de Spanjaarden naar
de zuidergrens zoude drijven, waar Turenne ze dan moest
opwachten en verslaan. Nog voor het begin van den
veldtocht had daarom te 's Gravenhage, waarheen de
prinsessen weder waren teruggekeerd, de plechtige verloving plaats, en Louise de Coligny en Charlotte Brabantine geleidden de bruid naar Sedan, waar het huwelijk
in Maart 1595 werd voltrokken.
' Correspondance de Louise de Coligny, princesse d'Orange, recueillie
par Marchegay, publiee par Leon Marlet. No. 53.
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Elisabeth van Nassau hechtte zich dadelijk met groote
innigheid aan den meer dan twintig jaren ouderen man,
(hij was in 1555 en zij zelve in 1577 geboren) aan wien
de politiek haar had verbonden. Hij was reeds sinds
jaren Been onbekende meer voor haar, daar zijne diplomatieke onderhandelingen met de Staten gevoerd plachten te worden door bemiddeling van Louise de Coligny,
die hij deswege, in Holland zijnde, herhaalde malen had
bezocht. Te zwaarder woog daarom der jonge vrouw de
eenzaamheid, waarin zij reeds dadelijk na het vertrek
harer zuster en pleegmoeder te Sedan achterbleef. Het
was slechts zelden dat zij haren echtgenoot bij zich zag.
Als hij niet bij het leger was, hielden de diplomatieke
zendingen, waartoe Hendrik IV zich voortdurend van
Turenne bleef bedienen, niettegenstaande eene toenemende ontstemming tusschen den afvalligen koning en
den volijverigen Hugenoot, hem soms maanden aaneen
van huis. De pas zeventienjarige voelde zich ook nog
zoo weinig thuis in de haar geheel vreemde omgeving.
Door den eenvoud, waarin zij was opgegroeid, viel het
haar in den beginne moeilijk zich te bewegen te midden
van hare kleine hofhouding, en te ontvangen en te onthalen, zooals dit thans van haar werd verwacht, vooral,
wanneer zij dit moest doen zonder son m o n s ie u r, zooals zij den hertog in hare brieven noemt. „Als hij niet
„hier is", schreef zij aan Charlotte Brabantine, „ben ik
„niet geschikt om gezelschap bij mij te zien ; ik ben dan
„te gedrukt van stemming en te slecht geluimd en om
„mij zoo te vertoonen dient toch ook nergens toe. En.
„als m o n monsieur er wel is, begeer ik geenen ande-
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„ren omgang dan den zijnen". 1 Zij zocht troost en afleiding in eene drukke briefwisseling met al de haren ,
met hare stiefmoeder, met Frederik Hendrik, met Maurits, wiens brieven haar veel te kort en te zeldzaam
waren en die haren vroolijken spotlust opwekten door
de vaste overtuiging, waarin hij verkeerde, dat hij haar een
fraai huwelijksgeschenk had gegeven, terwijl hij volkomen
verob-eten had dit te doen. Het levendigst
b echter was hare
correspondentie met Charlotte Brabantine, hare lievelingszuster, haar pleegkind bijna, (zij was eerst veertien jaren,
toen zij scheiden moesten), aan wier opvoeding zij zich
ook op eenen afstand liet gelegen liggen, haar opwekkende om hare studie van het Italiaansch voort te zetten,
haar schrift te verbeteren en zich verblijdende in haren
krachtigen groei, waardoor Charlotte, die als kind klein
en nietig was, zich op het onverwachtst begon te ontwikkelen tot de schoonste onder de zusters en door
Maurits met broederlijke ingenomenheid la belle Br ab a n t werd genaamd. Een groot belang stelde zij ook
in de toiletten, die hare zuster droeg, want terwijl Elisabeth zelve er rond voor uitkwam, dat zij er geen slag van
had zich te kleeden, dat het niet heelemaal onwaar was,
wat iemand van haar had beweerd, namelijk dat zij de
slechtst gekleede vrouw was uit heel Sedan, verstond
Charlotte Brabantine de kunst om met een enkel gazen
kleedje in de Parijsche hofkringen te behagen aan wie
haar zag.
1 Quinze lettres du duc et de la duchesse de Bouillon a leur soeur
Charlott Brabantine de Nassau (1595-1598) Bull. Tome 15.
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Maar correspondentie was moeielijk in die dagen en
de onzekerheid groot, of wat men schreef, wel ooit zijne
bestemming zoude bereiken. Om den oorlog met Spanje
moesten alle brieven over zee gaan, of men moest goed
acht geven op de gelegenheid om ze met eene zending
koopmansgoederen over Luik te doen gaan en hoe dikwijls werden zij dan nog onderschept ! Doch niet enkel
met briefschrijven vulde Elisabeth haren tijd. Zij vulde
dien ook met luitspel en met borduurwerk, met de vervaardiging van 1 a c is en point-coupe , die eerste
kantsoorten, waarvoor Charlotte Brabantine haar telkens
op nieuw patronen en materiaal moest zenden, want den
Haag was in die dagen meer een centrum van modes
en nieuwtjes dan het afgelegen Sedan. Met groote voorliefde wijdde zij zich ook aan huishoudelijke bezigheden,
zooals het inmaken van confituren, naar oude beproefde
recepten van Louise de Coligny.
Gaandeweg begon zij zich te gevoelen in de nieuwe
omgeving. Zij was klein en tenger , niet mooi , maar
vroolijk en levendig. Hare vriendelijke lieftalligheid won
haar de harten harer onderdanen en de trouw, waarmede
zij dagelijks in de stad ter prediking kwam, nu die door
de ongesteldheid van haren hofprediker niet op het kasteel
kon plaats vinden , overtuigde de Protestantsche bevolking
van Sedan , dat zij met hart en ziel een der hunnen was.
„Verheug u met mij , lieve", kon zij reeds vOOr het einde
van haar eerste huwelijksjaar aan Charlotte Brabantine
schrijven , „de menschen hier in de stad hebben mij lief
„gekregen. 0 , als mijn echtgenoot hier was, zoude ik naar
„wensch gelukkig zijn."
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Maar de tijden waren niet geschikt voor rustig , huiselijk
geluk. Naar Engeland , naar Holland zag zij haren echtgenoot trekken en dan weder naar het leger. De oorlog
met Spanje, de ellenden , die maar niet eindigen widen,
hielden haar in eene voortdurende onrust. Na het verlies
van Kamerijk , dat door verraad den vijanden in handen
viel , lag het Noorden van Frankrijk voor hen open. Te
Sedan begon men voor een beleg te vreezen , verhoogde de
wallen en plantte er het geschut. „Mope God ons genadig
zijn", schreef Elisabeth aan Brabantine , „maar ik vrees
„niet. God heeft deze plaats altijd zoo wonderbaar ge„zegend , dat wij niet molten wanhopen, dat Hij het
„ook nu doen zal.” Eerie belegering, de val misschien
van Sedan, ware maar al te noodlottig geworden voor
de Protestanten , wier toestand in Frankrijk zoo onzeker
bleef als ooit en die in Sedan hun eenige vaste bolwerk
zouden verliezen. Het gevaar van in Spaansche handen
te vallen dreef weder voorbij , toen Hendrik IV het beleg
sloeg voor Amiens , maar de Hugenoten hadden er
weder levendig door gevoeld, hoe noodig eerie vaste,
hechte aaneensluiting voor hen was. Van buiten dreigde de Spanjaard en van binnen vonden zij in hunnen
koning geenen steun tegenover de voortdurende geweldenarijen, waaraan zij bleven blootgesteld van de
zijde der aanhangers van de ter nauwernood bedwongen
Ligue.
Onophoudelijk werd de menigte in de kerken opgeruid tegen de Hugenoten door dweepzieke priesters, die,
doelende op den St. Bartholomeusnacht, luide verkondigden , dat Frankrijk iedere vijf en twintig jaren .eene
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nieuwe aderlating van noode had , 1 dat , zoolang twee
geloofsbelijdenissen in het land werden geduld , het onheil niet te overzien zoude zijn. Catharina van Navarra,
's konings zuster, de waardige dochter van Jeanne d'Albret,
noemden zij in hunne sermoenen: de Fransche Jesabel,
die Gods toorn over het yolk zoude brengen , eenen boozen
geest, losgebroken uit het gebergte, die twaalf duivels
als zoovele windhonden met zich voerde. Na de afzwering van Hendrik IV was Catharina van Navarra feitelijk
het hoofd der Hugenoten geworden. Toen hij Roomsch
Katholiek werd , gordde zij zich aan om de Protestanten,
zooveel zij vermocht, te beschermen tegen de gevolgen
van zijnen afval. Volgens het edict van 1577, door haren
broeder in 1593 opnieuw bekrachtigcl , had zij, als hebbende
in hare heerlijkheden het recht van haute justice et
plein fi e f de h a u b e r t, ook het recht van godsdienstoefening ten harent. Dit recht deed zij nadrukkelijk gelden ,
overal waar zij zich beyond. Zelfs te Parijs, waar de
Protestantsche godsdienstoefening bij de edicten strong
was verboden, liet zij de predikers , die , door haren
broeder ontslagen , in haren dienst waren overgegaan ,
in hare vertrekken optreden , niet alleen voor zich en
voor haar gevolg, maar voor alle geloofsgenooten , die het
wagen wilden te komen , op gevaar of van op den terugweg door het razende gepeupel levend te worden verscheurd.
Groot was de toeloop tot deze predicaties, die vijf maal
's weeks bij Madame werden gehouden , nog wel in een
1 Pierre de l'Estoile, Journal inedit du regne de Henri IV 1598-1602.
3
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der benedenzalen van den Louvre zelf, waarschijnlijk
de zaal met de beroemde cariatiden van den Protestantschen beeldhouwer en martelaar, Jean Goujon. Deze
predicaties werden het vereenigingspunt der Hervormde
burgerij van Parijs, zoowel van de allerarmsten onder
hen, als van den hoogen adel. Elisabeth en Charlotte
Brabantine van Nassau woonden , wanneer zij met Louise
de Coligny te Parijs vertoefden , meermalen deze samenkomsten bij. Doop , avondmaal en huwelijksinzegening,
elders eene onmogelijkheid, hadden hier plaats. Het avondmaal werd er met Paschen van het jaar 1597 om den
grooten toevloed twee malen op eenen dag bediend en
des morgens aan ruim vijftien honderd , des avonds aan
vier honderd personen gereikt. Bij het daaropvolgende
Kerstfeest moest er vier malen op eenen dag gepredikt
worden om allen , die kwamen , te kunnen bevredigen
en den volgenden morgen moest men opnieuw beginnen
het avondmaal te houden , daar door het overgroote aantal van hen , die ter tafel k-wamen , velen den vorigen
dag teleurgesteld moesten worden. Hendrik IV liet het
oogluikend toe. Hij was met zijne zuster, trots alle verschil
van inzicht, zeer innig verbonden en waarschijnlijk was
hij haar in zijn hart dankbaar,, dat zij zijne oude geloofsgenooten bijstond , waar hij zelf in gebreke bleef dit
te doen en „hun leen een spilleleen was geworden", zooals hij placht te schertsen. Bovendien waren de bijeenkomsten in hare vertrekken zoo talrijk bezocht , dat hij
wel begreep ze zonder gevaar niet te kunnen verbieden.
Maar op den duur was deze stand van zaken onhoudbaar.
Het was te voorzien , dat de koning ten slotte wel eindigen
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moest met gehoor te geven aan de vele stemmen, die
luide en dringend om de handhaving der edicten riepen.
Andererzijds, toen Madame na haar huwelijk met den
hertog van Bar naar Lotharingen vertrok, bleef het aan'zienlijke Protestantsche deel der bevolking van Parijs
weerloos achter, zonder eenige gelegenheid tot godsdienstige samenkomst, tot doop, tot avondmaal, tot huwelijksinzegening, waartoe den hoogen adel ten minste op zijne
kasteelen de gelegenheid openstond.
Steeds beslister en dringender werd dan ook de toon
.op de jaarvergaderingen der Protestantsche gemeenten
aangeslagen. Men begon te spreken van de benoeming
van eenen nieuwen B e s c h e r m e r, nu Hendrik van
Navarra dien titel had verzaakt, van een beroep op Elisabeth van Engeland , van een verbod aan iedere provincie
om afzonderlijk, zonder overleg met de anderen, met den
koning te onderhandelen. Er werd besloten , om, moest
het zijn, gewapenderhand de uitoefening van den Prote.stantschen godsdienst te handhaven in die plaatsen, waar
hid reeds ingevoerd was en om de garnizoenen der vrijsteden op hunne voile sterkte te houden I . De vergadering in 1596 te Loudun , gehouden diende een rekwest in
com vrijheid van godsdienstoefening overal, waar 's konings
macht erkend werd, om verzekering eener onpartijdige
rechtspraak door de instelling van drie of vier chambr es
mi-parties en om behoud der vrijsteden tot de koning
zoodanig gehoorzaamd zoude worden door al
1 Ath. Coquerel, Précis de l'Histoire de
-sous Fedit de' Nantes. Bull. Tome XV pag. 556.
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zijne onderdanen, dat men op zijn koninklijk
woord ook werkelijk bouwen kon.
Tot eenig antwoord zond de koning, heftig vertoornd,
der vergadering bevel om uit een te gaan. Deze echter
weigerde aan het bevel gevolg te geven. Zij bleef
bijeen niet alleen , maar verklaarde zich permanent en
ging voort zitting te houden : in 1597 te Vendome en in
1598 te Châtellerault, tot eindelijk, na twee jaren moedig
stand houden harerzijds, het edict van Nantes werd geteekend. Maar op het oogenblik zelf bracht het besluit
om, trots 's konings uitdrukkelijk bevel, niet uit een te
gaan, de vergadering in groot gevaar van gewapenderhand te worden ontbonden. Onversaagd echter ontbood
men de hoofden van den omwonenden Protestantschen
adel en met hen de gouverneurs der naastbij gelegen
vrijsteden ter vergadering, tot onderling overleg, hoe te
volharden in den dringenden flood. „Onze lieden zijn
„thans vast besloten zich zelven te helpen", heet het in
eenen brief van Duplessis de Mornay aan een zijner vertrouwden. „Tevergeefs heeft men hen zoolang tot geduld
„vermaand. Zij zeggen, dat het nu reeds zeven jaren
„geleden is, sedert de koning aan de regeering kwam ,
„dat hun toestand erger wordt met den dag ; dat men
„voor de oude aanhangers der L i g u e alles over heeft,
„hun niets weigert ...... 1VIaar zoo men voor hen al
„het gemeste kalf slacht, moet men ons toch niet den
„strop om den hals laten tot loon voor onze trouw".
„Ik vrees voor ernstige onlusten", schreef hij ook nog aan
den koning, wiens meest vertrouwde raadsman hij eens
was geweest en die nu zoo doof bleef voor zijne -waar-
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schuwingen: „ik vrees voor ernstige onlusten, zoo uwe
,,Majesteit er niet in voorziet".
Hendrik IV voelde zelf maar al te goed, dat het ditmaal Beene ijdele bedreiging was. Onder voorwendsel
van troepen te werven voor het beleg van Amiens trok
de hertog van Bouillon naar zijne graafschappen Turenne
en Auvergne. De koning echter begreep zeer goed, dat
hij dit in werkelijkheid deed om zoo noodig der vergadering te Chatellerault te hulp te komen en dat hij
zich deed vergezellen door zijne gemalin voor haren
eersten plechtigen intocht in zijne erfgoederen, ten einde
eene aanleiding te hebben om den lageren adel en zijne
leenplichtige vasallen, die haar daarbij moesten komen
huldigen, in grooten getale om zich te verzamelen. Het
was eene zware refs voor Elisabeth. Zij was even te
voren moeder geworden , maar haar dochtertje, eene
kleine Louise, een petekindje van Louise de Coligny
kon zij niet met zich nemen op den moeilijken tocht,
diep het binnenland in. Het oude stamslot der Turenne's
lag op eene steile, hooge rots en was slechts te genaken
langs enge bergpaden, zoodat hare koetsen onbruikbaar
waren en zij den weg in haren draagstoel moest afleggen. De burcht zelf was vervallen en onvoldoende gemeubeld. Toen de hertogin er aankwam, bleek de bagage onderweg verloren te zijn gegaan, zoodat zij zonder
feestkleedij de huldiging van hare nieuwe onderdanen
ontvangen moest, wat haar, die van nature reeds weinig
behagen vond in groote gezelschappen, het optreden
nog moeielijker maakte. Toch wist zij een vriendelijk
gelaat te toonen aan hare talrijke bezoekers, hoewel
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verteerd van onrust door de tijding, dat kort na hare
afreis, de pest in het kasteel was uitgebroken, zoodat zif
het ergste voor haar kindje vreezen moest. Zwaarder
nog woog haar echter de angst om de onderneming
van haren echtgenoot , voor 's konings toornig ongenoegen nu de hertog van Bouillon in Auvergne bleef vertoeven zonder naar het belegerde Amiens te snellen,
weiks inneming den koning zoo na aan het harte lag_
„Ik heb daarvoor mijne eigene eer en die van Frankrijk
„verpand, wat deze zaak ook wel waard is, daar zoo,
„lets belangrijks in deze dagen nog niet is voorgekomen", i
heette het in het schrijven, waarbij hij zijne edelen tot
zich riep.
Onder deze omstandigheden sprak het verlangen orn
hare zuster in hare nabijheid te hebben bij Elisabeth
van Nassau sterker dan ooit. „Ik heb u nog nooit zoo.
„lief gehad", schreef zij haar. „Het is alsof mijne vriend„schap voor u toeneemt met den afstand, waarop wij
„van elkander gescheiden zijn”. Vurig wenschte zij ook
haar in Frankrijk gevestigd te zien en de hertog van
Bouillon deelde in dit verlangen. Hij had zijne schoon-zuster op zijne reizen naar Holland herhaaldelijk ontmoet en had eenen hoogen dunk van haar verstand,
haar doorzicht en haren vasten moed. Getrouw aan zijn
streven om den Protestanten in Frankrijk steun in het
buitenland te verzekeren, deed hij zich door zijnen vollen
neef, den hertog de la Tremoille, machtigen om voor
dezen bij prins Maurits aanzoek te doen om de hand
van Charlotte Brabantine van Nassau.
' Chartrier de Thouars. pag 331.
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Hertog Claude de la Tremoille was het hoofd van een
der oudste adelsgeslachten van Frankrijk. 0 U l'h o nneur guide, vertu suit, was zijn devies en hij was
dit getrouw gebleven zijne lange krijgsmansloopbaan
door. Als achtjarige knaap maakte hij in 1573 onder
den hertog van Montpensier zijnen eersten veldtocht mede
en hij werd reeds een ervaren veldoverste geacht, toen
hij in 1586 onder het hevigst woeden van de Ligue
tot het Protestantisme overging en zich aansloot bij den
prins van Conde, die zijne zuster had gehuwd. Voor de
Protestanten, die reeds zeer talrijk waren in zijne landen 1
was in die dagen van willekeur en onzekerheid, waarin
men, steeds bedreigd door de opgeruide volksmenigte,
nimmer zeker was van leven, lijf en goed, de toetreding
van den landsheer tot hunne verdrukte gemeente een
groote troost. Hemzelven zoude zijn overgang echter
eene bron zijn van moeiten en verdrietelijkheden naar de
wereld. De gemeente voelde het en sprak het onomwonden uit, toen zij hem bij monde harer leeraren en
ouderlingen, in synode vergaderd, schreef: „Onze ver„gadering heeft zich zeer verheugd, dat het Gode be„haagd heeft u in het hart te geven de leer van het
„gezuiverde Evangelie te omhelzen en wij hopen zeer
„u te zien toenemen daarin. Vele moeiten en beproe„vingen staan u thans te wachten , maar juist daarin
„wordt de deugd openbaar en God, dien wij in alles
„dienen willen, zal het toonen, wie de zijnen zijn en
' Lettres et missives originales du 1 6me siecle, tirees des archives du
duc de la Tremollle et publiees par P. Marchegay et H. Imbert. pag. 228.
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„met de kroon der rechtvaardigheid kroonen, wie den
„goeden strijd gestreden hebben" 1.
Sedert nam Claude de la Tremoille een heldhaftig aandeel aan al de oorlogen van Hendrik van Navarra. De
veldslagen bij Coutras en Ivry, de belegeringen van
Parijs, Rouaan, Poitiers, waren zoovele gelegenheden
voor hem om zich schitterend te onderscheiden , tot voor
hem, zoo goed als voor zijne vrienden Duplessis de Mornay,
d'Aubigne en Turenne, een keerpunt kwam met den
afval van den zoo lang hoog vereerden vorst. Wel verzaakte hij Hendriks zijde niet ; wel bracht hij voor
den veldtocht van 1595 geheel op eigen kosten vijf
honderd man ruiterij en acht honderd man voetvolk
in het veld. Maar al die inspanning, die zware schuldenlast, waarmede hij zijne erflanden bezwaarde, zij golden
thans alleen den strijd om Hendriks persoonlijke rechten
op de kroon van Frankrijk. Dat het met den dag duidelijker werd, dat met 's konings verheffing voor zijne
vroegere geloofsgenooten niets was gewonnen, benam
hem de bezieling, den ijver, waarmede hij vroeger had
gestreden. Onomwonden sprak hij zijne afkeuring uit
over 's konings overgang ; maar onverholen was ook zijne
bittere minachting voor 's konings ergerlijk zedelijk leyen , en Hendrik IV vergaf hem het een zoo min als het
ander. Het was hem onmogelijk den machtigen edelman
openlijk zijn ongenoegen te betuigen ; maar de kloof
tusschen de twee oude wapenbroeders werd gedurig dieper.
De hertog de la Tremoille stond ook daarom bij de Hugenoten hoog in aanzien, omdat hij de voogd en opvoeder
' Lettres et missives, pag. 333.
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was van zijnen zusterszoon, den jongen prins van Conde.
Op dit kind, dat, zoolang de koning kinderloos bleef,
de naaste erfgenaam was van den troon, bouwden de
Protestanten groote verwachtingen. In hem zagen zij den
waarborg eener toekomst, die vergoeding zoude geven
voor de teleurstellingen van het heden. Maar de paus
bleef zijnen koninklijken boeteling de absolutie weigeren,
zoolang zijn naaste erfgenaam niet mode toetrad tot Rome's Kerk. Gehoorzaam en gedwee liet Hendrik IV nu
den jongen prins opeischen, hield hem bij zich aan het
hof, ontnam hem zijne Protestantsche gouverneurs en
gaf zijne leiding over in handen der Jezuieten, die hunnen
aanvankelijk weerspannigen kweekeling alras aan zich
wisten te onderwerpen. De jongere tak der Bourbons
was nu ook voor goed voor de Hervorming verloren.
Diep gegriefd en gewond trok Claude de la Tremoille
zich daarop terug in zijne stad Thouars, om bij het eerste
opontbod naar Chatellerault te snellen, toen de aldaar
saamgekomen vergadering der Protestantsche gemeenten
den omwonenden Protestantschen adel tot hare bescherming opriep. Te vergeefs zocht de koning hem los te
maken van zijne gcloofsgenooten en dezen te berooven
van zijnen krachtigen steun. Wetende in hoe nijpend
geldgebrek hij verkeerde, zond hij zijne raadslieden de
Thou en Schomberg naar Chatellerault, om de la Tremoille
en nog eenige anderen door goud en beloften te winnen,
zooals hem dit bij de aanhangers der Ligue zoo goed
was gelukt. Maar kalm en waardig antwoordde hun de
hertog : „Mijne heeren, u, die nog zoo kort geleden u
„ingespannen hebt om de Ligue ten onder te brengen,
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„en er in geslaagd zijt, zoodra gij het gevoelige punt
„gevonden hadt eener partij, waar ieder zijne eigene,
„bijzondere belangen zocht, u houd ik het ten goede,
„dat gij met zulke voorstellen tot mij komt. Maar daar„mede zult gij onder ons niets uitrichten. Al boodt gij
„mij de helft des koninkrijks, terwij1 gij dien armen lieden,
„daarbinnen vergaderd, onthieldt wat hun noodig is om
„God in v rijheid en in vrede te kunnen dienen, gij zoudt
„er niets mede bereiken. Maar Beef hun wat recht en
„billijk is en de koning zal mij in de deur dezer ver„gaderzaal kunnen laten ophangen, zonder dat iemand
„zich zal verzetten tegen zijnen wil”. Claude de la Tremale was nu eenmaal niet te winnen door geschenken,
niet te verschrikken door bedreigingen, niet te bewegen
door de ongenade van het hof, zooals in eene oude
chroniek van hem staat opgeteekend.
Zijn voorgenomen huwelijk met de dochter van den
hertog de Lesdiguieres was mislukt 1 door toedoen van
Hendrik IV, die de vereeniging van twee machtige Protestantsche adelsgeslachten ongaarne zag. Te gereeder
leende Claude de la Tremoille daarom het oor aan het
voorstel van zijnen neef, den hertog van Bouillon , om
hem te machtigen als zelfstandig vorst en heer, buiten
's konings voorkennis om, aanzoek te doen om de hand
van Charlotte Brabantine van Nassau.
1 Hugues Imbert, Histoire de Thouars, pag. 259.

CHARLOTTE BRABANTINE.
Dochter van PRINS WILLEM VAN ORANJE.

III

Charlotte Brabantine van Nassau.

erhaaldelijk was Charlotte Brabantine's
hand in den laatsten tijd gezocht, ook
door Duitsche vorsten, aan wie Louise
Juliana, de keurvorstin van de Palts,
haar had willen uithuwelijken. Zelve
had zij misschien wel het liefst hare
hand gereikt aan den jongen hertog van Rohan, die
reeds bij haar eerste bezoek aan Parijs naar hare hand
had gedongen. Zij telde toen echter eerst veertien jaren
en hij vijftien, zoodat Louise de Coligny wijselijk meende,
dit aanzoek nog to moeten aanhouden, zooals zij aan
Maurits schreef. Toen Charlotte het volgende jaar, bij
gelegenheid van Elisabeths huwelijk Parijs wederom
bezocht, ditmaal in gezelschap van haren broeder Fre-
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derik Hendrik, had de hertog van Rohan zich in
dezen eenen trouwen makker en eene warme voorspraak bij zijne zuster weten te verwerven. Het was
toen echter nog niet te voorzien, Welk een wakkere
strijder de hertog de Rohan eenmaal voor de Hugenoten zijn zoude. Voor het oogenblik gold hun na den
hertog van Bouillon de hertog de la Tremoille het meest,
en ook Charlotte's levensweg moest door politieke overleggingen worden bepaald. Zij wist dit van den beginne
maar al te goed. Want in hetzelfde schrijven, waarin
haar zwager haar meldde : „zoodra gij mij vrijheid geeft
„den hertog de la Tremoille te zeggen, dat gij niet
„elders gebonden zijt, zal hij tot u zenden om uwen wil
„in dezen te vernemen ; maar laat het spoedig zijn;
„houd de zaak niet slepende : de tijd dringt," heette het
ook reeds dadelijk : „tracht voorzichtig te weten te ko„men, of er mogelijkheid op is, om ons als huwelijks„gift of in afrekening op wat gij te wachten hebt, zes
„kanonnen toe te voeren”.
Maar Charlotte van Nassau wist ook, dat hertog Claude
de la Tremoille een edel mensch was, in wiens handen
zij haar verder leven veilig achten kon. „Ik raad u hiertoe,
„ik, die u meer dan iemand ter wereld liefheb, al weet
„ik maar al te goed, dat gij hierdoor aan ons land wordt
„ontrukt, wat voor mij een groct leed zal zijn, m a
„b elle Br aban t,” 1 schreef Maurits haar. Zijne zuster
volgde zijnen raad zonder zich te laten weerhouden door
eenen brief van Frederik Hendrik, waarin deze met eenige
Lettres et missives, pag. 407.
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spijtige teleurstelling uitriep: „Mevrouw, want dat zult
„gij nu weldra zijn, het verwondert mij zeer, dat gij den
„armen monsieur de Rohan verzaakt voor iemand,
„die u niet zoo lang en niet zoo trouw gediend heeft.
„Als deze het wist, zoude hij onmiddellijk twist met
„hem zoeken em hem op den degen dagen. Ik was zeer
„verbaasd, toen ik van dezen omkeer hoorde; ik ver„wachtte dien in het minst niet en ik kan mij niet be„grijpen hoe alles zoo gekomen is”. In jongensachtige
opgewondenheid liet hij er nog onmiddellijk op volgen:
„Ik weet haast niet, hoe u te danken voor den fraaien
,,sjerp, dien gij mij gezonden hebt. Misschien heb ik nog
„mooiere, maar zeker geen een, die mij zoo lief is. Wan„neer ik terug kom zal ik hem u brengen, geheel bevlekt
„met het bloed van de Spanjaarden. Als wij de stad
„(Berk) met storm genomen hadden, zoude ik u mijn
„aandeel aan den buit gezonden hebben. Maar misschien
„zullen wij nog andere steden nemen en dan zal ik u
„iets schoons zenden”. 1
Het was den hertog de la Tremoille in deze dagen
van spanning onmogelijk Frankrijk te verlaten om zijne
bruid te gaan afhalen. Onder geleide harer trouwe pleegmoeder, Louise de Coligny, moest Charlotte Brabantine
zich tot hem begeven en wel naar Nantes, waar Hendrik
IV de laatste aanhangers der L i g u e tot onderwerping
bracht en waar ook de afgevaardigden der vergadering
te Chatellerault met hunne eindvoorstellen tot hem
kwamen. Tweemalen had de koning in toornige drift
' Lettres et missives, pag. 408.
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de stukken van zich geworpen; maar ten slotte had hij
toch geteekend, wat in de geschiedenis is bekend geworden als het edict van Nantes, juist toen de jonge
prinses van Oranje in de stad aankwam. Dat hij het
edict geteekend zoude hebben voornamelijk ter eere van
het voorgenomen huwelijk van den hertog de la Tremoille, zooals eene oude chroniek van het kasteel van
Thouars verhaalt, 1 is wel wat veel beweerd. Maar dat
het moedig stand houden van Frankrijks eerste edelen,
tot steun der vergadering te Chatellerault, dat het eigenmachtig optreden van den hertog van Bouillon als zelfstandig vorst en heer ter bemiddeling van het huwelijk
van den hertog de la Tremoille, den koning heeft doen
gevoelen, hoe gevaarlijk het werd om aan een groot
deel zijner onderdanen de vervulling hunner rechtmatige
wenschen te blijven ontzeggen, lijdt geenen twijfel. Het
een en het ander had hem doen zien, dat hij ten slotte
wel rekening zoude moeten houden met de wenschen
der Hugenoten, zouden zij niet geheel met hem breken,
„om slechts van God die hulp te verwachten, die hij
„hun onthield".
Doch hoe dit zijn moge, en hoe onvoldoende het edict
van Nantes in de toepassing ook blijken mocht, voor
het oogenblik scheen hiermede alle verdeeldheid geheeld ;
en het was dus wel onder blijde voorteekenen, dat de
jonggehuwden hun nieuw leven aanvingen. Onmiddellijk
na afloop der schitterende feesten, waarmede het huwelijk werd gevierd, nam de hertog zijne echtgenoote met
' Ilugues Imbert, Histoire de Thouars, pag. 407.
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zich naar Thouars. Daar ontsproot tusschen de beide
echtelingen, die elkander voor hun huwelijk nog nimmer
hadden ontmoet, reeds dadelijk eene oprechte, warme
genegenheid, waarvan eenige bewaard gebleven brieven
een onverdacht getuigenis afleggen. „Als ik van u ge„scheiden ben, denk ik aan niets liever dan aan u .....
„Ik zoude liever sterven dan iets verliezen van de vriend„schap, die ik weet, dat gij mij toedraagt”, schreef
Claude de la Tremoille aan zijne jonge vrouw bij een
bezoek aan het hof, waar wat hij zag en hoorde, hem,
den strengen Hugenoot, het reine huiselijke geluk, dat
zijn deel was geworden, te beter deed waardeeren 1.
Die innige verhouding tusschen beiden werd ook niet
geschaad door de zware geldzorgen, die zich reeds dadelijk deden gevoelen. Terwijl de hertog hierin verandering zocht te brengen door een geregeld beheer zijner
tengevolge van de aanhoudende binnenlandsche onlusten
gehcel verwaarloosde bezittingen, stond Charlotte Brabantine hem in dit streven trouw ter zijde door een
zorgvuldig beperken van alle noodelooze uitgaven. „Koop
„mij toch niet zoovele fraaie kleederen, die gij zoo moei„rijk betalen kunt”, heet het in een briefje geschreven
weinige maanden na haar huwelijk. Ook de aanplanting
van goede boomsoorten door Louise de Coligny op haar
landgoed Lierville met grooten ijver ter hand genomen,
vond bij Charlotte Brabantine navolging. Nu de uitputtende burgeroorlog door het edict van Nantes was geeindigd, werd het tenminste weder mogelijk te denken
'

Lettres et missives, pag. 46.
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aan zaaiing en oogst, aan bevordering van landbouw
en veeteelt.
Ook wat anderen omgang dan het verkeer met haren
echtgenoot betreft; zag Charlotte Brabantine zich in
uiterst gelukkige omstandigheden verplaatst. Thouars
lag in de nabijheid van Saumur, de oude Protestantsche
vrijstad, waar Duplessis de Mornay, die er het ambt van
gouverneur bekleedde , eene academie had opgericht,
welke bijna eene eeuw lang een brandpunt van geestelijk leven voor het Protestantisme in het Weston van
Frankrijk is geweest. Niet ver van daar huisde Agrippa
d'Aubigne op zijne oude burcht Murray. De omgang
van den hertog de la . Tremoille met deze naburen, alien
eng verbonden door een gemeenschappelijk geloofsleven,
gemeenschappelijke herinneringen en gemeenschappelijke
teleurstellingen, was druk en levendig. In nauwe betrekking kwam Charlotte Brabantine hier ook met Flandrina
van Nassau, thans in het nabij Thouars gelegen Poitiers
abdis van het klooster dc la Sainte- Croix. Louise de
Coligny was er steeds op bedacht geweest den band ook
met deze dochter van haren echtgenoot aan te houden
en van den beginne bestond daardoor eene vriendschappelijke, welwillende verhouding tusschen de Protestantsche en de Roomsch Katholieke zuster. Het meest genoot
Charlotte Brabantine echter wel van den hernieuwden
omgang met hare zuster Elisabeth. Thouars lag op zestien dagreizen van Sedan , toch wisten beiden tal van
malen de gelegenheid te vinden om elkander te bezoeken
of samen te komen aan het hof, als de plichten hunner
echtgenooten hen nog een enkele maal daarheen riepen.
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Als de zusters gescheiden waren, schreven zij elkander
wekelijks. Hare brieven waren meest bestemd om aan
Flandrina van Nassau in haar klooster en aan Louise
Juliana te Heidelberg te worden doorgezonden, terwijl de
brieven van deze laatste ook meest als een rondschrijven
aan de verschillende zusters waren bedoeld. Van wat
hiervan in de archieven van Thouars is bewaard gebleven is een veertigtal gepubliceerd in Deel XV en in
Deel XXIII van het Bulletin de la Societe pour
1' Histoire du Protestantisme en France en
daarna afzonderlijk uitgegeven door P. de Marchegay.
Dit weinige, waarvan wij slechts kunnen betreuren,
dat het niet meer is, werpt een helder licht op Elisabeth
van Nassau vooral, daar de brieven van Charlotte Brabantine, die natuurlijk niet te Thouars berustten, spoorloos zijn verdwenen en van die van Louise Juliana, de
keurvorstin van de Palts nog niets is gepubliceerd. Vroolijk, belangstellend en opgewekt doet de hertogin van.
Bouillon zich in deze brieven aan ons voor, steeds vervuld van de ontwikkeling barer dochtertjes, onuitputtelijk in verhalen betreffende haar klein volkje, vol moederlijke bezorgheid ook voor hare jongere zuster en vrij
van allen naijver, ja meer nog, zich van harte verheugende,
nu aan deze juist dat geluk te beurt viel, dat zij zelve
zoo smartelijk ontbeerde : de geboorte van eenen zoon
en een voortdurend samenzijn met haren echtgenoot.
„Wat zijt gij toch gelukkig", riep zij haar toe, „dat
„gij uwen monsieur zoolang bij u behoudt ! Waarlijk,
„gij zijt wel onder een gelukkiger gesternte geboren dan
„ik. En gij zult mij eerst recht beklagen, als gij eenmaal
4

50

CHARLOTTE BRABANTINE VAN NASSAU.

„bij ondervinding weet, hoe zwaar de scheiding van
„wie men lief heeft valt te dragen."
In den beginne had hertog Claude de la Tremoille
nog herhaaldelijk pogingen in het werk gesteld om weder
bij den koning in dienst te komen, „wat ik zeer begeer
„in het algemeen belang en in het uwe, maar niet voor
„mij zelve, want hoe kan mijn belang gediend worden
„door de afwezigheid van wie mij het liefste is", zooals
zijne jonge vrouw hem schreef, toen hij met het oog hierop
naar Parijs was gereisd. Maar die tochten van den hertog naar het hof werden steeds zeldzamer en duurden
steeds korter. Zijne benoeming tot de waardigheid van,
pair van Frankrijk, hem door Hendrik IV als een gemakkelijk te schenken gunstbetoon verleend, stuitte bij
het parlement op hardnekkig verzet. Dit weigerde de
verheffing van den ketterschen edelman te bekrachtigen
en de koning hield de zaak op de meest achtelooze
wijze slepende, iets dat de la Tremoille te dieper
griefde , omdat dit pairschap met de daarvan onafscheidelijke kosten hem in steeds grooter geldelijke
moeielijkheden wikkelde. Als zoo menig ander lid van
den Protestantschen adel gevoelde hij zich aan het hof
verdrongen en ter zijde geschoven door 's konings
Roomsch-Katholieke aanhangers , en de tegenwoordigheid
van Hendriks oude wapenbroeders was dezen daarentegen
als een voortdurend levend verwijt. Over en weder was
de verhouding gespannen. Alleen Rosny, , de markies de
Sully, wist zich te handhaven in 's konings gunst. Hij
verliet de zijde zijner geloofsgenooten wel niet; maar zijn
koele , sceptische geest gevoelde zich hoog boven partijen
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verheven , zoo hoog, dat 's konings afval hem slechts eene
onverschillige zaak scheen 1 . Anderen , die het gebeurde
niet wilden of konden billijken, een Turenne, een de la Tr&
moille , een Duplessis de Mornay, een Agrippa d'Aubigne,
hunne diensten versmaad ziende, trokken zich terug of
zagen zich benoemd tot gouverneurs van afgelegen vestingen op eene wijze, die veel op eene verbanning geleek,
en d'Aubigne deed klagen :
Oit est le sein ami, qui chauffa ta froidure,
La main qui te tira de ta prison obscure,
Et l'ami qui te fit gaiter la liberte?
Tout cela est errant, exposé aux outrages,
D'opprobres to payas ces fidelles courages,
Et les liberateurs de ta captivite.

De bittere verzuchting van den ouden Hugenoot, die
gevangenschap , nood en gevaar met den koning had gedeeld in de sombere dagen na den Bartholomeusnacht
en nog langen tijd daarna, was alleszins gewettigd. Het
edict van Nantes had wel een einde gemaakt aan den
burgeroorlog ; het had den Hugenoten het bezit hunner
vrijsteden gelaten ; het verzekerde hun eene onpartijdige
rechtspraak door de oprichting van gemengde rechtbanken , de zoogenaamde chambres m i-p arties, en het
waarborgde den Protestanten vrijheid van godsdienst ;
maar dit laatste toch slechts onder tal van beperkingen ,
die zich steeds drukkender deden gevoelen. Het was er
verre van , dat bij het edict van Nantes den Hervormden
1 E. Benoit, Histoire de redit de Nantes. Tome I pag. 121.
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gelijkstelling met de Roomsch-Katholieken werd verieend ,
zooals men in later jaren veelal heeft gedacht. Den Protestanten werd het verblijf in het gansche rijk toegestaan ;
maar zij werden er slechts geduld. Openbare godsdienstoefening was hun alleen daar vergund , waar die reeds
voor de oorlogen der Ligue werd uitgeoefend ; overal
elders was zij streng verboden en met name te Parijs.
Op plaatsen, waar voor de afkondiging van het edict
nog geen kerkgebouw in het bezit der Hugenoten was,
mocht onder geenerlei voorwendsel een nieuw worden
opgericht. Daar , waar de Protestanten zich reeds hadden
gevestigd , hadden zij zich zorgvuldig op den achtergrond te houden. Protestantsche kerkgebouwen mochten
alleen in de voorsteden bestaan; alle uiterlijke kenteekenen waren streng verboden ; begrafenissen mochten
alleen des nachts of bij het allereerste aanbreken van den
dageraad plaats hebben; de Hervormden moesten bijdragen in alle kerkelijke belastingen door de RoomschKatholieke geestelijkheid geheven en hunne huizen versieren op hooge kerkelijke feesten. De adel had op zijne
kasteelen het recht van godsdienstoefening; maar uitdrukkelijk was bepaald, dat alleen de gezinnen zijner
onderhoorigen die mochten bijwonen. Deze en dergelijke
bepalingen stelden de gelegenheid wijd open tot willekeurige inmenging en werden ook mettertijd eene bron
van geweldenarijen en afpersingen. Terwijl een deel der
natie in heftig verzet kwam tegen een edict, dat men
veel te gunstig noemde voor de ketters, waarbij men hen
onverantwoordelijk bevoorrecht verklaarde; terwijl allerwege de parlementen weigerden het te registreeren, om
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ten slotte morrend te bukken voor den uitdrukkelijken
wil des konings, die zijn edict, nu het eenmaal uitgevaardigd was, ook gehandhaafd wilde zien, was het voor den
scherpen blik van eenen d'Aubigne maar al te duidelijk
zichtbaar, dat de inhoud er van zich op den duur tegen
de Hervormden keeren liet, dat het dezen schijn voor
wezen gaf '. Het edict van Nantes was zoomin eene vrije
wilsdaad des konings geweest, als de uitdrukking eener
vast gewortelde volksovertuiging, de practische verwezenlijking eener algemeen erkende waarheid. Het was niet
meer geweest dan een vredesverdrag tusschen twee partijen over en weder strijdensmoede 2 . Het bestaan van
twee geloofsbelijdenissen naast elkander in het rijk werd
als tijdelijke noodzakelijkheid onwillig aanvaard. Eerst
twee eeuwen later, in 1789, zouden de tijd en het yolk
er rijp voor blijken en de Nationale Vergadering het als
volkswil verkondigen.
Het edict van Nantes begon met eene algemeene amnestie en verklaarde de Protestanten, zoo goed als de
Roomsch-Katholieken, verkiesbaar tot alle ambten. Maar,
zooals Hendrik IV heimelijk den paus deed weten, hij
was niet van zins hen tot hooge posten te bevorderen
en de Hugenoten, de adel vooral, ondervonden het, hoe
moeielijk het was, in het leger vooruit te komen, eene
aanzienlijke bediening aan het hof te verwerven , wanneer
men op het stuk van den godsdienst van den koning
verschilde.
Wie hierin berusten kon of wilde, niet de hertog van
' Agrippa d'Aubigne, Histoire Universelle. Tome IX pag. 294.
2 Hanotaux, Tableau de la France en 1614. pag. 379.
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Bouillon. De koning vergaf hem noch de weigering om
hem te volgen naar Amiens, noch den steun der vergadering te Chatellerault verleend. Hij onthield den eerzuchtigen edelman het aandeel aan den veldtocht in
Savoye, dat dezen in zijnen rang als veldmaarschalk
rechtens toekwam. Diep gegriefd trok de hertog met
zijn gezin zich terug op zijne goederen te Lanquais.
Daar bezocht hem een afgevaardigde van den hertog
van Languedoc, die, onder dekmantel van een aanzoek
om de hand zijner oudste dochter, hem trachtte over
te halen tot deelneming aan de samenzwering, die de
maarschalk de Biron, aangezet door Spaansch goud en
Spaansche beloften, tegen het gezag van Hendrik IV
had beraamd. Het is nimmer gebleken, dat de hertog,
hoe begeerig hij wezen mocht om den strijd aan te
binden tegen het toenemend koninklijk overwicht, inging op het plan eener verbintenis met Spanje, dien
erfvijand zijner geloofsgenooten in Frankrijk en van de
zoo na in betrekking met hem gekomen Nederlanden.
Maar toen ,de zaak ontdekt werd en het hoofd van den
maarschalk de Biron viel op het schavot, verdacht men
onmiddellijk Turenne van medeplichtigheid. Vergeefs
trachtte deze zich te rechtvaardigen. Dat hij kennis gedragen had van het complot ontkende hij niet ; maar
wel, dat hij ooit zoude hebben kunnen treden in een
bondgenootschap met Spanje. Hij stelde zich ter beschikking van de rechtbank te Castres, de naastbij gelegene
der sinds het edict van Nantes opgerichte c h a m b r es
m i-p artie s. De koning echter ontzegde aan die rechtbank het recht om in deze uitspraak te doen, onder
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voorgeven, dat een geval van hoogverraad boven hare
bevoegdheid ging. Dit was eene inbreuk op het edict
van Nantes, waarbij uitdrukkelijk was bepaald, dat alle
rechtszaken, waarin een Hervormde was betrokken, alleen
konden worden behandeld door eene gemengde rechtbank. Ziende, dat het op zijn leven was toegelegd, bleef
den hertog geen andere uitweg open dan de vlucht : eerst
naar Heidelberg en vervolgens nog dieper Duitschland
in, naar Hanau, waar de graaf door diens huwelijk met
Catharina Belgica van Nassau, eene zuster van Elisabeth,
eveneens met hem was verzwagerd.
In angst en onzekerheid was zijne gemalin achter gebleven. Te Sedan durfde zij niet blijven. Zij nam de
wijk naar Turenne, waar Charlotte Brabantine tot haar
kwam en haar te noodiger was, nu zij juist in deze dagen
van spanning haren pas geboren zoon (haren eenigen tot
nog toe, de beide anderen werden eerst in 1605 en 1611 geboren) weder moest afstaan. Eene verkwikking in dit
leed was de kracht, waarmede de algemeene meening
zich verhief ten gunste van haren voortvluchtigen echtgenoot. Eenstemmig betuigden de kerkvergaderingen,
dat de hertog van Bouillon niet had getracht hen in
eenig verzet tegen den koning te verwikkelen. Duplessis
de Mornay wendde al zijnen nog overigen invloed aan om
den koning te overtuigen, hoe onmogelijk het was, dat
de hertog zich zoude laten vinden tot een bondgenootschap met Spanje. Toen ook koningin Elisabeth van
Engeland den vervolgden edelman openlijk in hare bescherming nam, moest Hendrik IV zijn ongenoegen wel
bedwingen. De hertog keerde ongehinderd naar Sedan
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terug (1604), maar 's konings wantrouwen wendde zich
nu tegen den hertog de la Tremoille.
Sinds lang had deze zich niet aan het hof vertoond
en Hendrik IV had hem daar ook niet begeerd. Zijn
wegblijven gaf desniettemin ergernis en onrust. Sully
werd tot hem gezonden, om hem te bewegen zich weder
met den koning in betrekking te stellen. Een bevelhebberschap in den komenden oorlog tegen Spanje werd
hem aangeboden. De la Tremoille, nog jong, eerst vier
en dertig jaar en het werkelooze leven moede, greep het
aanbod aan; maar nauwelijks had hij zijn kasteel verlaten, of een hevige aanval van de kwaal, waaraan hij
reeds lang lang lijdende was, dwong hem naar Thouars
terug te keeren, om er binnen weinige dagen, 25 October 1604, in de armen zijner echtgenoote te bezwijken.
De slag was zwaar voor Charlotte Brabantine, die zich
nauwelijks geven kon aan haar leed, daar haar jongste
dochtertje op hetzelfde oogenblik zwaar krank lag aan
de pokken en binnen enkele dagen den vader volgde
in het graf. Hare gezondheid dreigde te bezwijken onder
den druk van dit dubbele verlies. Maar zooals Duplessis de
Mornay, de trouwe vriend, die haren echtgenoot in de
laatste uren had bijgestaan en die ook haar ter zijde
bleef, aan de keurvorstin van de Palts deed weten : „zij
„trachtte zich op te richten aan Gods woord , waarvan
„hij vurig hoopte, dat het haar sterken mocht tot behoud
„harer kinderen en van het oude Huis der la TremoIlle's."
Zelve kon zij eerlang aan hare zuster Elisabeth melden ,
„dat zij Gods goedheid nog nimmer zoo had gesmaakt ,
„als in de dagen harer beproeving." Vol angst en be-
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kommernis had de hertogin van Bouillon haar geschreven :
„om Gods wil, zoo gij al niet om u zelve denkt, denk
„dan toch om ons. Zie uwe krachten en uwe gezondheid
„te behouden en versterk u in onzen God , dien zoovelen
„onzer thans aanroepen, opdat Hij u nabij moge zijn.
„Betrouw u op Zijne beloften. Hij is nabij dengenen , die
„Hem zoeken en gij zijt nog zoo noodig voor uwe kin„deren !.. .. Gij kunt Beene goede moeder zijn, als gij
„geen zorg draagt voor u zelve. Gij zijt hun nog zoo
„noodig. Denk u eens in , hoe vreeslijk hun toestand zijn
„zoude, als gij hun kwaamt te ontvallen.” Charlotte Brabantine gevoelde het zelve ook; juist voor hen behoefde
zij al hare geestkracht. Met drie jeugdige kinderen was
zij , na slechts zes jaren gehuwd te zijn geweest, in de
uiterste geldverlegenheid achter gebleven. Haar gemaal
had haar nog op zijn sterfbed nadrukkelijk bezworen
hunne kinderen op te voeden in de Hervormde belijdenis
en hen nimmer anders dan aan Protestanten uit te huwelijken. Inderdaad rustte thans op haren zoon de verwachting der Hugenoten , daar Elisabeth van Nassau den
hertog van Bouillon tot nog toe slechts dochters had geschonken. Vandaar dat Hendrik IV reeds spoedig na het
overlijden van Claude de la Tremoille den jeugdigen
Henri de la Tremoille naar het hof ontbood. De eervolle
benoeming tot page bij den pasgeboren dauphin bezigde
hij als voorwendsel om den vijfjarigen knaap in zijne
macht te krijgen en te doen gaan in den weg, waarin
nog onlangs diens neef, de prins van Conde, was gegaan.
Charlotte Brabantine echter begreep ten volle de grootte
van het gevaar, dat dreigde. Daarom , wel verre van het
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koninklijk aanbod aan te grijpen als een redmiddel in
hare benarde geldelijke omstandigheden, die haar voor
haren zoon nauwelijks uitzicht lieten op eene opvoeding
naar den eisch van zijnen hoogen rang, wist zij in overleg met Duplessis de Mornay tijd te winnen en zoo den
koning van zijn voornemen of te brengen om den jongen
hertog de la Tremoille aan het hof te laten opvoeden.
Trouwe vriendenhanden hielpen haar verder over de
eerste, groote moeielijkheden. Louise de Coligny nam
haar dochtertje tot zich en eene rijke erfenis onthief
haar kort daarna van de drukkende geldzorgen. Maar
juist toen Elisabeth van Nassau voor hare zuster betere
dagen zag aanbreken, werd voor haar zelve de toekomst
weder bang en donker. Koningin Elisabeth van Engeland stierf en in haar verloor de hertog van Bouillon
eene machtige beschermvrouw. De oude beschuldiging
van hoogverraad werd herhaald en weldra bleek 's konings doel, zijne begeerte naar het bezit van Sedan,
welks onafhankelijkheid hem reeds sints lang eene ergernis was geweest. Op nieuw moest de hertog vluchten,
terwijl de koning zijne troepen om Sedan samen trok.
Turenne's pogingen om hulp te vinden in de Nederlanden en in de Palts waren vergeefsch. Ook de Protestanten in Frankrijk steunden hem niet, beducht voor
eene hernieuwing van den vreeselijken burgeroorlog.
Alleen, van allen verlaten, bleef hem niets over dan de
onderwerping. Hij gaf Sedan den koning over, voor
vier jaren, naar het heette ; maar deze bezette de stad
slechts voor den schijn en gaf haar reeds weinige maanden
later den hertog weder. Het was hem genoeg den mach-
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tigen edelman te hebben vernederd, hem zijn overwicht
te hebben doen gevoelen. Bovendien moest hij vreezen
door dezen tot het uiterste te drijven, ook diens machtige
verwanten van zich te vervreemden, prins Maurits, den
stadhouder van Holland en Zeeland en Frederik IV,
den keurvorst van de Palts. Eene goede verstandhouding
met deze beiden was den koning op dit tijdstip onontbeerlijk, nu de vraag over de erfopvolging in Gulik en
Kleef hem de reeds lang gewenschte gelegenheid scheen
te geven om eenen aanvang te maken met de verwezenlijking van zijn groote plan, het behoud van het
staatkundig evenwicht in Europa door de verbreking
van de macht van het Huis van Oostenrijk.
Doch al zag Turenne zich weder in het bezit zijner
stad gesteld, de geleden vernedering, het feit, dat hij
thans den koning als leenheer over zijne heerlijkheid
Sedan had gehuldigd, de herinnering aan Hendriks
feestelijken intocht te Parijs, waarbij hij, de overwonnene,
hem had moeten vergezellen, drukten hem en maakten
hem afkeerig van alle verder verkeer aan het hof.
Voortaan leefde hij in vrijwillige afzondering op zijne
landgoederen. Voor Elisabeth van Nassau ging thans
wel een lievelingswensch in vervulling; maar haar geluk
was niet onvermengd. En om den hertog, en om hare
geloofsgenooten smartte het haar, de openbare werkzaamheid van hare gemaal geeindigd te zien.
Voor de Hugenoten was de stelselmatige vernedering
hunner voornaamste leiders van ver reikende gevolgen.
Van groote beteekenis was ook de door den paus geeischte en door den koning maar al te gewillig gedoogde
wederinvoering van den Roomsch-Katholieken eeredienst

60

CHARLOTTE BRABAN TINE VAN NASSAU.

in Navarra, dat onder Jeanne d'Albret een zuiver Protestantsch gebied was geworden. De terugroeping der
Jezuieten, die in de eerste verontwaardiging over den
mislukten moordaanslag van hunnen handlanger Jean
Duchatel op Hendrik IV uit Frankrijk waren verbannen :
de toenemende invloed van 's konings biechtvader, den
Jezuieten pater Coton : de onomwonden prediking in
woord en 'geschrift van het rechtmatige van den koningsmoord als het gold eenen ketterschen vorst, waren alle
eene voorafschaduwing van komende onheilen. Toch
waren trots dit alles de twaalf jaren, die verliepen tusschen de afkondiging van het edict van Nantes en den
dood van Hendrik IV, niet ongezegend voor de gemeente.
Zij wies en nam toe onder den zwaren druk. De rust,
waartoe de adellijken onder haar zich, hoe onwillens
ook, veroordeeld zagen, kwam niet alleen hun zelven,
maar ook het algemeen belang in velerlei opzicht ten
goede. Menig edelman vond thans tijd en gelegenheid
tot bevordering van landbouw, veeteelt en nijverheid.
Menige strijdbare Hugenoot verwisselde thans het zwaard
met de pen, en waarschijnlijk heeft Olivier de Serres,
sieur de Pradel, die behalve de teelt van den beetwortel en van de hop ook die van den moerbezieboom
invoerde, waardoor de bloei van de zijde-industrie mogelijk werd en die de eerste schrijver was in Frankrijk van
een boek over den landbouw, theatre d'agr ic ult ur e
et de menage, zijn land en zijnen koning daarmede
wel het best gediend 1 . De gedwongen werkeloosheid
gaf eenen Agrippa d'Aubigne zijne H ist oire Unive rs e 11 e in de pen; eenen Duplessis de Mornay en anderen
' Puaux, Histoire de la Reformation Fran( aise. Tome V pag. 1 c 9
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met hem gaf zij tijd en gelegenheid tot ernstige, gezette
studie van de groote dogmatische vraagstukken.
De gemeente zelve gevoelde zich in toenemende mate
sterk en krachtig, dank aan hare uitnemende organisatie,
dezelfde die reeds lang, reeds sints het hevigst woeden
der vervolging onder Frans II bestond, maar die thans
voor het eerst, zij het ook onder tal van beperkingen,
wettelijk was erkend en bekrachtigd. De vaste aansluiting der consistorien, der colloquien, der provinciale en
nationale synoden, waardoor eene strenge inwendige
tucht werd gehandhaafd, gaf Naar eene groote eenheid.
Eene schaar van geleerde, geloovige leeken als een Casaubon, van bezielde, uitnemend onderlegde predikers
als een Pierre Dumoulin, een Daniel Chamier, een Jurieu,
gaf aan het godsdienstig leven der gemeente inhoud en
kracht. De prediking was het groote feit in het leven
van den Hugenoot , gemeenschappelijk gebed, gemeenschappelijk psalmgezang waren hem zoo goed als de
deelneming aan het Heilig Avondmaal eene wezenlijke
behoefte. Vandaar de snelle aanbouw van ruime kerken
voor den thans geoorloofden eeredienst en wel in zulken
getale, dat hij herinnerde aan de toewijding, waarmede
in het tijdperk der Gothiek de cathedralen ringsom uit
het niet verrezen 1. De binnenlandsche rust was voor Hendrik IV onmisbaar in het belang zijner buitenlandsche
staatkunde. Nu met de vernedering van den hertog
van Bouillon en met den dood van den hertog de la Tremoille de kracht van verzet van den Protestantschen
' Edouard Sayous, La vie des reformes sous Henri IV. Bull. Tome
XXXII pag. 541.
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adel gebroken scheen, gaf de koning aan de gemeente
groote vrijheid, grooter dan Naar op menig punt volgens
de letter van het edict van Nantes toekwam en liet het oogluikend geschieden, dat menig kerkgebouw verrees op eene
plaats, waar dit door de edicten niet was toegestaan.
Bij de kerk vond men gewoonlijk eene bibliotheek,
want in de synoden werd er steeds met nadruk op gewezen, dat kennis en wetenschap onontbeerlijk zijn om
God wel to kunnen dienen, „dat de tijd voorbij was,
„waarin men de vijanden des Heeren bestreed met een
„ezelskinnebakken", zooals Pierre Dumoulin het uitdrukte.
In nauw verband met het bedehuis stond dan ook de
school en niet minder de academie. Het opgewekte godsdienstige leven, dat het geheele zijn van den Protestant
dier dagen kleurde, scherpte den blik voor tal van zaken, die eerst het eigendom der nieuwere beschaving zijn
geworden, maar licht reeds veel eerder in de zeden zouden zijn opgenomen, indien deze schoone bloeitijd der
Hervormde Kerk in Frankrijk niet zoo bloedig en gewelddadig was verstoord. Wie weet het nog, dat reeds in
die dagen in de Protestantsche handelsstad la Rochelle,
waar men in betrekking stond met handelaars op de
afgelegenste plantages, eene stem opging tegen de gruwelen van den slavenhandel en dat deze zaak een ernstig punt van behandeling uitmaakte op de synode van
Alencon ? Of wel, dat toen reeds in de Hervormde gemeenten in alien eenvoud vereenigingen van vrouwen
werden gevormd, v o or g a n g s t e r s van de zusters van
barmhartigheid van St. Vincent de Paul ? 1
1 Paul de Felice, Les Protestants d'autrefois. Tome III pag. 94.
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et tijdperk van rust der laatste regeeringsjaren van Hendrik IV wierp ook over
het leven van Elisabeth en Charlotte
Brabantine eenen vriendelijken schijn.
Zij schonk haar de gelegenheid zich gezamenlijk to wijden aan de opvoeding
harer kinderen, die opwiessen in hetzelfde innige verkeer, waarin de zusters waren opgegroeid. Elisabeth's
moederlijk gemoed genoot er van, als zij ze allen om
zich vereenigen kon, hare kinderen, die van Charlotte
Brabantine en die van Louise Juliana, die, weduwe geworden, de opvoeding van den minderjarigen keurvorst van
de Palts liever nog aan haren zwager, den hertog van
Bouillon, dan aan hare broeders in de Nederlanden toe-
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vertrouwde, wetende, hoe te Sedan niet alleen een streng
vaderlijk toezicht maar ook eene moederlijke verzorging
hem wachtte. Elisabeth bevorderde zooveel mogelijk den
ongedwongen omgang tusschen al die neven en nichten
van Nassausch bloed, die zich ten harent hunne onderlinge stamverwantschap en den geestelijken adel hunner
afkomst wel moesten herinneren. Zoo niet alien daaraan
trouw bleven, zoo hebben toch velen hunner, althans de
Duitsche neven, in de sombere dagen van den dertigjarigen oorlog, den roem van hun geslacht gehandhaafd
en geen offer te zwaar geacht voor het behoud der Hervormde belijdenis. De toenemende bloei van de academie
te Sedan, de groote roep, die van de daaraan verbonden
leeraars, van eenen Dumoulin vooral, uitging, trok bovendien vele jonge Duitsche en Fransche edellieden ter voltooiing hunner opvoeding naar die stad, en onder hen
den aanstaanden keurvorst van Brandenburg, die hier van
de Luthersche tot de Hervormde belijdenis overging en
later de oudste dochter van Louise Juliana huwde. 1
Ook met hare broeders hield de hertogin van Bouillon
de betrekking aan. De zoon, die haar tot hare onuitsprekelijke dankbaarheid in 1605 werd geboren, werd naar
dezen Frederik Maurits vernoemd. Daar zij Sedan nimmer verliet, tenzij dan om zich met haren echtgenoot
naar diens landgoederen te begeven, was eene persoonlijke ontmoeting eene onmogelijkheid geworden. Charlotte Brabantine echter reisde herhaaldelijk naar Holland,
waar haar dochtertje aan de zorgen van Louise de Coligny bleef toevertrouwd en zoo ontbrak het niet aan
1 Bull. XVIII pag. 89.
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eene innige betrekking en uitwisseling van vriendschapsbetuigingen. Dat dit_ alles aan de belangen der Protestanten in het algemeen ten goede kwam, inzonderheid
aan de door de Duitsche Protestantsche Unie beoogde
samenwerking der Hervormden in de Palts, in Frankrijk,
in Engeland en in de Nederlanden, ligt voor de hand.
Wel gevoelde men in de Palts, waar vorst en yolk
der Hervormde belijdenis waren toegedaan, zich ernstig
bedreigd door de toenemende keizerlijke macht, die,
gerugsteund door Spaansche en pauselijke invloeden, geleidelijk maar onverstoorbaar den ondergang der Protestantsche vorsten in Duitschland scheen voor te bereiden.
Wel zuchtte men om de verdeeldheid tusschen de
aanhangers der Augsburgsche confessie en de aanhangers van den Heidelbergschen catechismus, die de kracht
der Protestanten verzwakte, ja verlamde. Wel beklaagde
men de verblindheid, waarmede de Lutheranen gemeene
zaak maakten met den keizer tegen de Hervormden,
zonder te bedenken, dat zij zelven, zoo de keizer zegevierde, onverbiddelijk als tweede offer moesten vallen.
Maar eene groote gerustheid gaf de gedachte, dat
Hendrik IV, uit staatsbelang, de zaak der Protestanten
in Duitschland tot de zijne maakte, dat hij zich opwierp
als de besliste tegenstander van het Huis van Habsburg,
die belichaming van Spaansche en Katholieke bedoelingen, dat, werd het niet gestuit, naar de koning wel
begreep, op den duur ook voor Frankrijk noodlottig
worden moest.
Op het onverwachtst echter verkeerde door den gewelddadigen dood van Hendrik IV deze rust weder in onrust.
5
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Reeds lang had 's konings gezondheid oorzaak tot bezorgdheid gegeven ; reeds meermalen had een verraderlijke
moordaanslag hem bedreigd ; maar telkens weder afgedreven was het gevaar voor zijnen dood, „dien de goeden even„zoo duchtten, als de boozen dien begeerden”, gelijk
Pierre de l'Estoile reeds voor jaren in zijn dagboek had
opgeteekend. Als een donderslag aan eenen helderen
hemel klonk daarom het bericht, dat 's konings leven,
waarvoor, naar het scheen, nog zulk eene rijke toekomst
open lag, was afgesneden aan den vooravond der verwezenlijking van grootsche ontwerpen.
„Het is den Franschen eigen om gering te schatten,
„wat zij voor oogen hebben," had Hendrik IV zelf eens
in het Parlement verklaard. „Als gij mij niet meer ziet,
„zult gij mij missen ; en als ik dood ben, zult gij mij
betreuren". Zoo geschiedde het ook. Bij zijn leven werd
hij gewantrouwd door alle partijen gelijkelijk. 's Konings
ware populariteit dagteekent van zijnen dood. De ellenden van den burgeroorlog lagen alien levenden nog te
versch in het geheugen , dat men niet doordrongen zoude
zijn van diepe dankbaarheid voor den binnenlandschen
vrede, dien Hendrik IV, trots alle woelingen en botsingen
van den nauw bedwongen, telkens weder oplevenden partijstrijd, had weten te handhaven en doen eerbiedigen.
Tot onherkenbaar wordens toe was het land veranderd
in dat dozijn jaren van lang ontbeerde rust, die zijn
bestuur het had geschonken. Welvaart en voorspoed
hadden zich krachtig ontwikkeld. De onuitputtelijke
rijkdom van Frankrijks bodem had, onder Hendriks zorg,
voor landbouw en veeteelt rijke vruchten afgeworpen.
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Het herstel van 's lands financiewezen had orde en regel
gebracht in de plaats van willekeur en afpersingen. De
veiligheid van have en goed was den ondernemingsgeest ten goede gekomen. Krachtig en sterk vertoonde
het rijk zich naar buiten. In den komenden strijd tusschen de Protestantsche vorsten in Duitschland en het
machtige Huis van Oostenrijk scheen Frankrijk te zullen
beslissen. De overmacht in Europa, door den Habsburger reeds bijna gegrepen, werd hem door Hendrik van
Navarra met nadruk betwist t.
Doch nog geen twee maanden reeds na 's konings
dood was alwat hij had opgebouwd weder in puin gevallen. In het buitenland deed het Huis van Oostenrijk,
dat zoo pas nog op zelfverweer bedacht moest zijn, zich
Belden zoo beslist als ooit te voren. Al Hendriks voorbereidingen voor zijn „groot plan" vielen weg als kaf.
In het binnenland werden de door Sully zoo zorgvuldig
opgelegde schatten een roof van zelfzuchtige gunstelingen
der nieuwe regeering. De adel versterkte zich weder in
trotschen onafhankelijkheidszin in de heerlijkheden, die
de koning in het belang van de eenheid des rijks onder
het onmiddellijk gezag van de kroon had weten te
brengen. Overal werd de door hem met kracht van wil
bedwongen partijstrijd wakker. De tegenstelling tusschen
de orde en de rust, die zijne laatste regeeringsjaren gekenmerkt hadden, en de woelingen der eerste dagen
reeds van het regentschap van Maria de Medicis was
zoo volkomen, dat het was „alsof een zondvloed in eens
' Dac d'Aumale, Les princes de Conde. Tome III pag.

2.
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„alle vastheid en zekerheid in Frankrijk had weggespoeld".
Het huis, dat op eenen zandgrond was gebouwd, was
gevallen en zijn val was groot.
In zijne naaste omgeving scheen de vermoorde koning
het eerst en het snelst vergeten. Toen Elisabeth en Charlotte Brabantine drie weken na de vreeselijke gebeurtenis
voor het eerst sints lange jaren weder aan het hof verschenen om de regentes en den jongen Lodewijk XIII te huldigen, deed het haar pijnlijk aan, zich tegen alle verwachting
weder verplaatst te zien in eenen kring, waar men de teekenen van den uiterlijken rouw reeds grootendeels had
afgelegd en van den inwendigen niets liet blijken. De
prinsessen en dames van het gevolg der koningin-weduwe
voerden er den ouden, uitgelaten toon en met stille
afkeuring namen de zusters het waar, dat men de bij den
hofrouw gebruikelijke kleine effen omgeslagen kragen
reeds weder had vervangen door hooge, staande kanten
kragen, en dat men het haar weder gefriseerd droeg. „Maar
„ik voor mij, ik zal mijnen rouw vooreerst nog niet afleg',gen ", schreef Elisabeth. Inderdaad werd Hendrik IV
door zijne Protestantsche onderdanen het langst en het
diepst betreurd. Deze begrepen zeer goed, dat hij was
gevallen om de bescherming, hoe klein ook, hun verleend ; dat de Kerk het hem niet vergeven had en niet
vergeven kon, dat hij hun niet ten bestrijder, ten vervolger was geworden ; dat de door hem ondernomen
kamp met het Huis van Oostenrijk, zijn bondgenootschap met Protestantsche vorsten tegen eene RoomschKatholieke mogendheid haar strafbaar schijnen moest
in de hoogste mate. Sommigen achtten het oogenblik
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gekomen om het vaderland, waar de Jezuieten thans
heer en meester waren, waar pater Mariana, de beruchte
prediker van het goed recht van den koningsmoord als
het gold eenen ketterschen vorst, openlijk door de koningin-weduwe in hare bescherming werd genomen, in
allerijl te ontvluchten, ten einde in den vreemde ten
minste in rust te kunnen sterven. Het was hun te moede,
als hoorden zij weder het sombere klokgelui van den
Saint-Germain l'Auxerrois.
Wat hadden de Hugenoten gedurende de minderjarigheid van Lodewijk XIII ook van de regentes te wachten?
Maria de Medicis had bij hare aanvaarding van het
regentschap het edict van Nantes opnieuw bekrachtigd.
Zoude zij het ook weten te doen eerbiedigen ? Algemeen
twijfelde men er aan in Protestantsche kringen en algemeen gevoeld was daardoor de behoefte aan krachtiger,
nauwer aaneensluiting. Tevergeefs trachtten Duplessis de
Mornay en de hertog van Bouillon de ontruste gemoederen tot kalmte te stemmen. Althans de hertog van
Bouillon, die weder aan het hof was verschenen en er
invloed op den gang van zaken meende te zullen winnen, 1 ried tot rustig afwachten, tot een aanvankelijk
vertrouwen in de nieuwe regeering. Het wantrouwen
was echter niet weg te nemen; het werd gevoed door
tal van geweldenarijen, ongestraft tegen de Hugenoten
ondernomen en ook door de smadelijke gevangenschap,
waartoe eerlang de prinsen van den bloede, de prins
van Conde en de prins van Soissons, die den troon toch
1) Laugel, Le duc de Rohan, pag. 43.
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het naast stonden, zich veroordeeld zagen. Men wist,
dat niet Frankrijks edelsten maar Italiaansche handlangers en gunstelingen de daden en woorden richtten der
vorstin, die zich in haar nieuw vaderland steeds eene
vreemde was blijven gevoelen.
Reyne, it faut oublier l'air et l'art de Florence ,
Rends ton joug plus leger a la legere France.
Le coq est aimable et superbe animal.
Les lis sont beaux et blancs, leur forme specieuse,
Mais leur douce fumee en tete vicieuse
Cause l'epilepsie et fait cheoir du haut mal,

had d'Aubigne , eens de vertrouwde van haren echtgenoot, haar waarschuwend toegezongen. Doch doof voor
alle aanmaningen en blind voor de lessen der geschiedenis, brak Maria de Medicis ten eenenmale met de door
Hendrik IV gevolgde politiek 1 . Zij zocht een bondgenootschap aan te gaan met datzelfde Spanje , waarin
deze steeds de doodvijand van zijn yolk had gezien en
waarin de Protestanten bovendien maar al te goed den
erfvijand hunner geloofsgenooten hadden leeren kennen.
Haar noon moest eene Spaansche prinses , hare dochter
eenen Spaanschen prins huwen. De voltrekking van dit
dubbele huwelijk was den Hugenoten een ernstig en dreigend teeken. Op de algemeene vergadering, reeds spoedig
na de aanvaarding van het regentschap door Maria de
Medicis, in 1611 te Saumur gehouden , droegen de beraadslagingen den stempel van de onrust, die alien vervulde.
Door het gemis van eenen krachtigen leidsman raakte
1 Despresz, La politique feminine, pag. i8.
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men onderling verdeeld. De ouderen , als Duplessis de
Mornay, wars van alle wapengeweld en den eindeloozen
burgeroorlog moede , maanden tot onderwerping aan de
gestelde machten , terwijl Turenne , de oude diplomaat ,
het aanknoopen van onderhandelingen aanried. De jongeren daarentegen , de hertog van Rohan aan het hoofd,
uitten bittere klachten over tai van schendingen en ontduikingen van het edict van Nantes, over bedekte aanslagen op de vrijsteden en meenden , dat wijs beleid gebood reeds dadelijk met beslistheid op te komen voor
de handhaving van duur gekochte rechten. Toch bleef
de eensgezindheid ditmaal nog bewaard en werd de door
Duplessis de Mornay opgestelde verzoeningsacte nog door
alle aanwezigen geteekend. De onderlinge goede verstandhouding aldus verzekerd ziende , ging men in deze vergadering over tot de organisatie van een stelsel van gemeenschappelijk zelfverweer door Frankrijk te verdeelen
in acht c e r c 1 e s of kreitsen, ieder onder een eigen bestuur. Die kringen moesten onderling voeling houden op
zoodanige wijze, dat alle snel en gemakkelijk in eene
richting werken konden. Zij omvatten ieder eenige provincien , wier provinciale kerkvergaderingen afgevaardigden zonden naar de assemblee du cercle. Iedere
provinciale vergadering was bevoegd eene ass e m bl é e
d u c e r c l e uit te schrijven, wanneer eenig gevaar eene
of meerdere gemeenten, dan wel de geheele Hervormde
Kerk in Frankrijk of in Bearn bedreigde. Liet het gevaar
zich ernstig aanzien, dan kon iedere ass emblee du
cercle eene assemblee generale doenbeleggen.Dit
echter was eene inbreuk op het koninklijk gezag, want
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volgens het edict van Nantes was zulk eene algemeene
vergadering alleen geoorloofd behoudens de koninklijke
goedkeuring. Zonder de machtiging , door den koning
verleend , verloor zij haar wettig karakter, , werd zij feitelijk eene daad van rebellie. Zoolang Hendrik IV leefde,
had men zich steeds hieraan gehouden en ook de vergadering te Saumur, de eerste onder het regentschap
van Maria de Medicis, was nog wettig belegd en samengeroepen. Dat men thans besloot zulke algemeene vergaderingen ook te zullen houden zonder de koninklijke
goedkeuring te hebben gevraagd of verkregen , was in
werkelijkheid niets minder dan de stichting van eene
onafhankelijke macht in den staat. De kerkelijke organisatie der Hervormde Kerk in Frankrijk dagteekende
reeds uit de eerste helft der i6de eeuw. De vergadering te
Saumur in het begin der I7de eeuw gaf haar ook een
politick bestuur. Van dit oogenblik (161i) vormde zich eene
representatieve republiek in eene absolute monarchie 1.
Deze nieuwe , hechte aaneensluiting van niet minder
dan achthonderd en zes gemeenten, verdeeld over twaalf
provincien, vertegenwoordigde eene geduchte macht.
Eenerzijds wekte zij daarom den naijver en het wantrouwen der regeering , die , ter wille van de nauwe betrekkingen, juist met Spanje aangeknoopt, scherper tegenover de Protestanten stond dan ooit onder Hendrik IV.
Anderzijds werd een samengaan met dezen nu zeer begeerlijk voor wie naar bondgenooten zocht in zijn verzet
1 M. Ch.
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tegen het hof. Het was eene groote ramp voor de Hugenoten , dat de prins van Conde een beroep deed op hunnen
bijstand in zijnen strijd met de regentes , die hem, den
naasten prins van den bloede, zijn aandeel in de regeering
onthield om het haren gunsteling, den maarschalk d'Ancre,
te geven. In dit geschil, waarbij het slechts politieke en
persoonlijke belangen , geene beginselkwestie gold , was
onthouding den Protestanten, als zoodanig, onvoorwaardelijk geboden. Dat desniettemin in de algemeene vergadering te Nimes, voornamelijk op aandringen van den
misnoegden adel , besloten werd gemeene zaak te maken
met den prins van Conde, was voor de Hugenoten het
begin van het verlies van macht en aanzien , de aanvang
van eenen strijd , die hun al hunne vrijsteden en de meeste
hunner voorrechten kosten zoude.
Terwijl de hertog van Rohan de Protestanten te wapen
riep , zag de hertog van Bouillon , die voor alles den vrede
had willen bewaren , de toekomst somber in. Zooals Elisabeth aan Charlotte Brabantine schreef, „hij achtte niet
„alleen de Kerk , maar den geheelen staat zoo zeer in
„gevaar , dat alleen van God nog uitredding mogelijk
„was , nu zij , die heerschen wilden , alles tot het uiterste
„dreven." Het was de vernieuwing van den burgeroorlog
met al zijne verschrikkingen, en dat juist op het oogenblik dat de jonge koning zich naar Bordeaux begaf ter
voltrekking van zijn huwelijk met Anna van Oostenrijk.
Hij reisde er heen, gevolgd door een geheel leger onder
bevel van den hertog van Guise , den luitenant-generaal
der koninklijke troepen. Op nieuw zag men dus in Frankrijk het schouwspel van eenen vorst , die zijn land door-
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ging ander bedekking eener gewapende macht en die
zijne steden binnentrok, voorafgegaan door kanonnen
met gloeiende lonten. De algemeene ergernis hierover
viel terug op de Hugenoten. Niet geheel zonder eenigen
schijn van recht beschuldigde men hen van altijd gereed
te zijn om de vijanden van den staat te steunen. Waarschijnlijk werd toen reeds tot hunnen ondergang besloten.
Voorloopig waren zij echter nog te krachtig , dan dat
men kon hopen ze in openlijken strijd te overwinnen.
Maar de verdeeldheid sloop hunne rijen binnen , begunstigd en aangezet door de regentes. De prins van Conde
sloot vrede op eigen hand en zoo waren zijne bondgenooten , de Hugenoten , door hem lafhartig in den steek
gelaten , wel genoodzaakt om toe te treden tot het verdrag
van Loudun , waardoor in 1616 de vrede in Frankrijk
werd hersteld.
In de vier daarop volgende jaren stelde de regeering,
die na den val van den maarschalk d'Ancre uit de handen der koningin-moeder was overgegaan in die van
Albert de Luynes, den gunsteling van Lodewijk XIII,
het zich tot taak stelselmatig den Protestanten die
krachtige organisatie te ontnemen, waardoor zij sterk
genoeg waren geweest om het koninklijk gezag ongestraft het hoofd te bieden. Het landvolk en de kleine
burgerij werden zonder ophouden door ophitsende predicaties tegen hen opgejaagd ; op verschillende plaatsen
werden de Protestantsche kerkhoven geschonden, de
lijken opgegraven, de kerken verbrand, de predikanten
verdreven zonder dat het den Protestanten mogelijk was
recht te verkrijgen.
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Elisabeth van Nassau voelde het opkomen van den
storm ook in tal van kleine krenkingen aan het hof,
waar zij weder geregeld verschijnen moest op verlangen
van haren echtgenoot. In de hoop van bemiddelend te kunnen optreden, had deze zich aan de zijde der koningin
geschaard, maar daardoor den argwaan op zich geladen
van den jongen Lodewijk XIII en diens gunsteling. Dat
hare dochter zich aan het hof den tabour et geweigerd
zag, ofschoon zij haar recht daarop reeds meermalen
onbetwist had laten gelden, achtte de hertogin van Bouillon dan ook van meer beteekenis dan enkel als kwestie
van rang en etiquette. „Het is mij een onrustbarend
„teeken, al dat wantrouwen, dat men voorgeeft jegens
„ons te koesteren", schreef zij aan Charlotte Brabantine.
„Op die wijze vallen wij weder terug in ons oude iced
„en mijn echtgenoot geeft er geen reden toe. Het is
„geheel onwaar, dat hij ijvert voor de invrijheidstelling
„van den prins van Conde ...... De tijd is thans eer
„tot schreien dan tot lachen". In hare brieven komen
toespelingen op den staatkundigen loop der dingen in
deze jaren steeds veelvuldiger voor. Het tot stand komen
van een huwelijk tusschen hare dochter Marie (hare
oudste, daar zij hare eerstelinge, Louise, reeds vroeg
weder had moeten afstaan) en den jongen Henri de la
Tremoille, sinds jaren reeds haar lievelingswensch en
die harer zuster, werd voor beiden thans ook eene zaak
van algemeen belang. De bezwaren, die er aan in den
weg lagen : de geringe bruidsschat, die aan Marie de la
Tour kon worden toegelegd, de onwil van het hof, waar
men de vereeniging van twee machtige Protestantsche
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adelsgeslachten met leede oogen zag, trachtten zij met
groote volharding uit den weg te ruimen, „God biddende",
zooals Elisabeth schreef, „ons hierin te leiden, daar alle
;,goede dingen van Hem uitgaan. 1k hoop, dat Hij ons
„hierin genadig nabij zal zijn, want in deze hebben wij
„immers de zaak van Zijn koninkrijk voor oogen, het
„groote doel, dat alle onze handelingen moet bepalen".
Het huwelijk kwam tot stand, den 19den Maart 1619;
maar wat de zusters er van hoopten, mocht niet in vervulling gaan.
Henri de la TremoIlle was opgegroeid in innig verkeer
met de familie te Sedan. Aan de academie aldaar had
hij met zijnen broeder zijne opvoeding ontvangen. Door
het onderwijs van Dumoulin, den strengen Calvinist, was
hij wel onderlegd in de voor den Protestant dier dagen
van strijd en polemiek zoo onmisbare kennis van de
dogmatiek zijner geloofsbelijdenis. Door zijnen oom, den
hertog van Bouillon, was hij ingewijd in de wereld der
diplomatie. Toen hij in 1612, dertien jaren oud, dezen
vergezelde naar Engeland, om bij koning Jacobus aanzoek te doen om de hand van diens dochter voor zijnen
neef, den jongen keurvorst van de Palts, was hij getuige
geweest van al de voorafgaande onderhandelingen voor
een verbond tusschen de twee voornaamste Calvinistische landen, Engeland en de Palts, welk verbond, naar
men verwachtte, ook den Hugenoten in Frankrijk eenen
krachtigen steun verzekeren moest. Op den terugweg
had hij een bezoek gebracht aan Holland, om er zijne
ooms, prins Maurits en prins Federik Hendrik te begroeten en naar den uitdrukkelijken wensch zijner moeder
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ook de Heeren Staten, „ten einde hun de verzekering te ge„ven van zijnen goeden wil, gelijk hij ook van zijne
„geboorte bestemd was om hun van dienst te zijn",
zooals het heet in een memorandum, dat Charlotte
Brabantine haren zoon medegaf op de reis. Dit memorandum, dat bewaard is gebleven en afgedrukt in den
Char tr ier de Thouars, geeft eenen goeden dunk
van de zorg, waarmede de hertogin de la TremoIlle de
opvoeding leidde van haren zoon. Alles was daarin
voorzien : zijne uitgaven, zijne dagverdeeling, hoe hij in
de steden, die hij doortrok, het merkwaardigste moest
gaan zien en aanteekening daarvan houden ; in den namiddag dagelijks gedurende een paar uren eene gezette
bezigheid of eenige degelijke lectuur ter hand nemen en
vooral het morgen- en avondgebed niet verzuimen, „daar
„zonder hulp van God niets kan bestaan".
Sedert zijn zesde jaar was Henri de la TremoIlle de erfgenaam der rijke bezittingen en aanzienlijke aanspraken
der graven van Laval, die bij het uitsterven van dat oude
geslacht op hem waren overgegaan. Terwijl Claude de
la Tremoille zich steeds de handen gebonden had gezien
door geldgebrek en onzekerheid, trad zijn zoon het leven
in, rijk en gevierd, in het bezit zelfs van buitenlandsche
vorstentitels, die hem, door de afstamming der graven
van Laval van de prinses van Tarente, de dochter van
Frederik van Arragon, aanspraak deden maken op de
kroon van Napels, welke aanspraak bij de onderhandelingen van den vrede van Munster nog in alien ernst is
behandeid. 1 De krachtige onafhankeiijkheid van geest
Hugues Imbert, Histoire de Thouars. pag. 286.
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van zijnen vader, diens trouw aan zijne beginselen bezat
hij echter niet , en volgens eene oude overlevering in het
geslacht der la Tremoille's waren de heeren uit dat Huis
van onheugelijke tijden afwisselend bedrijvig en krachtig,
of vreedzaam en zwak van aard geweest. 1 Als hoofd
der twee aanzienlijke, sterk vertakte adelsgeslachten van
de la Tremoille en van Laval was het huwelijk van den
jongen hertog eene zaak van groot aanbelang. Aan het
hof zag men hem zeer ongaarne in nadere betrekking
komen met den hertog van Bouillon, veel liever had men
daar de leiders der Protestanten van elkander vervreemd.
De overweging echter, dat op deze wijze eene verzwagering van den machtigen edelman met eenig buitenlandsch vorst werd voorkomen, deed er in berusten.
De wenschen der bruid waren in dit alles niet geraadpleegd. Maar Marie de la Tour legde met blijde verwachting hare hand in die van haren neef, met wien zij
was opgegroeid en met wien zij als kind reeds man en
vrouw had gespeeld. Zij had zich steeds als zijne verloofde leeren beschouwen en zij bracht hem eene toewijding, eene innige, warme liefde , die, hoe bitter hij
haar later ook teleurstellen mocht, niet werden geschokt.
Naar het schijnt, was haar karakter, toen zij, achttien
jaren oud , in 1619 huwde , nog in het minst niet gevormd.
Het teere , meegaande jonge vrouwtje uit haren eersten
huwelijkstijd is zoo geheel verschillend van de fiere,
krachtige vrouw, die men in later jaren 1' h é r oine de
Thouars heeft genoemd. Zij had eene uiterst zorgvul' Benoit, Histoire de redit de Nantes Tome IV pag.
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dige opvueding genoten. Zij schreef eenen zuiveren, helderen stijl. Haar kunstzin en haar smaak voor studie
waren goed ontwikkeld. Hare vroomheid was ernstig en
diep en berustend op degelijke kennis. Hare toewijding
aan de belangen harer partij was sterk en krachtig. Maar
dit alles overheerschend , het gevangen houdend bijna,
waren bewondering en liefde voor haren jeugdigen echtgenoot, die ook zijnerzijds haar innig liefhad. Het embleem,
dat zij zich kozen , bestond uit twee antieke altaren ,
waaruit vlammen oprijzen en zich dooreenstrengelen en
daaronder het devies : sic unica flamma duobus.
Marie de la Tour schepte er behagen in, hare vertrekken
en hare meubelen hiermede te versieren in de korte dagen
van onvermengd geluk, die haar deel waren en die in
December 1621 werden bekroond door de geboorte van
eenen zoon , Henri Charles, prins van Tarente. Van dat
oogenblik echter scheen er als een newel neder te dalen
over hare blijde, dankbare stemming. Acht maanden na
hare bevalling was zij nog zwak en lijdende. Hare somberheid en hare prikkelbaarheid, die haar zonder bepaalde
aanleiding telkens in tranen deden uitbarsten, verontrustten hare omgeving. Was het heimwee naar hare
moeder, een verlangen naar den familiekring te Sedan,
naar de broeders en zusters? Was het onrust om den
uitslag van den op nieuw uitgebroken strijd tusschen de
regeering en de Hugenoten , waarbij ook voor haar de
dierbaarste belangen op het spel stonden ? Was het
leed om de verschrikkingen van den burgeroorlog, die
juist in den onmiddellijken omtrek van Thouars zich
vreeselijk deden gevoelen — dan wel de eerste, wreede
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twijfel aan de oprechtheid der bedoelingen van haren
echtgenoot, het begin der ontgoocheling?
Het was in haren eersten huwelijkstijd geweest , dat
Lodewijk XIII het herstel van den Roomsch-Katholieken
godsdienst in het koninkrijk Navarra, waartoe reeds door
Hendrik IV was besloten, met geweld doorzette en
daarenboven de teruggave gelastte der geestelijke goederen, die sinds jaren , reeds sinds de regeering van
Jeanne d'Albret, waren vervreemd en sedert herhaaldelijk
van eigenaar waren veranderd. Grimmig vertoornd , omdat hij niet dadelijk werd gehoorzaamd, ontnam hij den
Protestanten hunne kerkgebouwen, hunne scholen, hunne
kerkhoven en hunne fondsen , terwijl de bevolking tot de
uiterste wanhoop werd gebracht door de wreedheid en
willekeur, waarmede de soldaten en de Jezuieten 's konings
bevelen ten uitvoer legden , kinderen wegvoerden van
hunne ouders, vrouwen en meisjes met stokslagen naar
de mis dreven , plunderden en brandden in voile straffeloosheid. In schrik en ontzetting belegde men eene algemeene vergadering te la Rochelle, dat oude , vaste bolwerk der Protestantsche vrijheid in Frankrijk. Maar die
bijeenkomst, belegd zonder dat men vooraf de koninklijke
goedkeuring had gevraagd en verkregen , was onwettig.
Velen der voornaamste hoofden der partij, de hertog van
Bouillon, Sully, Duplessis de Mornay, raadden tevergeefs
om op dit hachelijk oogenblik de grenzen van het recht
niet te overschrijden. „Zoo ik in staat was, om mij naar
„den Louvre te doen dragen", klaagde de hertog van
Bouillon, die op dat oogenblik te Sedan zwaar krank
lag, „zoude ik mij, ziek als ik ben, voor de voeten des
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„konings sleepen en zijne vergiffenis inroepen voor de
„gemeente." De handelslieden en predikanten , die de
leiding der partij in handen hadden genomen, wisten echter
van geen maat houden. Den IO den Mei 1621 , vaardigde de
vergadering eene onafhankelijkheidsverklaring uit , die de
eenheid des rijks verbrak en het teeken was tot eene
nieuwe uitbarsting van den burgeroorlog. Zij eigende zich
souvereine rechten toe, knoopte onderhandelingen aan
met vreemde mogendheden , deed troepen werven en benoemde verschillende edellieden tot bevelhebbers.
De jonge hertog de la Tremoille zag zich daarbij het
bevelhebberschap in de provincien Angoumois en Saintonge opgedragen. Dat hij dit weigerde , kon Marie de
la Tour niet afkeuren , wetende , hoe scherp het optreden der vergadering te la Rochelle veroordeeld werd door
haren vader. Maar toen Lodewijk XIII Henri de la Tremoille tot zich ontbood , en hem schreef: „de bandeloos„heid en ongehoorzaamheid in mijne stad la Rochelle,
„zoowel van de leden der vergadering die daar bijeen
„is, als van anderen mijner onderdanen , die de religion
„p rétendue re fo rmée zijn toegedaan , dwingen mij
„daarheen te trekken om mijn gezag te handhaven en te
„bevestigen, en te kastijden wie volharden in hunne op„roerigheid”, 1 was het toen noodig voor haren echtgenoot om onmiddellijk gereed te staan en naar het koninklijk
legerkamp te snellen ? Dat was toch zeker niet de bedoeling geweest , die lag opgesloten in het schrijven nog zoo
pas door hare moeder aan Charlotte Brabantine gericht,
1 Chartrier de Thouars.
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en waarin het heette : ,,Ik heb aan m o n monsieur ge„zegd , dat gij van hem geraden wildet zijn; maar hij heeft
„mij geantwoord , dat hij dat slechts in algemeene be„woordingen kan doen , daar gij in geene bepaalde zaak
„raad vraagt. Zijne meening is, dat wij moeten streven
„naar eensgezindheid, den vrede najagen, de den koning
„schuldige gehoorzaamheid niet uit het oog verliezen ,
„het belang der gemeente hooghouden en ons eigen per„soonlijk voordeel achterstellen bij het algemeen belang.
„Meer wil hij niet zeggen. Zijne groote vrees is, dat, al
„zouden alle partijen thans den vrede wenschen , wij dien
„toch niet op gunstige voorwaarden zouden kunnen be„komen , daar wij onderling zoo verdeeld zijn, wat ons
„veel kwaad zal brouwen.”
De gedachte, dat haar echtgenoot aan de zijde des
konings optrok tegen zijne eigene geloofsgenooten, was
uiterst pijnlijk voor de jonge hertogin de la Tremoille.
Maar zij wilde niet doordenken, zij wilde niet twijfelen, en als om aan zich zelve te ontkomen, greep zij, dadelijk na de afreis van den hertog naar het leger, de
uitnoodiging harer moeder aan om tijdens zijne afwezigheid naar Sedan te komen. Zelfs de overweging, dat
haar kind nog te jong was om het met zich te kunnen
nemen op de bezwaarlijke reis van voile zestien dagen,
dat zij het moest achterlaten te Thouars, kon haar niet
doen besluiten om te blijven. Charlotte Brabantine, die
zich ernstig verontrustte over de aanhoudende verstoring harer anders zoo gelijkmatige stemming, vergezelde
haar de eerste dagreizen. De tocht zelf, de verandering,
het hernieuwde samenzijn met hare ouders en zusters
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gaven Marie de la Tour wel iets van de vroegere opgewektheid weder ; maar krachtiger dan alle afleiding, die
men haar bezorgde, werkte toch een onverwacht bezoek
van haren echtgenoot, die een paar dagen verlof had
weten te krijgen en over Thouars te paard naar Sedan
was gejaagd. „Vrijdag na het avondeten", schreef Elisabeth aan Charlotte Brabantine, die zij steeds trouw op
de hoogte hield, „Vrijdags na het avondeten kwam de
„sieur de Chavagnac aan mon monsieur zeggen, dat
„er een edelman voor de poort stond en begeerde bin„nen te worden gelaten. Hij kreeg ten antwoord : „Is het
,,,,iemand van rang? Laat vragen, wie het is en kom mij
„ „dat zeggen”. Toen hij terugkwam met de tijding, dat
„het iemand was uit het gevolg van uwen zoon, gaf m o n
„m o n si e u r bevel om hem binnen te leiden en wij be„gonnen allen te raden, wie het wel wezen kon.
„De meeste stemmen vielen op den sieur Lesage.
„Onze dochter, die den geheelen dag zeer neerslach„tig was geweest, zeide ineens: „Mijn hart klopt zoo ge„ „geweldig ; dat heb ik anders nooit. Wat zoude dat
„ „kunnen beduiden ?” Een oogenblik daarna kwam de
„s ieur de Chavagnac terug en lichtte het deurbehang
„hoop op. Wij keken zeer verbaasd om zooveel eerbe„toon, maar onmiddellijk daarop kwam uw zoon binnen.
„Allen riepen en juichten wij tegelijk ; doch wie het eerst
„zijnen naam noemde, weet ik niet. Wie meenen zoude,
„dat wij niet zielsverheugd waren, zoude zich zeer ver„gissen. Wij waren haast uitgelaten van blijdschap. Hoe
„hadden wij zulk eene verrassing ook kunnen verwachten.
„Mon monsieur was aan zijnen armstoel gebonden
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„door eenen zwaren aanval van jicht. Maar het genoegen
„van uwen zoon te zien, deed hem al zijn pijn verge„ten ...... 1k hielp nog inderhaast om zijn bed te maken,
„terwijl hij wat at. Niet veel bijzonders, want het was
„al zoo laat toen hij kwam, acht uren in den avond en hij
„wilde niet wachten, want hij was oververmoeid en door„nat van den regen. Hij had zoo gejaagd, dat de sieur
„de Lescure hem slechts met de grootste inspanning had
„kunnen bijhouden en de sieur Brusse kwam eerst een
„vol uur later aan, half ziek van uitputting ...... Het
„was een genot om de verrukking van onze dochter te
„zien, hare somberheid was in eens als weggevaagd”.
Na eenige maanden, toen door het verdrag van Montpellier de vrede voor een oogenblik was hersteld, kon
Marie de la Tour, overgelukkig reeds, dat zij thans haren
echtgenoot op nieuw voor goed bij zich zag, ook haar
kind weder in de armen sluiten. „Gisteren is hij hier
„aangekomen”, schreef Elisabeth aan Charlotte Brabantine
in een harer gezellige, uitvoerige brieven, „in goeden wel„stand, na eene voorspoedige reis zonder eenig opont„houd en met voortdurend goed weder, alleen de laatste
„dagen wat regen. Hij heeft van nacht rustig en vast
„geslapen en nu gij dus weet, dat alles goed is, kan ik
„u ook zeggen, Welk een schrik hij ons heeft bezorgd..
„Onze dochter was hem reeds om zeven uren in den
„morgen te gemoet gegaan ; maar wij met ons allen, in
„groot gezelschap, wij wachtten hem aan den voet van
„de trap, terwijl zijne ooms twee stukken geschut te
„zijner eer lieten afvuren. Zijne min hield hem op haren
„arm voor het venster van de koets tegen het portiere.
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„en ik onderscheidde nog niet veel meer van het kind,
„dan zijn witte jurk, toen ik haar ineens met het kind
„op den grond zag vallen. Ik schrikte vreeselijk ; maar
„zag toch dadelijk, dat hij geen geluid gaf en eerst begon
„te schreien, toen hij zooveel menschen op zich zag toe„loopen. Hij was ook spoedig weder stil en liet zich door
„zijnen grootvader lief koozen. Verbeeld u, men had het
„portier, waar de min tegen aangeleund stond, van buiten
„geopend zonder dat zij er op verdacht was. Alles is goed
„afgeloopen ; maar het had een groot ongeluk kunnen zijn.
„M o n s i e u r Moulin zegt ook, dat het een gelukkig voor„teeken is.
„Ik doe, wat ik kan, om het kind aan mij te wennen ;
„maar hij wil eigenlijk alleen van zijnen vader en zijnen
„grootvader weten; het meest nog van den eerste, om
„dat die schitterender gekleed is en dat behaagt hem,
„naar het schijnt. Zijne tantes zijn in verrukking over
„hem en Elisabeth heeft zijne gunst al weten te winnen.
„Tegen zijne moeder is hij ook vriendelijk ; maar mij
„heeft hij nog niet in genade aangenomen.” Eenige dagen
later kon zij er echter reeds op laten volgen : „hij is nu
„weder geheel eigen met zijne moeder en is ook eens uit
„vrije beweging naar mij toegekomen. Ik ben daar zoo
„trotsch op, dat ik niet kan nalaten er mij tegenover
„iedereen op te beroemen. Hij kent nu al zijne tantes
„en wil wel bij haar zijn. Hij geeft een hand, als het hem
„wordt gezegd en was heel geschikt tegenover eenige
„vrouwen uit de stad , die hem kwamen begroeten. Hij
„wierp haar kushandjes toe en huilde niet, toen ik hem
„een zijner handschoentjes uittrok om zijn handje te laten
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„kussen , zoodat hij haar hart gestolen heeft. Hij is niet
„meer zoo knorrig als in het begin , toen alles hier hem
„nog zoo vreemd was, en ook niet meer zoo driftig. Dat
„laatste altijd nog genoeg; maar daar is straffen goed
„voor. Hij eet goed en zijne gezondheid is uitstekend ....
„Wat hebt gij goed voor hem gezorgd, ik hoop het u
„na te doen. Maar ik moet u toch vertellen, lieve , wat
„eene schande hij u aandoet, want als men hem vraagt:
„hoe danst grootmama? begint hij dadelijk in zijne handjes
„te klappen en met zijne voetjes te trappelen."

V

Flandrina van Nassau,
oor Elisabeth en Charlotte Brabantine was haar kleinkind de groote
lichtstraal in de sombere dagen, die
steeds somberder dreigden te worden. „Wat zoude ik gaarne bij u zijn
„en mijn gemoed verlichten door al
„mijne bekommernissen voor u uit te storten", heette
het bijna in elken brief, die van Sedan naar Thouars
werd gezonden. Het was, alsof het vredesverdrag van
Montpellier slechts gelegenheid gaf om de geleden schade,
de bittere teleurstellingen, de bange zorgen voor de
toekomst te beter te doen gevoelen. Aan alle zijden,
waar zij het oog ook wendden, binnen- en buitenslands,
zagen de zusters leed en gevaar. Door uit warmen ijver
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voor de zaak der Hervorming, voor de belangen der
Protestantsche Unie, als wier hoofd hij gold, maar ook
in roekelooze overschatting zijner krachten, de koningskroon van Bohemen te aanvaarden, laadde haar neef, de
keurvorst van de Palts, den keizerlijken banvloek op
zich. Keizerlijke en Spaansche troepen trokken brandend
en plunderend zijne erflanden binnen en verwoestten het
heerlijke Heidelberg. Vluchtend zonder bepaald doel
zwierf Louise Juliane Duitschland door, om eindelijk
eene schuilplaats te vinden bij hare dochter, de keurvorstin van Brandenburg, in het in die dagen onbereikbaar ver gelegen Berlijn. „Gaat het u als mij", schreef
Elisabeth aan Charlotte Brabantine, „dan kan ik mij
„haar niet anders dan in tranen denken. Al die troepen
„onder Spinola in de nabijheid van Sedan beangstigen
„mij ook. Zoo de Heer niet zichtbaar met ons was, zou„den wij reeds lang zijn uitgeroeid. Maar Hij is de
„wachter, die waakt en nimmer sluimert”.
Hare zuster Catharina Belgica was nu reeds sinds jaren
regentes voor haren minderjarigen zoon, den graaf van
Hanau. Met vaste hand had zij het werk voltooid van
haren gemaal, die tijdens zijne regeering stad en land
had gesteld tot eene toevlucht voor de elders in Duitschland door Lutheranen en Roomsch-Katholieken beiden
fel vervolgde Hervormden en die in zijn gebied eene
goede verstandhouding tusschen de twee groote fracties
van het Protestantisme had weten te bewaren. Zooals
dikwijls reeds in de geschiedenis, hadden de vluchtelingen zegen aangebracht. Industrie en handel hadden zij
in Hanau doen bloeien. Voor de beoefening der goud-
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smidskunst en voor het bewerken van edelgesteenten
verwierf de stad door hun toedoen zich eene vermaardheid, die zich tot in onze dagen heeft gehandhaafd 1.
Onversaagd maakte Catharina Belgica de zaak van haren
neef, den keurvorst van de Palts, tot de hare, toen
tegen alle recht en wet de keizerlijke banvloek over
hem werd uitgesproken en het te voorzien was, dat de
ondergang van de Palts de ondergang zoude zijn der andere
Protestantsche staten in Duitschland. Reeds dadelijk na
de uitbarsting der onlusten in Bohemen, toen koning
Ferdinand II op weg naar Frankfort, waar hij tot keizer
moest worden gekroond, Hanau wilde binnentrekken
met een gevolg van veertien honderd ruiters, een gevolg,
grooter dan hem bij de rijkswet toekwam, had de moedige vrouw het gewaagd hem den toegang te ontzeggen
en de poorten voor hem gesloten te houden. Maar toen
weinig tijds daarna de strijd van Bohemen over geheel
Duitschland zich uitbreidde, wat vermocht zij toen tegen
de overmacht ? Het kleine vorstendom werd overstroomd
door Keizerlijke en Spaansche troepen, als verzwolgen
door de vijanden. Ternauwernood gelukte het haar nog
inderhaast de wijk te nemen naar 's Gravenhage.
Nog eene andere der zusters, Amelie Antwerpienne,
die den hertog van Landsberg had gehuwd, zag zich
door den rampzaligen oorlog in de Palts van alles beroofd.
Charlotte Brabantine kwam haar te hulp door haar de
heerlijkheid Montfoort in Bourgondie of te staan, een
goed, dat vroeger aan de Nassau's had toebehoord en
I A. Valabregue, L'orfevrerie en Allemagne. Revue des arts decoratifs, Mars 1900.
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dat bij de voor korten tijd plaats gegrepen eindverdeeling der erfenis van Willem van Oranje aan de hertogin
de la Tremoille was toegewezen '. Deze gaf op dat
oogenblik niet van haren overvloed, want juist in Poitou,
rondom Thouars, had de ellende van den oorlog, door
Lodewijk XIII in persoon tegen zijne oproerige onderdanen ondernomen, zich het hevigst doen gevoelen.
Ook werd het eenzaam om de zusters. Telkens ontviel
haar een tijdgenoot, een hoogvereerde raadsman, een
verzorger harer jeugd. In arren moede was Agrippa
d'Aubigne ver weggevlucht, naar Geneve, om er zijne
dagen in vrijwillige ballingschap te eindigen. Duplessis de
Mornay, wiens loyauteit toch onverdacht moest zijn, had
tot loon voor de goede trouw, waarmede hij de poorten
van Saumur bij het eerste naderen van zijnen vorst voor
dezen had geopend, zich zijn gouverneurschap ontnomen
gezien, zijn kasteel geplunderd, zijne bibliotheek verbrand. Toen haar oude vriend kort daarop overleed,
wisten de zusters wel, dat hij van hartzeer was gestorven. Verschrikt en bedroefd door de in Holland uitgebarsten godsdiensttwisten, keerde hare pleegmoeder,
Louise de Coligny, naar Frankrijk weder, om, ook daar
den vrede niet vindende, van het leven niets meer
wachtende uit het leven te scheiden. Weinig tijds daarop
overleed de hertog van Bouillon, na de zijnen op zijn
sterfbed dringend te hebben vermaand aan de Protestantsche belijdenis trouw te blijven en nimmer de wapenen
te voeren tegen den koning, zoolang deze de vrijheid
1 Bull. Tome XXIII, pag. 121.
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der Hervormde Kerk in Frankrijk onaangetast liet. Zijne
weduwe betreurde hem diep. Een jaar na zijn verscheiden schreef zij nog aan Charlotte Brabantine : „Al de
„dagen mijns levens zijn thans dagen van rouw ; maar
„deze dag toch wel het meest, daar het heden de ver„jaardag is van mijn groot verlies. 1k zoude dan ook
„liever mijnen tranen den vrijen loop laten, dan mij met
„u komen onderhouden, als ik mij tegenover u moest
„bedwingen, of als ik dacht, dat gij een geregeld schrij„ven van mij verlangdet. Maar ik weet, dat alles u goed
„en welkom is, als het komt van uwe arme zuster, wier
„hart vol is van bitterheid en leed.” De hertog van.
Bouillon was haar eel' liefhebbend echtgenoot en hunnen kinderen een trouwe, iorgzame vader geweest. Nog
in haren ouderdom getuigde Marie de la Tour : „ik haat
„den leugen als eene lage ondeugd, maar ik zoude niet
„kunnen zeggen, of die haat mij is aangeboren, dan wel
„het gevolg is van de opvoeding, welke ik heb . ontvan„gen van mijnen vader, die er steeds bedacht op was,
„ons eenen diepen afkeur in te prenten van alle bedrog”.
De hertog van Bouillon was in zijne laatste levensjaren afkeerig geworden van geweiddadig verzet, „mis„schien omdat hij oud was en misschien omdat hij wan„hoopte even goed te zullen slagen als eens de admiraal
„de Coligny, nu de ijver voor de zaak niet meer gelijk
„was aan dien van vroeger”, zooals een tijdgenoot schreef.
Misschien ook omdat hij, de oude diplomaat, beter nog
dan iemand anders zijner partijgenooten in die dagen ,
begreep, dat de inwendige verdeeldheid van Frankrijk
den vijanden des lands ten goede kwam en de Protes-
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tantsche vorsten in Duitschland weerloos ten prooi liet
aan de willekeur van het Huis van Habsburg; dat de
verwoesting van de Palts slechts het begin was van eenen
eindeloozen krijg, waarbij Frankrijk lijdelijk moest toezien, onmachtig om, als eens in de dagen van Hendrik
IV, aan de keizerlijke overmacht paal en perk te stellen.
Ongehoord of gewantrouwd echter waren zijne waarschuwingen voorbij gegaan. Het was bovendien ook waar,
dat de onderhandelingen, door de vergadering te la Rochelle met Engeland en met de Republiek der Geunieerde
Provincien aangeknoopt, welke onderhandelingen haar
volgens den hertog van Bouillon met recht als eene daad
van hoogverraad werden aangemerkt, toch eigenlijk niets
anders waren dan eene voortzetting harerzijds van de
staatkunde van Hendrik IV, die ook in een bondgenootschap met die zelfde mogendheden eenen steun zocht
tegen Spanje; terwiji het de roem en de glorie van Richelieu's bestuur is geweest die staatkunde weder te
hebben opgevat.
Elisabeth van Nassau wist het wel, dat de houding
van haren echtgenoot in de jongste verwikkelingen velen
Hugenoten eene ergernis was geweest. Zijne weigering
om zich aan te sluiten bij den hertog van Rohan, zijn
afkeuren van het optreden der vergadering te la Rochelle
had hen teleurgesteld en wel eens doen twijfelen aan
zijne goede trouw. Zeker, had Turenne zich aangesloten
bij den hertog van Rohan, die, eigenlijk alleen gesteund
door zijnen broeder, den hertog van Soubise, zich aan
het hoofd der strijdende Hugenoten stelde, zoo zoude
beider samenwerking groote dingen hebben tot stand
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gebracht. Zijn helder doorzicht, zijne langjarige andervinding, zijne bedachtzaamheid zouden de grootheid van
ziel, de onbaatzuchtige toewijding van den hertog van
Rohan zoo heerlijk hebben aangevuld. Indien het waar
is, dat als diepste oorzaak eenige persoonlijke naijver
beide mannen, die elkander levenslang tegenwerkten,
gescheiden heeft gehouden tot onberekenbaar nadeel van
de zaak, die beiden zoo dierbaar was, dan heeft de Rohan
er voor geboet door de mislukking van al zijne plannen
en Turenne door den blaam van onbetrouwbaarheid, die
aan zijnen naam is blijven hangen. '
Terwijl de hertog van Bouillon eenerzijds door de Hugenoten werd gewantrouwd, weet men hem andererzijds,
in de hofkringen, voor zijn bemiddelend optreden kleinen dank. Het hem toebehoorende stadje Negre-Pelisse_
was tot straf, omdat het zijne poorten gesloten had gehouden voor eene koninklijke bezetting, op de vreeselijkste wijze uitgemoord ; vrouwen en kinderen waren er
over de kling gejaagd en de plaats met den grond gelijk
gemaakt. Te vergeefs wendde Elisabeth, sinds haar weduwschap opkomende voor de belangen van den nog
minderjarigen jongen hertog van Bouillon, zich tot den
koning, tot de koningin-moeder, tot den kardinaal de
Richelieu om recht voor de wreedheden to Negre-Pelisse
gepleegd. Te vergeefs smeekte zij om intrekking van het
koninklijk bevel tot ontmanteling van het eveneens tot
de bezittingen van haren zoon behoorende stadje Chatillon, met zijne uitsluitend Protestantsche bevolking, die
1 Laugel, Henri de Rohan, pag. 183.
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door het verlies der vestingwerken voortaan alle middel
tot zelfverweer zoude missen. „Ik dacht zoo zeker", schreef
zij aan hare zuster, „dat men de stad zou sparen om
„onze trouw en om onze gehoorzaamheid en om te doen
„zien, dat men wel weet te onderscheiden en te beloonen
„wie hun plicht doen. Maar dat zijn, blijkt het, oude
„stelregels, die afgedaan hebben , want men geeft mij
„zelfs te kennen, dat mijn beroep mij ten kwade wordt
„geduid en dat het mij als oproerig verzet zal worden aan„gemerkt.” Zij ondervond hierin echter slechts, wat al
hare geloofsgenooten ondervonden. De vredesbepalingen
van het verdrag van Montpellier werden niet nageleefd;
de bouw van het fort, dat la Rochelle in bedwang moest
houden, werd niet volgens belofte gestaakt, maar werd
met den meesten ijver voortgezet. De Protestantsche
gouverneurs van vestingen werden ontslagen en de Protestantsche bevolking allerwege prijs gegeven aan de
willekeur van priesters en soldaten. Op alle klachten en
vertoogen volgde altijd onveranderlijk hetzelfde antwoord : Zijne Majesteit de koning treedt niet in onderhandeling met zijne onderdanen, allerminst met ketters
en rebellen.
Toen, zooals te verwachten was, eerlang op nieuw de
burger oorlog uitbarstte, was het toch slechts een deel
der Protestantsche bevolking, dat in verzet kwam en
van den adel stonden de hertog van Rohan en zijn
broeder, de hertog van Soubise, vrij wel alleen. De
eerste wist het zuiden des lands met vurigen moed te
bezielen, dd tweede ijlde tot ontzet van het bedreigde
h Rochelle, welks ondergang door Lodewijk XIII onher-
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roepelijk was besloten. Nu door de onderhandelingen
van den kardinaal de Richelieu met Spanje en met de
Nederlanden de buitenlandsche vrede was hersteld, konden alle krachten worden samen getrokken op dit punt
en werd het mogelijk de fiere stad, die zich tot het uiterste heldhaftig had verweerd, ten onder te brengen. De
val van la Rochelle was het einde van den strijd. In
den steek gelaten door hunne natuurlijke bondgenooten,
Holland en Engeland, afgesneden van de zee, de Alpen
en de Pyreneen, opgesloten in de bergvlakten van het
zuiden en in twee of drie steden nog, konden de Hugenoten door langer te volharden in hun verzet slechts de
verwoesting hunner haardsteden zien voltooien. Bovenal,
zij waren onderling verdeeld, meer dan hunne tegenstanders allicht vermoedden. Met spijt en bitterheid zag de
hertog van Rohan den een na den ander zijne zijde verlaten en, bedacht op persoonlijk voordeel, vrede maken
op eigen hand. Hij begreep, hoe noodzakelijk het was
om van het oogenblik, dat de Hugenoten nog gewapend
te velde stonden, gebruik te maken om vredesvoorwaarden te bedingen, waarbij althans het voornaamste : de
vrijheid van godsdienstoefening nog werd gered. De karde Richelieu, de thans oppermachtige minister, kwam
hem halverwege te gemoet. 1 Deze ontnam den Hugenoten bij den vrede van Alais in 1629 hunne politieke
organisatie, hun eigen leger, hunne vrijsteden ; doch hij
liet hun de vrijheid hunner Kerk en hij gaf hun gelijkheid van burgerschapsrechten met de Roomsch-Katho1 Aumale, Les princes de Conde, Tome III pag.

222.
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lieken. Door het verlies der vrijsteden bleef der gemeente
echter geen andere waarborg voor hare veiligheid dan
koninklijke beloften.
Het heldentijdperk der strijdende Hugenoten, waarin
de hertog van Rohan de waardige opvolger was geweest
van den admiraal de Coligny , was thans afgesloten voor
goed. Alles was te vergeefs geweest, de ellenden van
eindelooze belegeringen , de verwoesting van stad en land,
de zware geldelijke opofferingen , de bittere teleurstellingen. De strijd was ook te ongelijk geweest. De Protestantsche Kerk in Frankrijk had voor hare vrijheid moeten
strijden juist in de dagen , waarin alle feodale vrijheden
de eene na de andere vielen voor het opkomende absolute koningschap , dat evenmin den Hugenoten hunne
vrijsteden als den adel zijne vaste burchten laten kon.
Maar wat den strijd toch nog meer dan dit ongelijk had
gemaakt, dat was de vaste samenwerking van den koning
en de Roomsch-Katholieke geestelijkheid eenerzijds en
anderzijds de groote verdeeldheid der Protestanten onderling. Steeds breeder en dieper was de kloof geworden tusschen de kern der gemeente, die meest in de bevolking
der steden en in de kleine burgerij werd gevonden, die
alleen streed voor vrijheid van godsdienst, voor eenen
stand van zaken, waarbij twee geloofsbelijdenissen in het
land konden bestaan — en den adel, die naast zijne
geestelijke, ook zijne staatkundige belangen voorstond
en zich niet alleen in zijne geestelijke, maar ook in zijne
feodale vrijheden zag bedreigd. Slechts noode onderwierp
de laatste zich aan de leiding der predikanten, die, 1111
het bestuur der zaak bij de algemeene vergadering be-
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rustte, in de beraadslagingen den doorslag gaven. Hot
gemis van alle hierarchic in de gemeente, de democratische toon in de vergaderingen, waar de minste der
broederen de gelijke was van den hoogstgeplaatste, beleedigde zijnen trots. De gemeente wist het, en van daar
een onderling wantrouwen, dat versterkt werd toen de
voornaamste leden van den adel, de een na den ander,,
zich door titels en ambten voor de regeering lieten winnen, toen de hertog de la Force zich verkocht voor
eenen maarschalksstaf en eene aanzienlijke som in geld,
toen de hertog de Lesdiguieres zijn geloof en de gansche
Protestantsche bevolking der provincie Dauphine, waar hij
gouverneur was, prijs gaf voor den titel van c on n eta b 1 e.
Onbaatzuchtig en onverdacht waren eigenlijk alleen de
hertog van Rohan en zijn broeder, de hertog van Soubise.
De overgang van Hendrik IV was, zooals voor de
hand lag, reeds dadelijk niet zonder navolging gebleven.
Meer echter nog dan zijne tijdgenooten ondervond een
volgend geslacht den schadelijken invloed van het gegeven voorbeeld. Voor de ouderen, die goed en bloed
hadden geofferd, was het eene eerezaak om trouw te
blijven. De jongeren daarentegen hielden minder goed
stand tegenover de verlokkingen van eer en aanzien.
Le vent de la faveur passa sur ces courages,

zooals Agrippa d'Aubigne het uitdrukte. De kardinaal de
Richelieu, die de begeerlijkheid van het menschelijk hart
wel kende, bevorderde bij het leger en bij het hof alleen
Roomsch-Katholieken, „als een goed middel om hen
„wier geloof zwakker was dan hunne eerzucht, los te
7
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„maken van hunne Kerk". ook minder lage beweegredenen deden velen wankelen. Levende aan het hof, ver
van hunne betrekkingen, was het hun niet mogelijk om
als eeuwig verloren te beschouwen de lieden, met wie
zij dagelijks verkeerden. Wie werd opgenomen in den
kring van het hotel de Rambouille t, waarvan althans in den beginne zulk een in waarheid veredelende
invloed uitging, niet alleen op de letterkunde maar ook
op de zeden van dien tijd , wie als de hertog van Montausier (die Roomsch-Katholiek werd om, na veertien
jaren te hebben gewacht, de beminnelijke Julie d'Angennes, de dochter der markiezin van Rambouillet te kunnen
huwen) niet twijfelen kon aan den zieleadel van velen,
die deel uitmaakten van deze samenkomsten, helde uitteraard onwillekeurig over tot de opvatting, dat men
zalig kon worden in beide geloofsgemeenschappen.
Deze opvatting werd in Protesta,ntsche kringen trouwens niet weersproken. De Hervortmde Kerk dier dagen
deinsde niet terug voor het gebruik van heftige taal en
beleedigende woorden. Zij ontzag zich niet in hare polemische geschriften den paus den antichrist te noemen,
de mis eene verfoeilijke afgoderij, den doop der RoomschKatholieken het teeken des beestes. In de practijk echter,
gedreven tegen haar eigen belang door eene teerheid
van geweten, die haar steeds tot eer zal strekken, gaf
zij toe, dat de vrome behouden kan worden in beide
Kerken. De predikant Jurieu vooral verdedigde deze
meening met grooten nadruk. Hij aarzelde niet, rondweg
te verklaren, dat de tegenovergestelde opvatting wreed
en liefdeloos was, een vooruitloopen op de raadsbeslui-

FLANDRINA VAN NASSAU.

99

ten Gods, dat den mensch niet toekomt. De RoomschKatholieke Kerk daarentegen hield onwrikbaar vast aan
haar dogma van een eenig en alleenzaligmakend geloof
en liet niet de minste hoop op het eeuwig leven aan wie
buiten hare gemeenschap leefde. Menigeen, wiens eigen
geloofsleven niet innig en diep was, meende daarom
met koning Hendrik IV, dat men best deed het zekere
voor het onzekere te kiezen en eindigde met den heerschenden godsdienst te omhelzen.
Van grooten invloed was ook de herleving van het
Katholicisme in het einde der zestiende en in het begin der
zeventiende eeuw. De als een terugslag der Hervorming in
velerlei vorm ter hand genomen reformatie in den boezem zelven der Roomsche Kerk, de reorganisatie van
vele geestelijke orden, de waarachtige, reine vroomheid
van verschillende Roomsch-Katholieke geestelijken dier
, dagen, werkten in ruimen kring. Het algemeen gelezen
boek van St. Francois de Sales, 1' introduction a la
-v i e d e v o t e, Port-Royal in zijnen eersten bloei, de
prediking van den abt van Saint-Cyran en van den pere
Singlin hebben menigen Calvinist voor Rome's Kerk gewonnen. De hertoginnen van Bouillon en de la Tremoille
kenden deze strooming van nabij door haren innigen
omgang met hare zuster Flandrina, de abdis van het
klooster de la Saint e-C roix te Poitiers, wier naam
met eere kan worden genoemd naast dien van Angelique
Arnauld, de groote abdis van Port-Royal: van Madame
Chantal, de geliefde geestelijke dochter van St. Francois
de Sales, de oprichtster van de orde de la Visitation,
welke vboral de verpleging van arme kranken ten doel
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had: van Madame de Miramion, die zich na den dood
van haren echtgenoot onwederstaanbaar tot het kloosterleven voelde aangetrokken maar in de wereld bleef ter
wille van de opvoeding harer dochter en, deze taak volbracht hebbende, zich wijdde aan armen en ongelukkigen als trouwe medearbeidster van St. Vincent de Paul,
en wier naam door duizenden werd gezegend.
Fiandrina van Nassau had Holland en hare ouders te
jong verlaten om zich daarvan meer te herinneren dan
den naam. Toen Louise de Coligny haar opzocht bij
haar eerste bezoek aan Frankrijk en haar in kennis bracht
met hare zusters, was zij reeds te zeer doordrongen van
den geest van Rome's Kerk om door dezen vernieuwden
omgang met hare Protestantsche verwanten in het geloof,,
dat zij van ganscher harte was toegedaan, te worden
geschokt. Het kloosterleven beantwoordde ten voile aan
hare geestelijke behoeften. „Ben ik niet gelukkig te prij„zen”, schreef zij eens aan Charlotte Brabantine, „ik, die
„niets anders te doen heb dan God te bidden, Hem voor
„Zijne goedheid te danken en voor Zijne genade te ze„genen ? Het is een voorsmaak van het Paradijs, dien ik
„niet geven zoude voor alle koninkrijken deter wereld”.
Dat deze betuigingen haar ernst waren, bleek uit de doorhaar ter hand crenomen
reorg6a nisatie van haar klooster.
b
De oude geloften van armoede, van wereldverzaking, van
vrome werken van barmhartigheid, wier beteekenis in
hare abdij, zoo goed als in vele andere destijds, geheel
vergeten scheen, moesten onder haar bestuur weder
stipt worden nageleefd. De abt van Saint-Cyran, die
haar omstreeks 1620, tijdens zijn verblijf te Poitiers, leerde
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kennen, had groote verwachtingen van haar. Flandrina's
vroomheid werd echter te zeer door Jezuietische invloeden beheerscht, dan dat hij bij haar voor zijne prediking
van de zuivere leer van Paulus en van den kerkvader
Augustinus dat ontvankelijke terrein kon vinden, dat hij
eenige jaren later te Port-Royal heeft aangetroffen bij
Angelique Arnauld. Toch bezat de abdis van het klooster
de la Sainte-Croix eene breedte van opvatting, die
zelfs onder den sluier in haar de dochter van Willem
van Oranje doet herkennen. Al roemt zij in de verdiensten der heiligen en der goede werken, zoo aarzelt zij
toch niet te verklaren: „dat dit alles voor God als niets
„is". ..„God is onze Opperste Rechter. Al het andere
„hetzij lof, hetzij smaad van medeschepselen, is niets
„waard. Onze goede God is een rechtvaardig rechter en
„Zijn oordeel is het eenige, dat wij moeten vreezen",
heet het in eenen anderen harer brieven. Uitspraken als
deze, in den mond van haar, voor wie de kracht van
biecht, van absolutie des priesters, van het sacrament,
bindend was, maken het verklaarbaar, hoe de zusters zoo
innig konden verkeeren. Op deze hoogten vallen alle
aardsche onderscheidingen weg en worden de verschillen de kerkgemeenschappen slechts de vorm, waarin de
Geest zich aan de gemeente mededeelt.
Toch kon het niet anders, of Flandrina moest niets
onbeproefd laten om ook hare zusters te winnen voor
het geloof, waarin zij zelve zich gelukkig en bevredigd
gevoelde. „Ik ben steeds in den gebede voor u", schrijft
zij in een harer brieven aan de hertogin de la Tremoille,
„maar de laatste dagen hebben wij meer bijzonder aan
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„uwe bekeering gewijd. Veertig uren zijn wij voor u in
„het gebed gegaan. Steeds hebben zes nonnen elkander
„daarin afgewisseld, want werkelijk het snijdt mij door
„de ziel, u in eenen toestand te weten, waarin gij niet
„zalig kunt worden". Zoo brieven en persoonlijke toespraak in dit opzicht al zonder uitwerking bleven op
hare zusters, van grooten invloed was haar omgang op
hare neven en nichten, die haar niet anders dan achten
en eeren konden en bovendien reeds door eene veelheid
van redenen werden gedreven in den weg, dien hunne
tante hen wilde doen gaan.
Elisabeth van Nassau begreep, hoe er gevaar dreigde
van alle zijden. Zij zag de rijen van den Protestantschen
adel dagelijks dunnen en hoopte hare beide zonen voor
de groote zaak te behouden door ze van zich of te zenden, naar Holland, om daar aan het hof van haren broeder, prins Frederik Hendrik, te worden opgevoed. Met
zorg en onrust sloeg zij haren schoonzoon, den hertog
de la Tremoille, gade. Zoude deze staande blijven, waar
reeds zoo velen, waar zelfs reeds een zoon en een kleinzoon van den admiraal de Coligny waren gevallen ?
Levende aan het hof, in de naaste omgeving des konings,
moest de verzoeking voor hem wel dubbel zwaar zijn.
Het gerucht liep de daad reeds vooruit. Maar Elisabeth
wilde het niet voor waar aannemen. Nog den I2den
Juli 1628 schreef zij aan hare zuster : „Ik heb onzen God
„zoo innig gedankt, toen ik las, wat onze dochter u
„schrijft aangaande onzen zoon. Ik was haast buiten mij
„zelve van spanning en angst en niettegenstaande de toe„spraak van Monsieur Rambour, die mij bleef verze-
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„keren, dat het niet waar kon zijn, barstte ik telkens in
„tranen uit, de bitterste die ik ooit geschreid heb. Ik
„kon de woorden, die gij van onze dochter aanhaaldet,
„maar niet van mij afzetten. Zij zegt gelukkig niets der„gelijks in den brief, dien gij thans opzendt. Ik kan mij
„nog niet begrijpen, hoe zij toen zeggen kon: Go d
„weet, w at er van w or den z al, want nu schrijft zij
„toch, dat uw zoon goed gestemd is en er niet over
„denkt zich te laten onderrichten. Hij is ook reeds veel
„te goed onderwezen en heeft eene voile kennis van de
„waarheid. Moge God hem daarin bevestigen, zoodat
„geene beloften, hoe schoonschijnend ook, hem zouden
„kunnen doen wankelen”.
Nauwelijks eene maand later echter, den i8den Augustus 1628, in tegenwoordigheid van het geheele hof, voor
de muren van la Rochelle, dat hij hielp belegeren, ging
Henri de la Tremoille over tot Rome's Kerk, daartoe
gewonnen door de onderwijzing van den kardinaal de
Richelieu zelf.
Niet dadelijk na het vernemen van de reeds lang heimelijk gevreesde tijding kon Elisabeth van Nassau uiting
geven aan hare smart. „Ik weet sinds eenige dagen,"
schreef zij den 22sten Augustus aan hare zuster, „in hoe
„diepe droefheid gij verkeert om uwen zoon. Maar ook
„ik ben er zoo diep door getroffen, dat ik naar waarheid
„kan verklaren, nooit grooter smart gekend te hebben.
„Hoe kan ik u dan troosten, daar ik zelve troost behoef?
„Ik kan het niet anders doen dan door mijne tranen te
„vermengen met de uwe en u te zeggen , dat uw leed
„mij haast buiten mij zelve brengt. Want daar ik u lief-
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„heb als een tweede ik, lijd ik dubbel om uwent- en om
„mijnentwil. Ik ben dan ook zoo verslagen, dat ik mij
„niet weet op te richten. Deze beproeving is zoo ver„schillend van alle voorgaande. Maar daarom moet zij
„ons ook tot God leiden als geene andere, zoodat wij
„ons verootmoedigen onder Zijne sterke hand. Juist in
„grooten nood moet men Hem aanroepen en in die om„standigheden, waarin geene uitredding is dan van Hem
.,,alleen. Zijne barmhartigheden zijn ontelbaar en Hij is
„machtig om uwen zoon zijne schuld te doen beseffen,
_„om die bitter te beweenen. Dat moeten wij Hem vragen ,
,daartoe moet ons hart naar Hem uitgaan in de hoop,
„dat alle weldenkenden met ons in den gebede zullen
„gaan ..... Zijne goedheid, aan zoovelen reeds bewezen,
„moet ons doen hopen, dat Hij niet zal toelaten , dat
„hij, dien wij zoo lief hebben , voor goed verblind zal zijn
„en al uwe zorgen om hem te voeden met de melk der
„ware wijsheid te vergeefs. Als wij op Hem hopen, zal
„Hij hem, die ons zoo heete tranen doet vergieten, redden
„van den ondergang.. .. Ik ben geheel ontzet, als ik
„mij indenk, wat er in u moet omgaan en hoe zwaar
„voor onze dochter deze beproeving is. Gij zult haar toch
„nabij blijven, zoo God haar sterken wil, gelijk zij mij
„schrijft, dat het geval is. Al mijne hoop is op u, die
„niets verzuimen zult , daar ben ik zeker van , om haar
„te helpen staande te blijven onder zoo zware verzoe„kingen. Denk er aan, lieve, dat God u thans roept om
„uw licht te laten schijnen, ten einde de geheele gemeente,
„die de oogen op u gevestigd houdt, te stichten door de
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„houding, welke gij aanneemt tegenover de droevige ge„beurtenis, die ons alien in rouw dompelt. Het moet u
„tot grooten troost zijn onze kleinkinderen bij u te
„hebben. Als ik aan hen denk , bezwijkt mijn hart. Te
„moeten zien, dat men hen den afgod zal willen laten
„dienen in plaats van den levenden , waren God en hun,
„die gedoopt zijn in Zijne Kerk en die het merkteeken
„Zijner kinderen droegen, het teeken des Beestes zal op„drukken ! Moge God mij nog kracht en leven schenken
„om u van dienst te zijn ! Maar toch ik wenschte wel,
„dat ik gestorven ware. Nu de wereld zoo treurige ver„anderingen te aanschouwen geeft, moge God ons ook
„nog zijnen naam doen verheerlijken door ons den grooten
„omkeer te doen zien, waarbij Zijne genade zich ontfermt
„over hem, die ons zoo dierbaar is en die ons zoo diep
„bedroeft”.
De vriendelijke, deelnemende woorden harer zuster
vermochten Charlotte Brabantine echter niet te troosten.
De afval van den hertog de la Tremoille groef eene
kloof tusschen moeder en zoon, die niet te dempen was.
De laatste jaren waren voor de hertogin reeds verbitterd
door de lichtzinnigheid en losbandigheid van haren
tweeden zoon, den graaf van Laval , zooals hij genoemd
werd, die, verslaafd aan het spel, steeds dieper afdaalde
langs de maatschappelijke ladder, om eindelijk als een
gewoon avonturier te vallen in een duel. Hare eenige
dochter, Charlotte, had zij in 1626 te 's Gravenhage , aan
het hof van Amalia van Solms, uitgehuwelijkt aan een
Engelsch edelman, lord Strange, graaf van Derby. Maar
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toen zij haar kind nog naar Londen had geleid en daar
afscheid genomen, wist zij wel, dat het een afscheid was
geweest voor goed. Hoe zoude zij zelve de bezwaarlijke
reis ten tweede male kunnen ondernemen ? En hoe twijfelachtig was het, of de jonge vrouw, die haren echtgenoot
volgen moest naar het afgelegen eiland Man, wel ooit
naar Frankrijk zoude wederkeeren ?
Niets bond haar nu meer aan Thouars, waar het leven
haar ondraaglijk werd tengevolge van de vele pijnlijke veranderingen, die de overgang van haren zoon
in de opvoeding harer kleinkinderen, in personeel
en anderszins met zich bracht. Zij vluchtte weg naar
Château Renard, een goed, dat eens had toebehoord
aan Louise de Coligny, die er, in Frankrijk zijnde, veel
vertoefde. Omgeven door herinneringen aan de trouwe
pleegmoeder, die haar de geestelijke bedoelingen van
haren vader en van haren echtgenoot, thans door haren
zoon zoo droevig verloochend, had leeren begrijpen en
liefhebben, leefde de hertogin de la Tremoille daar in
stille afzondering, tot zij in October 1631 overleed. „God
heeft haar weggenomen", heet het in eenen brief van
lady Strange, „om ons te straffen en haar zeer gelukkig
„te maken. 1k zag haar ongaarne naar Château Renard
„vertrekken, zoo buiten bereik van hare kinderen en ver
„van alien omgang met hare vrienden. Maar God heeft
„haar daarheen geleid om haar los te maken van de
„wereld." 1 De eenzaamheid was voor Charlotte Braban1 .'Attie de Witt Guizot, Chariot e Emilie de 'a Tremoille, Comtesse
de Derby, pag. 50.
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tine van Nassau geworden , wat voor den dichter van
den 73sten psalm na de bittere klacht:
Zoo heb ik dan vergeefs gestreen
Mijn hart gezuiverd en gebeen,
Vergeefs heb ik in reiue plassen
Van onschuld mijne hand gevvasschen,

het ingaan in Gods heiligdommen was geweest.

VI

Nog eens Marie de la Tour.

at is het mij een troost, wat gij
„mij schrijft, aangaande de standvas„tigheid van onze dochter,” heet het
aan het slot van den laatste der bekend geworden brieven van de hertogin van Bouillon aan hare zuster.
Inderdaad werd de overgang van den hertog de la Tremoille een keerpunt in het leven zijner echtgenoote, een
ontwaken tot bewust, zelfstandig leven. Zoolang de slag
dreigde, had de onzekerheid haar beangst en verlamd
zoodra hij gevallen was, bezielde het besef der zware,
nieuwe plichten, die dientengevolge op haar kwamen te
rusten, Marie de la Tour met fieren moed. Zij had haar
echtgenoot te innig liefgehad, om zich met toorn en ver-
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achting van hem te wenden. Zij wist, dat zwakheid meer
dan kwade trouw of eigenbaat hem had doen vallen.
Zelve gevoelde zij ook wel, hoe verleidelijk de verzoeking was om zich te laten afglijden langs de helling,
waarlangs zoo velen afgleden in die dagen. Het zou haar
den levensweg zoo effen en glad hebben gemaakt. Eene
weigering om het gegeven voorbeeld te volgen daarentegen , zij begreep het reeds dadelijk maar al te goed ,
zoude haar heel haar huiselijk geluk kosten , de eensgezindheid met haren echtgenoot , den ongedwongen omgang met hare kinderen: hoe moest zij tegenover dezen
den afval huns vaders beoordeelen of niet beoordeelen ?
Zoude hunne opvoeding haar blijven toevertrouwd of
haar worden ontnomen ? De strijd was zwaar voor de
jonge vrouw, die wel berekenen kon , dat men zich
haasten zoude om althans haren oudsten zoon , den stamhouder van het geslacht der la Tremoille's aan haren invloed te onttrekken.
Maar hoe zwaar die strijd ook was , hij duurde kort.
Daar van de omvangrijke briefwisseling van Elisabeth
van Nassau met hare dochter nog niets is gepubliceerd,
is het niet met zekerheid te zeggen , wat er omging in
het verdeeld gemoed van Marie de la Tour. Het blijkt
echter niet, dat iemand in hare omgeving ook maar een
enkel oogenblik aan haar heeft getwijfeld , in hoeveel
spanning en angst veler oog op haar doen en laten gevestigd bleef. „Hoe beklaag ik u, om wat gij zult moeten
„lijden, indien gij niet wilt medegaan met den stroom ,"
schreef haar hare schoonzuster, lady Strange. „Ik twijfel
„echter niet, lieve, of gij zult staande blijven en wij zullen
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„u in dubbele mate zien arbeiden in Zijnen dienst, nu
„gij het alleen moet doen." Voor de grootendeels Protestantsche bevolking van Thouars, ja van geheel Poitou,
ware met den overgang der hertogin alles verloren. Priesters en Jezuieten werken dan de onbeperkte machthebbers op het kasteel en in de stad, en de ondervinding
had wel geleerd wat dat zeggen wilde. Doch Marie de
la Tour kon in later jaren naar waarheid van zich zelve
getuigen : „Ik weet, dat ik veel te kort kom in vroom„heid en in godsdienstzin , maar toch ik heb een oprecht
„verlangen om God te dienen en het vaste voornemen
„om Zijnen dienst te laten wegen boven alle , aardsche
„belangen.” Zelfs boven hare kinderen. Hare behoefte
aan eenen persoonlijken omgang met haren God was te
groot om de bemiddelende tusschenkomst van den priester
te kunnen dulden , haar geloof in de onmisbaarheid der
goddelijke genade tot alle goed te diep, om de leer der
heiligmaking door het sacrament en door de goede werken
te kunnen aanvaarden.
Zonder klagen verdroeg zij daarom de scheiding van
hare schoonmoeder, aan wie zij steeds eene groote aanhankelijkheid had betoond en, erger nog, de scheiding
van haren oudsten zoon, den prins van Tarente, zooals
hij reeds als kind werd betiteld. Deze was zeven jaren
oud, toen de groote verandering in het gezin plaats greep.
Onmiddellijk daarop was hij door zijnen vader naar Poitiers gebracht, om daar verder in het klooster de la
Saint e-C r o i x door zijne oud-tante Flandrina van Nassau te worden opgevoed. Na in de Roomsch-Katholieke
Kerk te zijn opgenomen, moest de knaap de lessen vol- ,
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gen aan het college der Jezuieten. Zijne moeder moest
het lijdelijk aanzien, hopende en biddende, dat het onderwijs door haar in de eerste jaren aan haar kind
verstrekt, niet geheel mocht worden verstikt. Inderdaad
bleken de indrukken zijner kindsheid onuitroeibaar, en
zoodra hij de jongelingsjaren had bereikt, rijpte het plan
tot ontvluchten. Eene blijde verrassing voor Marie de la
Tour was op zekeren dag de tijding, dat haar zoon het
klooster was ontvloden en onder vermomming zich had
weten in te schepen op eenen Hollandschen koopvaarder.
In Holland, aan het hof van haren oom, prins Frederik
Hendrik, dat wist zij, was hij veilig en wachtte hem
eene hartelijke ontvangst.
De hertog de la Tremoille was in het eerst heftig vertoornd om de vlucht van zijnen zoon. „Maar mijne moeder
„wist zijn ongenoegen te bedwingen", schrijft de prins
van Tarente in zijne M e m o i r e s, „en zij wist hem zelfs
„over te halen om mij eene toelage van 30,000 livres te
„verleenen en den prins van Oranje te verzoeken mij
„aan eenig emplooy in dienst der Staten te helpen om
„mij zoo in Holland vast te houden". 1 In deze, als in
andere dingen, liet Henri de la Tremoille na verloop
van tijd zich meer en meer leiden door zijne echtgenoote. Hij liet haar ook de opvoeding harer beide dochtertjes. De zwakke man boog voor de zedelijke meerderheid der krachtige, oprechte vrouw, die uit liefde voor
hem geenen afstand had willen doen van hare beginselen ;
1 Memoires de Hen ri Charles de la TretnoIlle, prince de Tarente,
pag. 303.
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maar die nochtans om de liefde, die zij hem toedroeg, hem
onafscheidelijk ter zijde bleef, hoe moeilijk de dagelijksche omgang haar na het gebeurde vallen mocht. Zoo
stonden zij dan ook samen aan het sterfbed hunner
oudste dochter Elisabeth, die in 1640, twaalf jaren oud,
aan eene uitputtende krankheid overleed. Geestelijk vroeg
gerijpt, zooals andere kinderen in die dagen van strijd
en spanning, zag het kind, 't welk wist dat het sterven
ging, den dood kalm en rustig te gemoet. Marie de la
Tour verzamelde later al de uitspraken van haar dochtertje in die uiterste uren, en voegde ze samen in een
kort relaas harer ziekte. Zij vond er troost in, telkens
weder te herlezen, hoe het goede zaad, door haar gegestrooid, hier krachtig was ontkiemd en hoe toch het
kind zich aan den vader was blijven hechten. 1 Zij deed
het opstel met eenige brieven op haar verlies betrekking
hebbende, tot een bundeltje samenbinden in eenen band
van zwart marokijn, bezaaid met zilveren 1 a r m e s. Het
boek berust nog in het archief van Thouars en draagt
de sporen van telkens op nieuw door haar te zijn ter
hand genomen.
Bont en talrijk zijn de namen der personen, wier brieven van rouwbeklag hier zijn vereenigd. Behalve die van
de naaste betrekkingen, vindt men er die van Anne de
Bourbon, la gr an d e Mademoiselle, van den kardinaal de Richelieu, van de hertogin van Rohan, van M a demoiselle de Rambouillet, van de koningin van Bo1 Bull : X, pag. 259. La mort et les derniêres paroles de Mademoiselle Elisabeth de la Tremoille, 'Agee de douze ans.
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hemen, van Amalia van Solms, van lady Strange, van
Charlotte van Hanau, van de markiezin de Sable, van
monsieur de Voiture, om slechts enkelen der meest
bekenden te noemen. Vele waren de betrekkingen, die
de hertogin de la Tremoille onderhield met mannen van
naam, met vrouwen van beteekenis, met kunstenaars,
met geleerden. Hare belangstelling in al wat er omging
in het openbare leven van haren tijd was warm en levendig. Zij trok zich niet bij voorkeur terug in eenzaamheid en in afzondering , integendeel, zij zocht den omgang
met de wereld, zij verkeerde veel aan het hof. Zij stond
in eene zeer vriendschappelijke verhouding tot Anna
van Oostenrijk, die herhaaldelijk, maar steeds te vergeefs,
pogingen in het werk stelde om haar te bekeeren en
eens bij eene ongesteldheid, die zich ernstig liet aanzien,
haren eigenen biechtvader zond, „om haar, die haar zoo
„dierbaar was, in den weg der zaligheid te leiden". 1
De hertogin de la Tremoille was eene trouwe bezoekster der samenkomsten in het Luxembourg, waar
Mademois ell e de traditie voortzette van het hOtel
de Rambouille t, waarvan de grootste bloeitijd nog
vOOr het regentschap, reeds onder Lodewijk XIII was
gevallen. Zij ook gaf daar , naar de heerschende mode
dier dagen, van zich zelve een portret, dat is opgenomen
in de galerie des portraits de Mademoiselle de
Montpen s'i e r. Met fijne zelfkennis teekent zij zich
daarin als de door en door oprechte maar trotsche vrouw,
die ten alle tijde, waar zij zich ook be yond, wilde, dat
1 Chartrier de Thouars.
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men het zien en weten zoude, dat er nog waren, die er
roem op droegen te behooren tot die kleine, geminachte
minderheid, die onder het bestuur beide van Richelieu
en Mazarin, wel niet aan eigenlijke vervolgingen, maar
toch aan voortdurende krenkingen en verkorting harer
rechten blootstond. Wie zich schuw terug mocht trekken
voor den smaad, die rustte op de belijders der religion
pretendue re fo r m e e, zooals men haar spottend noemde, niet de hertogin de la Tremoille. Zij droeg het hoofd
te fierder, naarmate het eenzamer werd om haar heen.
De trek van hooghartigen trots, die haar was aangeboren,
ontwikkelde zich krachtig, misschien wel al te krachtig
onder den druk van teleurstelling, van vernedering en
van tegenstand. „Mijn overheerschende hartstocht", bekende zij in het bovengenoemde portret van haarzelve,
waaruit reeds meermalen het een en ander hier werd
aangehaald, „mijn overheerschende hartstocht is trots en
„eerzucht. 1k wil er echter slechts aan voldoen door wettige
„en eerlijke middelen. Ook zoek ik daarbij mij zelve niet
„maar vooral het Huis, waarin ik ben opgenomen".
Zoo was het ook. Het Huis de la TremoIlle moest
groot, aanzienlijk, machtig en geeerd zijn. Als haar zoon
eens optrad als hoofd van het oude geslacht, moest hij
alles voorbereid vinden om zich met nadruk te kunnen
doen gelden ten gunste der noodlijdende Protestantsche
Kerk in Frankrijk. Vandaar de vorstelijke staat, dien
zij voerde, de weelde, waarmede zij zich omgaf, de naijver,
waarmede zij waakte voor het behoud der privilegien
van haren hoogen rang: het recht op eenen armstoel
ten hove voor zich zelve en op den tabo ur et voor
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hare dochters, zoodra die den leeftijd van zeven jaar
hadden bereikt. Vandaar ook de herbouw van het oude
kasteel der Tremoille's , door haar in 1635 ondernomen
„met goedvinden van mijnen echtgenoot", zooals het
uitdrukkelijk staat opgeteekend in een bewaard gebleven
memorandum van hare hand, waarin zij eenige bijzonderheden van dien bouw beschrijft. 1 Haar eerste
voornemen was geweest het oude, uitgewoonde en vervallen slot zooveel doenlijk te laten herstellen ; maar dit
bleek onuitvoerbaar ; muren en fondeeringen waren te
zeer vergaan. Het plan, waartoe zij nu overging, naar
teekeningen waarschijnlijk van den beroemden architect
Mansart, was eenigszins in den stiji der Tuilerien ontworpen. Zeven paviljoenen, groot en monumentaal van
uitvoering, omsioten de drie zijden van eenen vierkanten
c o u r d' h o n n e u r voor de eigenlijke huizinge, waarvan
nog genoeg is overgebleven om de voortreffelijke indeeling te doen zien. Gelijkvloers vond men ruime keukens, vertrekken voor het personeel, bewaarplaatsen voor
de archieven. De groote vestibule in het midden van den
voorgevel werd bijna geheel ingenomen door eene breede,
prachtige trap met eene balustrade van porphyr. De
groote koepel, die haar dekt, is op de a fbeelding, welke
een der zijgevels wedergeeft in het midden nog juist te
zien. De kamers op de eerste verdieping, voor het persoonlijk gebruik van het hertogelijk gezin bestemd, droegen elk
den naam van een der heerlijkheden en titels tot het
Huis der la Tremoilles behoorende. Men vond er appartementen van Napels, van Tarente, van Vitre, van Am1 Hugues Imbert, Histoire de Thouars, pag. 269.
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boise, van la Tour d'Auvergne, van Talmont, van Laval,
van Montfoort en andere meer. De eigen vertrekken
van Marie de la Tour waren vooral zeer kostbaar versierd en gemeubeld. Het geschilderde plafond in hare
slaapkamer stelde Mozes voor met de tafelen der Wet ,
de vloer was bekleed met tegels, waar het wapen van
la Tour d'Auvergne was ingebrand. Langs de wanden
vond men er het embleem, dat aan haren eersten gelukkigen huwelijkstijd herinneren moest, de twee altaren
met zich dooreenstrengelende vlammen en daaronder de
zinspreuk sic unica fl amma duobu s. Het bed was
behangen met zware gordijnen van violet fluweel, gevoerd
met zilverlaken en omzoomd met gouden franjes, zooals
een oude inventaris meldt. Kostbare porceleinen vazen,
fraaie schilderstukken, gedreven zilverwerk vond men
over de verschillende vertrekken in kwistigen
overvloed
b
verspreid. Behalve eene groote wapenzaal en eene portretgalerij bevatte het kasteel ook nog een penning-kabinet.
De fraaie oranjerie, die Marie de la Tour liet aanleggen,
heeft, naar men beweert, tot model gediend voor die te
Versailles. Eene vernuftig uitgedachte machine voerde
het water van den Thoue naar boven voor de waterwerken en vijvers van den daarbij gelegen tuin. Van het
overleg, waarmede de hertogin daarbij te werk ging,
geeft het reeds genoemde memorandum blijk. „leder
„kan wel begrijpen", schrijft zij daarin, „dat zulk een
„gebouw niet kon worden opgetrokken zonder groote
„kosten. Maar toch heeft het ons niet de helft gekost
„van `vat het anderen gekost zoude hebben, want wij
„werkten onder buitengewoon gunstige omstandigheden.
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„Wij hadden al het noodige bout in ons eigen park voor
„het kappen en wij hebben al de steenen van het oude
„slot voor den bouw van het nieuwe gebruikt".
Ook de kasteelen te Laval, Vitry, 011ivet en Louzy,
alsmede het hotel te Parijs liet Marie de la Tour vergrooten en verfraaien. Met dit alles had zij vooral de
toekomst voor oogen, de terugkeer van haren zoon, op
wien hare hoop te meer gevestigd was, nu de een na
den ander de leden der oude Hugenotengeslachten het
verleden der vaderen ontrouw werden. Juist onder hare verwanten van moederszijde, onder de afstammelingen van
haren grootvader, van prins Willem van Oranje, was bun
aantal groot. Twee kleinkinderen van hare tante Louise
Juliana, een zoon en eene dochter van den ongelukkigen
koning van Bohemen, zag zij uit Holland naar Parijs
komen en daar openlijk tot het Katholicisme overgaan.
Gevierd en geeerd in de hofkringen, verwierf de een,
prins Eduard, er de hand van Anne de Gonzague ; de
andere, prinses Louise Hollandina, die weldra den sluier
aannam, zag zich begiftigd met de rijke abdij van Maubuisson. Dieper nog dan dit trof Marie de la Tour het
leed barer zuster, die hare beide zonen, den markies de
Duras en den graaf van Lorges, den lateren maarschalk,
zag afvallen. Een troost en eene verkwikking bij dit alles
was haar de omgang met haren jongsten broeder, den
beroemden veldheer Turenne. Zijne echtgenoote, eene
dochter van den hertog de la Force was eene vrome,
geloovige vrouw. Zoolang zijne vrouw en zijne zusters
leefden, schrijft Benoit, bleef Turenne trouw. 1 Te ver1 Benoit, Histoire de Pedit de Nantes, IV, pag. 128.
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geefs trachtten beiden Richelieu en Mazarin hem met
beloften en aanbiedingen te winnen.
Doch hij was slechts de tweede zoon en zijn volharden nam niets weg, meende de hertogin de la Tremoille,
van het droevige feit, dat het geslacht de la Tour d'Auvergne voor de zaak der Hervorming was verloren, toen
zij haren oudsten broeder, den hertog van Bouillon, de
zijde der Protestanten zag verlaten, eene daad, die haar
te dieper griefde, omdat hare moeder, Elisabeth van
Nassau, die nog in haren ouderdom moest beleven. Zijn
huwelijk met de schoone Eleonora van Bergen, de dochter van eenen edelman uit de Spaansche Nederlanden,
eene ijverige Roomsch-Katholieke en bovendien hartstochtelijk Spaanschgezinde, had reeds het ergste doen
vreezen. Wel had hij bij gelegenheid van zijn huwelijk
de predikanten en ouderlingen der gemeente Sedan tot
zich ontboden om hun uitdrukkelijk te verklaren, dat
het ook na zijn huwelijk geenszins zijn voornemen was
de Protestantsche Kerk te verlaten. 1 Doch naar uit
zijne m é m o i r es blijkt, had hij den noodlottigen stap
toen reeds gedaan.
Voor de inwoners zijner vorstendommen was zijn
overgang, die niet lang geheim bleef, van overwegend
belang. De betrekkelijke onafhankelijkheid van Sedan
maakte het gebied van den hertog van Bouillon tot eene
vrijstad, tot eene vluchthaven voor de Protestanten, die
hier, waar de koninklijke edicten niet van kracht waren,
eene mate van veiligheid en vrijheid vonden als nergens
1 Bull. XVIII, pag. 89.
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elders. Ook was de academie te Sedan de groote kweekplaats voor de Protestantsche predikanten, nu die te
Saumur sedert den dood van Duplessis de Mornay slechts
een kwijnend bestaan leidde. Eene algemeen gevoelde
ramp was het daarom, toen Frederic Maurice de la Tour
zijn hertogdom Bouillon voor eene som van 150,000 gulden verkocht aan den bisschop van Luik. Erger werd
het nog, toen de hertog, die persoonlijk ook na zijnen
overgang zijne Protestantsche onderdanen was blijven
begunstigen, ten gevolge van zijn aandeel in de samenzwering van Cinq Mars afstand deed van Sedan, om zijn
leven te redden van het schavot. Het oude, zelfstandige,
voorheen onafhankelijke vorstendom werd nu door den
kardinaal de Richelieu onmiddellijk onder Fransch bestuur
gebracht. De inwoners moesten den eed van trouw afleggen
aan Frankrijk's koning, in wiens naam voortaan recht
moest worden gesproken en wiens wil er wet moest zijn.
Vrijheid van godsdienst werd der uitsluitend Protetantsche bevolking voorloopig nog gelaten als overal elders ;
inaar de beperkende bepalingen, die alom in den lande de
Hervormden drukten, werden er nu ook van kracht, eene
voorafschaduwing van de komende vervolging.
Voor wie oogen had om de teekenen der tijden waar
te nemen, was die vervolging dreigend en aanstaande.
Met een bezwaard en bekommerd hart ging ook Marie
de la Tour naar het bedehuis op, toen, na den dood van
Mazarin in 1659, Lodewijk XIV zijne zelfregeering bebegon met den Hervormden het houden van nationale
synoden te verbieden en in de gemeente een groote vasten bededag werd uitgeschreven, om God te bidden zich
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te ontfermen over Zijn yolk en het niet te vergeten in
de verdrukking.
Het was nu een dertigtal jaren geleden, sinds na de
overgave van la Rochelle bij den vrede van Alais den
Protestanten het zoogenaamde g e n a d e-e d i c t was verleend, dat hun het behoud der door het edict van Nantes beloofde rechten en vrijheden waarborgen moest.
Deze vrede was het einde geweest van den binnenlandschen godsdienstkrijg; hij had het tijdperk der strijdende
Hervorming in Frankrijk afgesloten voor goed. Door
het verlies van hare vrijsteden, het gemis van een eigen
leger had de partij der Hugenoten hare staatkundige beteekenis verloren. Voor den adel was van haren steun
niets meer te wachten. Hij scheidde zich of van de Protestanten, om eerst toen het te laat was, tot het besef
te komen, dat de ondergang der Hugenoten ook zijn
ondergang was. Voor dezen zelve waren de eerste jaren,
die op de afkondiging van het genade-edict volgden,
jaren van rust, van vreedzamen arbeid, van inwendigen
bloei, van stoffelijken voorspoed. Uitgesloten van alle
ambten aan het hof en meer en meer van alle burgerlijke bedieningen tevens, waren handel en nijverheid het
eenige arbeidsveld, dat hun openbleef. Maar op dit terrein, zoo goed als op dat van wetenschap en studie, ontwikkelden zij eene ongedachte werkkracht. De meeste
takken van industrie, de voornaamste handelsbronnen,
waren in hunne handen, men kan zeggen, dat zij de geld_markt beheerschten. Aan de Protestantsche hoogescholen
-wormde zich die kanselwelsprekendheid, die tot voorbeeld
beeft gediend voor een Bossuet, voor een Fenelon. Het
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was een Protestant, Conrart, die den grond legde voor
de acade mi e fr angais e, wier bloei door den kardinaal
de Richelieu zoo krachtig werd bevorderd. De gemeente
doorleefde in deze jaren ook een tijdperk van inwendigen, geestelijken bloei. De predikanten handhaafden een
strenge tucht en ijverden met grooten ijver voor het
behoud van dat waarachtig en innerlijk geloofsleven,
dat alleen bij machte is eenheid te scheppen tusschen
het geloof, dat men belijdt en het leven, dat men voert.
Het godsdienstige leven der gemeente weerspiegelde
zich in al de dagelijksche handelingen der leden. Dc
trouw en eerlijkheid der Hugenoten in handelszaken en
anderszins was spreekwoordelijk geworden. 1
Door den afval van den adel was de Hervormde Kerk
in Frankrijk gezuiverd van alle onbetrouwbare elementen, van al dezulken, die haar slechts met bijbedoelingen
aanhingen. Maar al mocht dit een voordeel schijnen,
eene onvermengde, zuivere winste was het niet. Het
bleef ook hier waar, dat al s een lid schade 1 ij d t,
alle a n d e r e leden mede lijden. De Protestantsche
gemeente vertegenwoordigde nu niet meer het geheele
yolk, maar slechts een deel der natie. Hare zaak hield
op eene nationale zaak te zijn. Geminacht als de derde
stand nog was, waren de Hugenoten, nu het prestige van
den adel hun ontviel, eene partij, die niemand meende
te moeten ontzien, tegenover wie alles geoorloofd was.
Afgesneden van alle politieke bedieningen, verloren zij
bovendien die breedte van blik op staatkundige toestan' Arvéde Barine, La grande Mademoiselle. Revue des deux Mondes. 15
Aoilt 1900. pag. 78o
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den en verhoudingen, waardoor zij zich in de 16de eeuw
hadden onderscheiden. Niet straffeloos hielden zij zich
al te lijdelijk tot wat er omging in het openbare leven
van hunnen tijd.
Nu de adel zich had afgescheiden, bestond er voor de
Protestanten geen enkele beweegreden meer om voor hem
partij te kiezen in de verschillende uitbarstingen van
verzet tegen het bestuur van den kardinaal de Richelieu.
Maar ofschoon hunne trouw aan de regeering meermalen
uitdrukkelijk werd erkend , de gunst, waarop zij hoopten,
verwierven zij niet. Zij vroegen slechts rust , slechts vergetelheid. De Roomsch-Katholieke Kerk echter gunde
hun geene rust, zoomin als de machtige minister , die
den grond legde voor het absolute koningsschap in Frankrijk , die den adel en de Parlementen voor zich deed
bukken, de schare kon dulden, welke zich zelve bleef,
welke niet wilde opgaan in de groote, algemeene
eenheid , welke den koning wel wilde geven, wat des
konings was, maar toch allereerst Gode wat Gods was.
Dwangmaatregelen tegen de Protestanten gingen daarom
hand aan hand met die tegen de Jansenisten. De bloei
van een herlevend Katholicisme was kort en voorbijgaand
geweest. Rome zelf keerde zich tegen het hernieuwd
geestelijk leven, dat in hare Kerk was ontwaakt. Nog
onder Richelieu's bestuur had de eerste verspreiding
plaats der solitaires van Port Royal, werd de abt
van Saint-Cyran gekerkerd te Vincennes. Tegelijkertijd
werden verschillende edicten afgekondigd , die voorgaven
slechts eene nadere verklaring te zijn van de bedoelingen
van het edict van Nantes, maar die bedoelingen steeds
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verklaarden in den voor de Protestanten meest ongunstigen zin. 1 Verboden werd het begraven van Protestanten op Roomsch-Katholieke kerkhoven (terwij1 slechts
op een beperkt aantal plaatsen in den lande den Hervormden het bezit van een eigen kerkhof was vergund) ;
verboden ook het houden van scholen zonder nadere
koninklijke goedkeuring. Het recht van godsdienstoefefling van den nog Protestantsch gebleven adel op zijne kasteelen werd hem beperkt tot die huizinge, waar hij zijn
domicilie gevestigd hield ; op al zijne andere goederen was
de Hervormde eeredienst bij afwezigheid van den landsheer streng verboden. De belijders van den Hervormden
godsdienst mochten dien in hunne geschriften en in
openbare stukken niet anders noemen dan Religion
pretendue re fo r m 6 e. Alle bedehuizen in de nabijheid van Roomsch-Katholieke kerkgebouwen moesten
worden afgebroken, alsmede al diegene, die na de afkondiging van het edict van Nantes zonder bijzondere
koninklijke vergunning waren opgericht.
Spoedig daarop volgde het bevel tot slooping van een
groot aantal kerkgebouwen. Niet alleen van bedehuizen,
die in de latere helft der regeering van Hendrik IV
waren opgericht, maar ook van verschillende kerken,
waarvan men het bestaan reeds lang daar voor, reeds
tijdens de oorlogen der Ligue, niet wettig bewijzen kon,
daar vele gemeenten, in onbegrijpelijke zorgeloosheid,
verzuimd hadden dit to doen registreeren. Dit was to
noodlottiger, omdat alle godsdienstige samenkomsten in
'

Puaux, Histoire de la Reformation francaise. Tome V. pag. 241.-
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particuliere huizen, op het veld, of in de woning van
den predikant streng waren verboden. Een bron van
willekeurige geweldenarijen door zijne vage formuleering
was ook het verbod, dat eenig Protestantsch kerkgebouw mocht gevestigd zijn in de nabijheid van eene
Roomsch-Katholieke kerk. Te Thouars moest het bedehuis der Hervormden worden afgebroken, omdat het
zich tusschen een klooster en een kapel be yond. Toen
de Protestanten een nieuw optrokken binnen de muren
van hun eigen kerkhof, moest de bouw worden gestaakt,
„omdat het niet zeker was, of de Protestanten hunne
„kerken wel mochten verplaatsen en of met de slooping
„van het oude gebouw het recht op een nieuw niet
„tevens was vervallen".
Met de meeste beslistheid trad de hertogin de la Tremale hier tusschenbeide en deed den bouw voortzetten
„niettegenstaande het protest van den koninklijken procureur", zooals het in een memorandum van hare
hand staat aangeteekend. 1 Met hooghartige fierheid trotseerde zij strafbepalingen en edicten. Toen bij koninklijk
besluit het luiden der klok bij den Protestantschen eeredienst werd verboden, bleef de hertogin de la Tremoille
onverzettelijk vasthouden aan hare gewoonte om hare
bedienden voor de ochtend- en avondgodsdienstoefening
in hare vertrekken met klokgelui samen to roepen.
Toch werd ook zij, de hooggeplaatste, trotsche vrouw,
zoo zeer door de beperkende bepalingen gedrukt, dat zij
voor haar dochtertje, dat in 1640 overleed, Beene andere
1 Hugues Imbert, Histoire de Thouars. nag. 298.
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veilige rustplaats wist te vinden dan in een geheim gewelf onder haar slaapvertrek, waarheen zij in alle stilte
ook het lijk van haren schoonvader, Claude de la Tremale, deed overbrengen, omdat zij dit niet meer veilig
achtte in de slotkapel, nu die door haren echtgenoot
weder voor den Roomsch-Katholieken eeredienst was
ingericht. '
Al de hoop, al het verlangen van Marie de la Tour
rustte op haren zoon. Als hij eens wederkeerde uit Holland moest alles veranderen. Zijn huwelijk was voor haar
dan ook eene zaak van het hoogste belang. Vurig begeerde zij hem uit te huwelijken aan Marguerite de Rohan,
het eenige kind van den grooten kampvechter der Hugenoten, die na den vrede van Alais in vrijwillige ballingschap was gegaan en zijn graf had gevonden in den
vreemde, te Geneve. De bezwaren, die men aan het hof
tegen deze verbintenis zoude opwerpen, meende de hertogin de la Tremorlle door middel harer vriendschappelijke verhouding tot Anna van Oostenrijk wel te kunnen
overwinnen. Maar de erfdochter der uitgestrekte bezittingen en roemrijke tradities van het oude geslacht der
Rohans met de fiere zinspreuk : Roy n e puys, prince
n e d a i g n e, R o h a n s u y s, reikte op het onverwachtst
geheel vrijwillig hare hand aan een Roomsch-Katholiek
edelman van lagen rang, den markies de Chabot. Zelve
bleef zij wel Protestant, maar hare nakomelingschap, de
linie Rohan-Chabot, zooals zij werd genoemd, was voor
de zaak der Hervorming verloren.
1 Decouverte des sepultures de Claude de la Trernoille, Marie de la
Tour d'Auvergne, et Isabelle de la Tremollle. Bull. Tome XXII, pag. 571.
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Het was eene bittere teleurstelling voor Marie de la
Tour. Zij gaf evenwel de hoop om haren zoon eene
Protestante te doen huwen, niet op. Eene Fransche
vrouw ware haar het liefst geweest, daar zulk eene verbintenis den invloed van haren zoon in Frankrijk het
meest ten goede ware gekomen. Maar waar die te vinden, nu de aanzienlijke Hugenotengeslachten, de gelijken der la Tremoille's tot het Katholicisme waren
overgegaan ? Zij was nu wel gedwongen het oog te wenden naar hare verwanten van moederszijde in Holland
en in Duitschland. Met haren zoon hoopte zij een oogenblik op een huwelijk met Louise Henriette van Oranje,
de oudste dochter van haren oom, prins Frederik Hendrik. Maar deze, die zich reeds de verloofde achtte van
den prins van Tarente, werd desniettemin door hare moeder, Amalia van Solms, gedwongen hare hand te leggen
in die van den keurvorst van Brandenburg.
Marie de la Tour stelde zich nu in verbinding met
hare voile nicht , Amelie Elisabeth, landgravin van
Hessen-Kassel, eene dochter van hare tante Catharina
Belgica, de gravin van Hanau. Dertien jaren lang had
deze na het overlijden van haren gemaal het regentschap
gevoerd voor haren minderjarigen zoon. 1 De verschrikkingen van den dertigjarigen krijg hadden juist in de
dagen van haar bestuur Hessen-Kassel zwaar geteisterd.
Met groote vastberadenheid en eene ijzeren volharding
had Amelie Elisabeth het land gered van eenen schijnbaar onvermijdelijken ondergang. Haar fiere moed had
1 Ch. von Rommel. Neuere Geschichte von Hessen, Band IV pag. 778.
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niet alleen Hessen-Kassel weten te behouden voor haren
zoon, maar bovendien had haar neef, de keurvorst van
de Palts, .(de kleinzoon barer tante Louise Juliana, aan
wier hof zij was opgevoed) het in hoofdzaak aan haar
te danken, dat hij ten slotte, bij den vrede van Munster,
toch weder in het bezit van een deel zijner erflanden
werd hersteld. 1 Getrouw aan het grondbeginsel van haren
grootvader, de liberteyt van de conscientie, had
de landgravin trots hevig verzet Hervormden, Lutheranen en Roomsch-Katholieken met de meeste beslistheid
gedwongen in haar gebied eendrachtig naast elkander te
bestaan. Zelve was zij met hart en ziel der Hervormde
belijdenis toegedaan , hare kinderen, wier opvoeding zeer
zorgvuldig was geweest, had zij daarin groot gebracht.
De hertogin de la Tremoille achtte zich dus zeer gelukkig, toen zij er in mocht slagen de hand van de
tweede dochter, Emilie, de oudste had den jongen keurvorst van de Palts gehuwd , te winnen voor haren
zoon.
Met vorstelijke praal ontving zij hare schoondochter,
toen deze in November 1649 haren intocht deed te
Thouars en zij haren zoon na lange jaren voor het eerst
weder kon begroeten. In Frankrijk teruggekeerd, nam
de prins van Tarente dadelijk een werkzaam aandeel
aan de Fronde, die reeks van uitbarstingen van verzet tegen het bestuur van den kardinaal de Mazarin
tijdens de minderjarigheid van Lodewijk XIV. Met zijnen
vader sloot hij zich aan bij den prins van Conde en den
1 HIusser. Geschichte der Bheinischen Pfaltz. Band II pag.

581.
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hertog van Orleans. De verwachting van deze laatsten,
dat de prins van Tarente, optredend als hoofd der Hugenoten, bun ook de hulp en steun van die partij verzekeren zoude, ging niet in vervulling. De prins gevoelde
zijnerzijds weinig opgewektheid om gemeene zaak te
maken met eene verdrukte, geminachte minderheid, en
de Protestanten hunnerzijds onthielden zich zorgvuldig
van alle aandeel aan dezen opstand tegen de regeering,
waarbij alleen de belangen van den adel konden worden
gediend. Door Mazarin gevangen genomen, bleef de
prins van Tarente langen tijd in hechtenis, tot het zijne
moeder gelukte door persoonlijke smeekbede bij den
machtigen kardinaal zijne invrijheidsstelling te bewerken.
Eenigen tijd daarna, in 1655, keerde hij terug naar Holland, waar hij werd benoemd tot bevelhebber der Staatssche ruiterij en tot gouverneur van 's Hertogenbosch,
waarheen zijne echtgenoote hem volgde.
Marie de la Tour stelde geene pogingen in het werk
om haren zoon in Frankrijk vast te houden. De ondervinding tijdens de Fronde opgedaan, had haar wel
geleerd, dat van hem voor de zaak der Hugenoten niets
was te wachten, dat hij, hoewel in Holland weder openlijk tot de Protestantsche Kerk toegetreden, in het minst
niet van zins was de belangen zijner verdrukte geloofsgenooten tot de zijne te maken, of den smaad, die op
hen rustte, te deelen. En als hij bleef, als hij werd opgenomen in de hofkringen, moest zijne moeder dan niet
vreezen, dat het hem gaan zoude als zijnen vader, als
zijnen oom, als zoovelen andere leden van Frankrijks
hoogsten adel ?
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Niet zonder bekommernis ook zag zij haren zoon zijne
kinderen naar Frankrijk zenden, om ter wille der dynastieke belangen van het oude Huis der la Tremoille's
te Thouars door haar te worden opgevoed. Zeker, zoolang zij zelve over ze waakte, waren zij veilig ; maar
hoe lang zoude zij dit nog kunnen doen? De aanvang der
regeering van Lodewijk XIV kenmerkte zich reeds dadelijk door sombere voorteekenen. De kardinaal de
Mazarin was persoonlijk den Hugenoten niet ongenegen
geweest. Hun onzijdig blijven bij de woelingen der
Fronde was hem niet ontgaan. „Ik ben niet ontevreden
„over het kleine kuddeke," placht hij te zeggen. „Het
„graast wel slechte kruiden ; maar het dwaalt toch niet
„af". Onmiddellijk na zijn overlijden echter, met het eerste
zelfstandig optreden van Lodewijk XIV, begon eene onafgebroken reeks van dwangmaatregelen. Voor een deel
was het de zucht naar eenheid, die hem dreef, het beginsel van u n r o i, u n e lo i, u n e fo i. Voor een ander
deel werd hij er toe opgezet door de hooge geestelijkheid,
Op haren last verkochten zijne biechtvaders hem de
absolutie voor zijn ergerlijk zedelijk leven, voor het
dubbele overspel met Madame de Montespan, slechts
tot den prijs van altijd nieuwe straf-edicten tegen de
ketters, Hugenoten en Port-Royalisten beiden. Gretig
greep Lodewijk XIV telkens dit middel aan, om zijn ontrust geweten tot rust te brengen zonder tot zich zelven
in te keeren en afstand te doen van zijne begeerten. 1
1 C. de Rulhières, Eclaircissements historiques sur les causes de la Revocation de l'edit de Nantes et sur l'etat des Protestants en France. 1788.
9
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De trek van devotie, die zijn karakter eigen was, werd
door Rome's Kerk met fijn berekend overleg als een
machtige hef boom gebezigd. De vervolging der Protestanten berustte dan ook op volslagen willekeur, geschiedde zonder eenig afgerond plan of stelsel, 1 maar trof
daarom niet minder doel.
Nu de koning reeds dadelijk in 1659, in het allereerste
begin zijner regeering, den Protestanten het houden van
nationale synoden had verboden, verloren de Hervormde
gemeenten haar onderling verband, hare eenheid van
handelen. De besluiten op de verschillende provinciale
synoden genomen waren uitteraard meermalen tegenstrijdig. Hoe had het anders kunnen zijn, nu de sluitsteen
van het gebouw der kerkelijke organisatie was weggenomen? De partij der Hugenoten werd daardoor steeds weerloozer tegenover de snel opeenvolgende slagen, waarmede
zij werd getroffen. Iederen dag kwam er bericht van eene
nieuwe plaats, waar de Protestantsche godsdienstoefening
was verboden en het kerkgebouw gesloopt. In 1662 werd
in het district Gex de slechting van niet minder dan
twee en twintig kerkgebouwen tegelijkertijd gelast, onder
voorgeven dat deze landsstreek bij de afkondiging van
het edict van Nantes nog geen deel uitmaakte van Frankrijk en dat de bepalingen van het edict aldaar dus niet
, ,geldig waren. Een zwerm van missionarissen, meest
geestelijken van het laagst allooi, kwelde de Protestanten,
vervolgde hen binnen hunne woningen, verstoorde de
godsdienstoefeningen, mocht ongehinderd met de meeste
' C. Coquerel, Histoire des Eglises du Desert. Tome I pag. 39.
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ruwheid en willekeur optreden. Van overheidswege werd
den Roomsch-Katholieken geestelijken gelast , aan het
sterfbed van iederen Protestant binnen hunne parochie
pogingen in het werk te stellen om hem nog in die
uiterste ure te bekeeren. Met veroordeeling tot de
galeien en verbeurdverklaring van goederen werd gestraft,
wie het waagde zijne deur voor hen gesloten te houden,
of verzuimde tijdig aangifte te doen van den ernstigen
toestand van eenigen zieke binnen zijne woning. Eene
kleine hoofdbeweging van den stervende, een flauw gemumpel, werd als toestemming uitgelegd en voldoende
geacht om zijne kinderen te onttrekken aan hunne wettige voogden en hen voor hunne verdere opvoeding te
doen opsluiten in een klooster. Kinderen van zeven jaar
werden bevoegd verklaard om zelven te kiezen in welken
godsdienst zij wenschten te worden opgevoed en hadden
het recht zich eene jaarlijksche toelage te doen uitbetalen, indien zij niet in het huis hunner ouders wilden
blijven. Het bedrag dier toelage werd telkens bij koninkElk besluit bepaald en meest was het dan een klooster,
dat hiermede zijn voordeel deed. Was het gelukt om
een kind een teeken van bewondering te ontlokken voor
een heiligenbeeld, een crucifix of een bidprentje, dan
was men van overheidswege steeds bereid een bevelschrift tot opsluiting in een klooster te verleenen, ten
einde het kind te onttrekken aan den ouderlijken dwang,
waardoor „het werd weerhouden van zijne heiligste be„geerten,” zooals het heette. Kinderroof werd weldra
stelselmatig op groote schaal gedreven, gold voor een
goed, verdienstelijk werk, werd eene soort van mode,
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die zelfs op de kinderen oversloeg. Toen Charlotte Amelie de la Tremoille, zeven jaren oud, hare grootmoeder
Marie de la Tour vergezelde op het jaarlijksch bezoek
van deze aan het hof, ten einde daar in alien vorm haar
recht op den tabo ur et op dien leeftijd te doen gelden en erkend te zien, ontmoette zij te Parijs eene harer
nichtjes van Bouillon. Deze, die zelve slechts een jaar
ouder was, zette zich onmiddellijk in het hoofd de kleine
Protestante te bekeeren. Zij deed in allen ernst gehoor
aanvragen bij de koningin-moeder om deze haar voornemen mede te deelen, zeggende, „dat de bekende
„vroomheid van Hare Majesteit en hare begeerte om
„ketters te bekeeren, haar de vrijmoedigheid gaven om
„Hare Majesteit te wijzen op eene goede gelegenheid
„om eene ziel te winnen, namelijk die van hare nicht, de
„kleine prinses van Tarente en dat het eene gemakke„lijke zaak zoude wezen om deze op den goeden weg
„te brengen, daar deze eenige bidprentjes, die zij haar had
„geschonken met groote aandacht had beschouwd, indien
„de koningin slechts hare opsluiting in een klooster
„wilde gelasten”. 1 Ware niet de persoonlijke genegenheid geweest van Anna van Oostenrijk voor Marie de
la Tour, aan wie de koningin zelve glimlachend het geval vertelde, zoo had de zaak ledenkelijke gevolgen
kunnen hebben, zooals de hertogin de la Tremoille maar
al te goed wist. — Schaamteloozer zijn echter wel nooit
kinderen opgelicht dan door de kleindochter van Agrippa d'Aubigne, die het landgoed M a i n t e n o n, waarnaar
I Memoires de Charlotte Amelie de la Tremoille, Comtesse d'Alden-bourg. publ. par E. Barthelemy.
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'zij den titel voerde, ontving als belooning voor den
ijver door haar in het bekeeren van ketters betoond.
Sprekende over eene harer nichtjes, Anne Marie Francoise de Sainte-Hermine, schreef zij aan den gouverneur
van Cognac, „indien gij mij Minette zenden kunt, zult
„gij mij een groot genoegen doen. Er zal echter geen
„ander middel op zijn dan geweld. Zie dus een briefje
„van haar in handen te krijgen, waarin zij iets zegt van
„Roomsch-Katholiek te willen worden. Zoodra ik dat
„van u ontvang, zal ik u eene 1 e t t r e de cachet zen„den om Minette ten uwent te laten opsluiten, tot gij
„gelegenheid vindt om haar onder vertrouwd geleide
„hierheen te laten reizen”. 1 Tezelfder tijd liet zij haven
neef, den zeeofficier la Villette, op eene langdurige expeditie uitzenden, om in dien tusschentijd diens dochter
ongehinderd aan de moeder te kunnen ontvoeren. „Denk
„niet," schreef zij den verontwaardigden vader, die zich
bij zijnen terugkeer heftig beklaagde, „denk niet, dat ik,
,,na eenmaal geweld te hebben gebruikt om uwe dochter
„in mijne macht te krijgen, zoo dwaas zal zijn, haar u
„terug te geven. Geef mij de andere kinderen ook. Als
„God den koning spaart, zal er binnen twintig jaar geen
„Protestant meer in Frankrijk over zijn". Wie kon het
zich nog ontveinzen, dat het edict van Nantes eene doode
letter was geworden? Nog korten tijd en het zoude slechts
een feit in de geschiedenis zijn, iets dat voorbij was,
als ware het nooit geweest.
Wie er blind voor mocht zijn, niet de hertogin de la
I Madame de Maintenon convertisseuse. Bull. Anno 190o. pag. 169.
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TremoIlle. Maar hoe Marie de la Tour ook Teed om en
met de gemeente, verbitterd en somber werd hare stemming niet. Al droeg haar openbaar optreden steeds den
stempel van onbuigzamen, hardnekkigen trots, in den
omgang met hare betrekkingen was haar eene vriendelijkheid, eene blijmoedigheid zelfs eigen, waardoor hare
kleinkinderen althans haar met groote warmte aanhingen.
„Zij was zoo vriendelijk en zoo zacht," schrijft de oudste van hen, Charlotte Amelie de la Tremoille in hare
Memoir e s. „Ik was nergens liever dan bij haar. Ik
„speelde veel vroolijker in hare kamer. Haar stelregel
„was, dat als ik niet te kort kwam aan den schuldigen
„eerbied jegens God en aan de bescheidenheid, die een
„meisje past, dat dan het overige wel van zelf terecht
„kwam. Zij meende, dat men kinderen vrijheid moet
„laten, ten einde hunne geaardheid wel te leeren ken„nen ...... Zij had mij lief, zooals men een kind slechts
,,liefhebben kan, en liet honderd dingen toe, die een
„ander nimmer zoude hebben toegelaten ..... Mijn dag„werk was goed verdeeld van den morgen tot den avond
„maar als ik vrijaf vroeg, weigerde zij zelden en zij be„zorgde mij ook uit eigen beweging allerlei afleiding om
„mij opgewekt te houden bij mijne studies. Zelve zag
„zij streng toe op mijn onderricht, vooral op dat in den gods„dienst. Zij leidde dat met zoo groote zorgvuldigheid,
„dat ik reeds op mijn twaalfde jaar tot het Heilig Avond„maal kon worden toegelaten. Ik was toen nog zoo klein
„voor mijnen leeftijd, dat ik mijne kinderkleeding voor
„dien eenen dag aflegde, om die daarna nog vier jaren
„te dragen”.
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„Een jaar later, op den dag af," verhaalt zij verder,
„verloor ik mijne grootmoeder. Donderdags voor Pinkste„ren (Mei 1665) was zij nog, zooals gewoonlijk, vroeg ter
„prediking gegaan en toen zij terugkwam, vond zij op
„het voorplein van het kasteel mijnen grootvader, die
„daar met mijn zusje speelde. Iemand, die ook ter kerk
„was geweest, deed hem opmerken, hoe mijne groot„moeder er zooveel beter uitzag dan anders en vertelde
„hem, dat hare stem bij het psalmgezang helder boven.
„alle andere had uitgeklonken. Mijn grootvader antwoord„de schertsend, dat haar tint zoo frisch was, dat hij zeker
„meende, dat zij zich blankette. Zij lachte er om en lie?
„een paar maal voor hem heen en weder om te doer
„zien, hoe vlug zij nog was”. Maar dienzelfden dag, op
eenen wandelrit naar Loucy, een klein landgoed in de
nabijheid van Thouars, overviel haar eene hevige koorts,
die in weinige dagen hare krachten sloopte. „Zij leed
„veel en sprak weinig,” heet het verder in de M e m o i r es
van Charlotte Amelie. „Mij kon zij niet om zich heen
„hebben. Waarschijnlijk omdat zij gevoelde, dat de tijd
„van scheiden gekomen was en nu, hartstochtelijk lief
„als zij mij had, zich reeds los wilde maken van alles,
„wat zij op aarde moest achterlaten”.
De kwellingen, waaraan in die dagen alle Protestanten
op hu i sterfbed blootstonden, bleven ook der hertogin
de la TremoIlle niet geheel bespaard. „M o n si e u r Bo„deau, de geestelijke van onze kapel,” verhaalt hare
kleindochter, „verscheen in hare kamer om te vragen,
„of zij zich alsnog bekeeren wilde, zooals Zijne Majesteit,
„de koning geboden had, dat men allen kranken van
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„onze kerkgemeenschap doen zoude. Daar hij een edel
„mensch was en ons niet haatte, zooals andere geestelij„ken, maar daarentegen grooten eerbied voor mijne
„grootmoeder had, verklaarde hij met enkele woorden,
„dat zijn ambt hem verplichtte, haar of te vragen, of zij
„besloten was te sterven in denzelfden godsdienst, dien
„zij tot nu toe had beleden. Mijne grootmoeder had
„reeds sinds lange uren geen woord meer uitgebracht
„en wat zij daarvOOr nog had gezegd, was zoo zachtjes,
„dat men het nauwelijks hooren kon. Nu echter ant„woordde zij duidelijk met verheffing van stem van ja
„en glimlachte daarbij, als wilde zij zeggen, nu ik op
„het punt ben om te verschijnen voor mijnen Oppersten
„Rechter, is het zeker de tijd niet meer om de belijde„nis te verzaken, waarbij Hij mij bewaard heeft onder
„zooveel verzoekingen. Monsieur Bodeau vergenoegde
„er zich mede en verliet het vertrek, na zich veront„schuldigd te hebben over wat hij wel had moeten doen”.
Den volgenden dag was zij niet meer.

CHARLOTTE AMELIE DE LA. TREMOILLE.
GRAVIN VAN ALDENBURG.
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Emilie van Hessen-Kassel
en

Charlotte Amelie de la Tremoille.
et laatste bolwerk der Protestanten in
Poitou was met den dood van Marie de
la Tour bezweken. Zoolang zij leefde, had
men aan het hof willens en wetens de
oogen gesloten gehouden voor wat er
omging to Thouars. Nog geene maand was er echter
sedert het overlijden zijner echtgenoote verloopen, toen
Henri de la Tremoille een koninklijk schrijven ontving,
waarin Lodewijk XIV hem zijn ongenoegen betuigde,
omdat er in de vertrekken zijner kleindochter eene godsdienstoefening was gehouden door twee predikanten d e
la Religion pretendue reformee en dat de ge-
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meente door klokgelui daarvan in kennis was gesteld,
wat zelfs bij aanwezigheid van den prins van Tarente
niet had mogen geschieden, daar hij, Henri de la Tremoille, nog heer was van het kasteel. De brief sloot met
de waarschuwing, dat de koning zulk eene inbreuk op
de bepalingen van het edict van Nantes als eene Protestantsche godsdienstoefening binnen de muren van het
slot van een Roomsch-Katholiek edelman niet wilde
dulden. Deemoedig en gedwee haastte de hertog de la
Tremoille zich, den koning de verzekering te geven, dat
het niet weder zoude geschieden, dat hij de klok had
laten wegnemen. De koning verklaarde zich hierover
voldaan , maar sprak nu verder het verlangen uit, dat
hij zijne kleinkinderen niet naar Holland zoude laten
trekken, maar ze bij zich houden in Frankrijk, „waar
„zij beter zullen worden gevormd, wat betreft hun geloof
„en mijnen dienst. Bedenk wel," schreef hij den hertog,
„dat het bij verschillende edicten uitdrukkelijk is bepaald,
„dat de kinderen mijner onderdanen niet in het buiten„land mogen worden opgevoed zonder mijne bijzondere
„toestemming en dat ik geenszins zal toestaan, dat mijn
„neef, uw zoon, ze tot zich laat komen te 's Hertogen„bosch”. 1
Reeds had Henri de la Tremoille uit eigen beweging
de boden, die de prins van Tarente zond om zijne kinderen op te vragen, onverrichter zake laten vertrekken.
Ook had hij pogingen in het werk gesteld om Charlotte
Amelie tot het Roomsch-Katholicisme over te halen, in
de verwachting van met den overgang van deze tevens
' Chartrier de Thouars.
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haren drie jaren jongeren broeder, Charles Belgique
Hollande, te zullen winnen, daar de kinderen innig aan
elkander waren gehecht. Maar hier stuitte hij op hardnekkigen tegenstand. Het was zijne dertienjarige kleindochter zelve geweest, die de gewoonte van Marie de
la Tour om de klokken te laten luiden voor het ochtenden avondgebed had gehandhaafd, tot hij het haar onmogelijk maakte door de klok te doen wegnemen. Op de
bedreiging van opsluiting in een klooster antwoordde
zij slechts met een dier psalmen aan te heffen, wier
gezang nu ook al bij koninklijk besluit was verboden;
en haren tienjarigen broeder wekte zij op tot standvastigheid, door allerlei verhalen van kinderen, die martelaars waren geworden voor hun geloof.
Toch zoude hun verzet vruchteloos zijn geweest op
den duur. Maar haar oud-oom Turenne, wetende, dat er
een koninklijk bevelschrift geteekend lag om hun uitwijken naar Holland te verhinderen, haastte zich eenen
ijlbode naar 's Hertogenbosch te zenden om den prins
van Tarente er van te verwittigen, dat zijne kinderen
voor hem waren verloren, als hij niet in allerijl overkwam om ze zelf te halen. Deze was op dat oogenblik
verhinderd Holland te verlaten ; maar zijne echtgenoote
Emilie van Hessen-Kassel aarzelde niet. Zij snelde naar
Frankrijk en volbracht de reis met zulk eenen ongewonen spoed, dat zij reeds den veertienden dag te Thouars
aankwam, om vijf uren in den morgen. Dadelijk drong
zij door tot het slaapvertrek van haren schoonvader,
knielde neder bij diens bed en smeekte hem met aandrang de vergunning of om hare kinderen met zich te
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nemen. De zwakke man wilde haar niets weigeren en
zocht er zich af te maken door noch neen, noch ja te
zeggen. Maar zij liet niet af en bleef aanhouden, twee
uren lang, zeggende dat zij de zaal niet zoude verlaten,
eer zij een toestemmend antwoord had ontvangen. „Hare
„handelwijze was alleszins gerechtvaardigd," schrijft hare
dochter, „want nooit zoude zij iets hebben bereikt, als
„zij mijnen grootvader tijd had gelaten om zijne gees„telijken te raadplegen. Maar eindelijk verkreeg zij, wat
„zij vroeg ; en toen zij opstond van hare knieen, zag zij
„de kamer vol monniken en priesters. Met luider stem
„zegde zij daarop den hertog dank, dat hij haar de kin„deren overgaf en terwijl zij het vertrek verliet, voegde
„zij er nog met nadruk aan toe: Ik ben meesteres over
„mijne kinderen” ...... „Ik voor mij, ik sliep nog,” verhaalt Charlotte Amelie de la Tremoille in de Memoir e s,
waaraan al deze bijzonderheden zijn ontleend ; „maar
„eene kamervrouw mijner moeder sloeg de gordijnen
„open van mijn bed, zeggende: Mevrouw uwe moeder
„is hier! Ik werd wakker, zag haar aan; .maar meenende
,,te droomen, zooals mij dat in den laatsten tijd zoo
„dikwijls was gebeurd, wendde ik mij om, zonder iets te
„antwoorden en was bijna weder ingeslapen, toen de
„vrouw mij op nieuw wekte met de herhaalde verzeke„ring, dat het waar was. Dadelijk stond ik op en haastte
„mij naar mijne moeder”.
Vreezende, dat haar schoonvader nog op het laatst
het onwillig gegeven verlof mocht intrekken, reisde de
prinses van Tarente inderhaast weder met hare kinderen
af. Onderweg ontving zij van haren oom Turenne den
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raad om niet over Parijs te gaan; maar langs eenen omweg, over zijn landgoed te Ferte-Lyon, en hem daar een
bezoek te brengen. Zij nam de uitnoodiging aan en
ontkwam zoo aan de renboden, haar door den koning
op den weg van Parijs naar Brussel achterna gezonden,
om haar met hare kinderen te doen aanhouden.
Te 's Hertogenbosch doorleefde het gezin vervolgens
vijf rustige jaren. In den beginne was voor Charlotte
Amelie de overgang groot.In den omgang met hare moeder
miste zij den vriendelijken ernst van hare grootmoeder.
Emilie van Hessen-Kassel was met hart en ziel eene
Duitsche vrouw gebleven. Fransche toestanden, Fransche
zeden waren haar evenzeer tegen als aan hare zustersdochter Elisabeth Charlotte van de Palts, die om dezen
tijd aan den broeder van Lodewijk XIV werd uitgehuwelijkt en die ook nimmer in Frankrijk heeft kunnen
aarden. De prinses van Tarente was goed ontwikkeld,
zij bezat een juist oordeel en eenen fijnen smaak. De
secretaris der Hollandsche legatie, Christiaan Constantijn
Rumpff, die haar te Parijs ontmoette, roemt haar in zijn
journaal, „als een der godvreezendste vorstinnen, die hij
„d' eere hadt gehad te kennen en die aardigh en mees„terlijck schrijft en instelt, dat weinigh meesters hare
„Hoochheyt hierinne overtreffen”. Zij droeg dan ook
groote zorg hare dochter te 's Hertogenbosch degelijk onderwijs te doen geven. Maar de vrijheid, waarin
Marie de la Tour hare kleindochter had opgevoed, zocht
zij te beperken. Charlotte Amelie had in den beginne
eenige moeite om er zich in te voegen. Het duurde
echter niet lang, of de verhouding tusschen moeder en
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doehter, wier samenleven eerst zoo laat eenen aanvang
nam, werd innig en goed.
Het was een rustige, aangename tijd voor beiden, tot
de prins van Tarente onverwachts besloot naar Frankrijk
terug te keeren. Het was, verklaart zijne dochter, omdat
hij zich gekrenkt en beleedigd achtte door den raadpensionaris Johan de Witt, die hem de belooning onthield,
waarop hij aanspraak meende te mogen maken na bij
Bergen-op-Zoom de troepen van den bisschop van Munster te hebben verslagen. Hij zelf schrijft in zijne M e moires, dat het was, omdat hij zich van geen nut
meer achtte voor de Staten ; in vredestijd niet en in
oorlogstijd nog veel minder, daar hun (het was aan den
vooravond van het voor Hollands geschiedenis zoo gedenkwaardige jaar 1672) verwikkelingen met Frankrijk
dreigden. De prinses van Tarente keerde zeer ongaarne
naar dat land terug. „God geve, dat zijne ziel daar Binds
„niet verloren ga," riep zij vol bange voorgevoelens uit,
toen het besluit van haren echtgenoot haar werd medegedeeld.
„Na eenigen tijd met ons te Thouars te hebben vertoefd,
„keerde mijn vader weder naar Holland terug, zonder
„dat wij wisten waarvoor," schrijft Charlotte Amelie. „Hij
„ging naar den Haag en legde daar al zijne ambten en
„waardigheden neder ; maar zoo in het geheim, dat mijne
;,moeder, die vele vrienden en verwanten in Holland had,
„er niets van te weten kwam, want, had zij vermoed,
„wat er gaande was, dan had zij zeker mijne broeders
„naar Duitschland gezonden". Bij den terugkeer van den
prins van Tarente bleek zijn voornemen om tot Rome's
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Kerk over te gaan. „Ik verliet Holland met het plan er
„nimmer weder te keeren," schrijft hij, „en begaf mij
„vervolgens allereerst naar Saint-Germain, waar ik den
„koning kennis gaf van mijn besluit om van godsdienst
„te veranderen, wat Zijne Majesteit verraste en zeer
„verblijdde. Ik verzocht hem slechts de zaak voorloopig
„geheim te doen blijven, opdat mijne echtgenoote dezen
„overgang van niemand anders vernemen mocht dan
„van mij".
Aan deze laatste hadden zijne opvallende bleekheid bij
het wederzien eenige dagen later, zijn zenuwachtig lachen
zonder bepaalde aanleiding, zijne onzamenhangende
woorden reeds te denken gegeven. „Ik zag, dat er iets
„gaande was" verhaalt Charlotte Amelie, „maar zonder
„nog te begrijpen wat, want mijn vader was anders
„altijd afgemeten en deftig. Bij het avondeten ging alles
„nog naar gewoonte. Maar toen wij daarna in de kamer
„mijner moeder samen kwamen en hij op tafel den bijbel
„zag, waaruit ik des avonds altijd voor ons en de dienst„boden moest voorlezen, opende hij het boek en sloeg
„het weder toe, zeggende : „dit boek heeft heel wat
„ „strijd in de wereld gebracht en is de aanleiding ge„ „weest tot heel wat verschil van meeningen”. Mijne
„moeder antwoordde, dat dit zeker waar was; maar dat
„het toch de richtsnoer bleef voor ons geloof en dat het
„niet moeilijk te begrijpen was, als men werd voorglicht
„door den Heiligen Geest, ten minste voor zoo veel als
„ieder voor zijne zaligheid van noode had. Mijn vader
„glimlachte daarop en zeide, dat dit nog zeer de vraag
„was. Toen mijne moeder nog verder wilde antwoorden,
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„zeide hij, dat het nu te laat in den avond was om
„zulke quaesties te beslechten en verliet het vertrek .
„Den volgenden morgen liet mijne moeder mij reeds
„vroeg roepen door eene harer kamervrouwen. Ik zag deze
„aan, dat zij had geweend en vroeg haar wat er was
„maar zij wilde niets antwoorden en herhaalde slechts,
„dat ik dadelijk komen moest.. .1k vond mijne moeder
„schreiende op haar bed liggen, omringd van allerlei
„personen, die eveneens hunnen tranen den vrijen loop
„lieten, en weldra begreep ik uit hare afgebroken woor„den, dat mijn vader besloten had ons kerkgenootschap
„te verlaten.”
„Ik ging mijnen broeder opzoeken en vroeg hem, of
„hij al kennis droeg van ons ongeluk. Hij zeide van neen
„en de tranen kwamen hem in de oogen, toen ik het
„hem vertelde. Een oogenblik later kwamen onze jon„gere broeder en zuster hand in hand de kamer binnen.
„ „O, wat zijn die kinderen te beklagen,” zeide mijn
„broeder daarop, „want wij weten, wat wij moeten ge„ „looven maar deze beiden zullen het nimmer weten,
„ „daar men ze naar een klooster zal zenden".
Onversaagd en vast besloten trad Charlotte Amelie
haren vader , wiens lievelinge zij steeds was geweest ,
eenige uren later tegemoet. Charles Belgique was echter zoo verschrikt , dat hij zich zocht te verbergen onder
het bed zijner moeder. Maar er was geen ontkomen.
Snikkend moest het kind toezien , hoe zijn gouverneur
en zijn kamerdienaar werden ontslagen en hij zelf overgegeven in handen van een viertal geestelijken. Dien
avond wist zijne zuster toch in zijne kamer te dringen.
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„Ik vond hem op zijne knieen in zijn bed", schrijft zij.
„Hij was diep bewogen en verrukt mij te zien. Hij nam
„mijn hoofd tusschen zijn beide handen en zeide, dat
„ik een engel was van God gezonden om hem te troos„ten. 1k durfde echter niet lang blijven.” Het was een
tooneel, zooals er in die dagen zoo menig in Frankrijk
werd afgespeeld.
Den volgenden dag reisde de prins van Tarente met
zijnen zoon , die zich zoo heftig verzette, dat men hem
met geweld in het rijtuig moest dragen, naar Angers
om daar met het gebruikelijke ceremonieel in handen van
den bisschop van Angers het Protestantisme of te zweren.
Te Thouars teruggekeerd wendde hij nu alle mogelijke
middelen aan om Charles Belgique zijn voorbeeld te doen
volgen. Een monnik , die den jongen de la Tremoille
geen oogenblik verliet, moest hem onderrichten. Men
deed hem de mis bijwonen en dwong hem met geweld
daarbij neder te knielen. Stokslagen , opsluiting binnen
vier muren op water en brood, bleven hem niet bespaard.
Zes Lange weken hield de knaap stand. Toen gaf hij toe.
Zijne moeder en zuster, van alle gemeenschap met hem
afgesneden, vernamen het treurige feit uit de vreugdevuren, die men daarom in de stad ontstak. Onmiddellijk
daarop werd hij weggevoerd naar een college van Jezuieten
te Parijs, naar welke stad de beide jongere kinderen tegelijkertijd werden overgebracht, om in een klooster te
worden opgevoed. De prinses van Tarente had dit tweetal in de laatste weken niet anders gezien, dan als zij
drie of viermaal per dag haar raam voorbij kwamen
op de uren , dat zij van en naar de kapel werden geleid
voor de mis en den vesperdienst.
I0
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„Mijne echtgenoote beklaagde zich bitter om wat an„deren groote voldoening gaf, ofschoon ik haar verzeker„de, dat haar verdriet mij leed deed en dat ik het ook
„wel kon begrijpen in iemand van hare overtuiging. Ik
„betuigde haar herhaaldelijk, dat mijn overgang niets
„afdeed aan de genegenheid , die ik haar toedroeg en dat
„ik haar die zoude blijven betoonen zooveel als slechts
„bestaanbaar was met mijne hoogste plichten. Maar zij
„bleef volharden in hardnekkige koppigheid, zooals dat
„in dergelijke gevallen gewoonlijk voorkomt,” merkt de
prins van Tarente op in zijne M e m o i r e s. De wanhopige
brieven, die de ongelukkige vrouw naar hare verwanten
in Duitschland schreef, bewogen hare nicht, de koningin
van Denemarken, haar voor hare dochter eene plaats in
hare hofhouding aan te bieden. „Mijne moeder was ver„rukt over het aanbod ,” verhaalt Charlotte Amelie,
„maar beval mij wel te overwegen , wat mij te doen
„stond. Ik was echter dadelijk besloten aan te nemen ,
„zoowel om mijne moeder te bevrijden van de onrust
„over mij, die haar verteerde, als om in veiligheid te
„zijn voor het geval , dat God mij mijne moeder deed
„verliezen. Mijn grootvader gaf ook zijne toestemming ,
„zeggende, dat het een mooi aanbod was en dat niemand
„er bij verloor dan hij, daar hij op zijnen leeftijd niet
,,, kon verwachten mij - ooit terug te zien. Mijn vader
„echter verklaarde, dat hij niet begreep , waarom iemand
„van mijnen leeftijd , rang en vooruitzichten naar het
„einde van de wereld moest trekken om de onderge„schikte plaats eener hofdame te gaan vervullen, dat hij
„mij vrij liet in mijnen godsdienst, maar in dit vertrek
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„nimmer zoude toestemmen". De prinses van Tarente
vertrouwde haren echtgenoot echter niet meer. Zij wist,
dat hij eens op eenen wandelrit, spelenderwijs zoo het
heette, had getracht zijne dochter het hoofd te doen
buigen voor een kruisbeeld aan den weg, en zij wist
ook, dat zulke daden, hoe onbewust ook en bij overrompeling verricht, in die dagen de Fransche Protestanten in
groot gevaar brachten van te worden beschouwd als
een cony e r t i, een bekeerde, en als zoodanig onderworpen aan de strenge straffen van veroordeeling tot de
galeien en opsluiting in een klooster, die rustten op de
relap s, dat wil zeggen op hen, die na hunne bekeering,
hetzij die gedwongen of vrijwillig was geweest, de Hervormde belijdenis bleven aanhangen.
Emilie van Hessen-Kassel besloot daarom, haar kind
in veiligheid te brengen, eer het te laat was. De voor de
reis onmisbare paspoort, die moeilijk te verkrijgen was,
daar reeds allerlei bepalingen den dagelijks toenemenden
stroom van uitwijkende Protestanten moesten keeren,
Nvist zij te verwerven door bemiddeling van hare nicht,
Elisabeth Charlotte van de Palts, hertogin van Orleans.
Zoodra zij die in handen had, haastte zij zich om of te
reizen, terwijl haar gemaal zich gedurende de stille week
voor Paschen in een klooster afzonderde. Maar zoodra
hij kennis kreeg van haar vertrek, reisde de prins van
Tarente haar achter na „om zijne echtgenoote koets en
,,paarden en geld en al wat zij noodig had ter volvoering
„van haar plan te ontnemen." Vergezeld van zijnen oudsten zoon achterhaalde hij de vluchtende vrouwen te Blois,
in eene herberg. „Het gold thans vasten moed te heb-
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„ben, of ten minste te toonen," schrijft Charlotte Ameliede la Tremoille. „Na de eerste begroeting trokken mijne
„ouders zich terug voor het eene venster en mijn broeder
„en ik voor het andere. Hij betuigde mij daar, onder een
„vloed van tranen, dat hij in zijn hart zijn geloof niet
„had verzaakt en honderd andere goede dingen meer,.
„die het God niet behaagd heeft in vervulling te doen
„gaan. Na den eten riep mijn vader mij nog afzonder„lijk tot zich en ik had een pijnlijk gesprek met hem.
„Hij vroeg mij spottend, of het Been sprekend bewijs.
„was van de voortreffelijkheid van onzen godsdienst, dat.
„kinderen werden opgezet tegen hunne ouders. Ik ant,.woordde, dat men Gode meer gehoorzaam moest zijn;.
„maar hoewel ik zielsbedroefd was, toonde ik hem toch
„een opgewekt gelaat, wat hem zoo zeer tot ergernis was,
„dat hij zeide mij niet meer te herkennen, zoo hard en
„onverschillig was ik geworden. Eindelijk liet hij oils
„gaan, en zoodra ik weder in de koets was gezeten, barstte
„ik in tranen uit en dacht te vergaan van leed.”
Moeder en dochter begaven
zich nu allereerst naar
b
Hessen-Kassel, waar zij met open armen werden ontvangen. Zij waren op het punt van daar naar Kopenhagen
te reizen, toen zij bericht ontvingen van het plotselinge
overlijden van den prins van Tarente. Beiden waren er
diep door getroffen en vroegen zich af, of het in deze
omstandigheden beter was naar Frankrijk weder te keeren
Maar had men van Henri de la Tremoille meer te wachten dan van zijnen zoon ? Was het te denken, dat hij,
zoo hij er al toe genegen was, ook bij machte zoude zijn
de kinderen aan de moeder te hergeven ? Hoe lang zoude
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men daarginds nog veilig zij n, nu de edicten tegen de
ketters nog voortdurend werden verzwaard ? Besloten
werd, toch naar Kopenhagen door te reizen. Eene maand
,daarna vertrok de prinses-weduwe van Tarente weder
naar Frankrijk, om te trachten nog een barer kinderen
te redden. Geheel alleen bleef Charlotte Amelie de la
Tremoille in Denemarken achter, in de voor haar zeer
moeielijke verhouding van geheel onbemiddelde hofjuffer, die niets, volstrekt niets, haar eigendom kon noemen,
en daardoor te afhankelijker van eene haar welgezinde
maar luimige vorstin. „Ik leed vreeselijk," schrijft zij,
,ver weg van mijne betrekkingen, zonder bekenden in
„het vreemde land en zonder vrienden. Ik verstond nog
,weinig Duitsch en bijna niemand sprak Fransch. 's Avonds
,,trok ik de dekens over mijn hoofd, opdat men niet
„hooren zoude, hoe ik mij zelve in slaap weende."
Hare schoonheid bleef aan het Hof niet onopgemerkt
en in pijnlijke verlegenheid bracht haar de hevige hartstocht, dien de broeder des konings van Denemarken voor
haar opvatte. In hare mismoedigheid over de vele kwellingen, die de onzekerheid van haar bestaan met zich
bracht, liet zij zich eens ontvallen, dat zij zich geen gegelukkiger levenslot kon denken dan om als weduwe
stil in Holland te kunnen leven. De graaf van Oldenburg, beer van Varel en Kniphuizen, die dit vernam,
bood haar daarop zijne hand aan, zeggende, dat hij haar
-dat geluk verschaffen kon, daar hij reeds bejaard was
en een groot deel zijner goederen in Holland was gelegen. Zij aarzelde eenigen tijd; maar gaf zich toen vol
vertrouwen over aan hem, dien zij als een ernstig en
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edeldenkend mensch had leeren kennen en hoogachten.
Haar echt was zeer gelukkig, maar duurde kort, nauwelijks een jaar. Met den zoon, die haar eenige maanden
na den dood des vaders werd geboren, vestigde zij zich
op haar weduwgoed, het kasteel de Doorwerth bij Renkum, in de provincie Gelderland. Daar overleed zij in
1732 in hoogen ouderdom, als de laatste van het geslacht
der la Tremoille's die de Hervormde belijdenis aanhing.
De prinses-weduwe van Tarente vestigde zich na haren
terugkeer in Frankrijk niet weder te Thouars. Haar
schoonvader, Henri de la Tremoille, was thans ook gestorven en haar zoon Charles Belgique, op wien de hertogelijke titel, dien zij zelve nimmer heeft gedragen,
thans overging, leidde eene Roomsch-Katholieke echtgenoote, Madeleine de Crequy, het kasteel der la
Tremoille's binnen, waar nu voor zijne moeder, de
Protestantsche vrouw, geene plaats meer was. Zij betrok
het haar als douairie toegewezen slot Chatea u-M a dame te Vitre bij Rennes in Bretagne. Hier kwam zij
in nauwe betrekking tot de markiezin de Sevigne, wier
familiegoed 1 e s Rochers op nauwelijks eene mijl
afstands was gelegen en die bovendien in de stad Vitre
een hotel bezat, dat men la Tour de S e v i g n é
noemde. Wanneer deze laatste niet aan het hof vertoefde,
of op bezoek bij hare dochter was, hield zij liefst verblijf
op hare goederen in Bretagne. De twee vrouwen waren
tijdgenooten en alleszins bekwaam om elkander te waardeeren en te begrijpen. Hare vriendschap werd zeer innig.
Als de markiezin in haar hotel te Vitre vertoefde, zagen
zij elkander dagelijks en de afstand van Chatea u-M a-
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dame naar l e s Rochers was ook gemakkelijk of te
leggen. In hare brieven aan hare doohter spreekt M ad a m e de Sevigne herhaaldelijk van hare gezellige
buurvrouw, la bonne Tar ente, zooals zij haar noemde.
Zij had een open oog voor hare uitnemende karaktertrekken, al had zij soms een woord van lichten spot voor
hare kleine zwakheden : voor de dozijnen koppen thee,
die zij hare gasten drinken liet: voor haren hartstocht
om geneesmiddelen van eigen vinding te bereiden en
toe te dienen : voor den adeltrots van haar, die het
nimmer vergat, dat zij de dochter was van een regeerend
vorst en die aan nagenoeg alle vorstenhuizen was verwant. „Ik verheugde mij over den goeden weistand,
„waarin heel Europa blijkbaar verkeert, daar ik de prin„ses niet in rouwgewaad aantrof,” schreef zij eens schertsend aan hare dochter, Madame de Grignan. De
omgang met de prinses van Tarente, hare hoogere in
rang, en dat wilde veel zeggen in die dagen, was voor
Madame de Sevigne van groot aanbelang. Misschien
nog wel minder om de vrijstelling van belasting en van
inlegering van krijgsvolk, welke de prinses tijdens de
onlusten, die tengevolge van den ondragelijken belastingdruk in 1675 Bretagne teisterden, door bemiddeling van
Madam e, de hertogin van Orleans, voor zich en hare
vriendin wist te verkrijgen — dan wel om de vertaling,
die zij haar geregeld gaf van de brieven van Madam e,
die in afschrift onder hare Duitsche verwanten rondgingen en die voor de markiezin de Sevigne eene ware
goudmijn waren van nieuwtjes, anecdotes en b o n-m o t s,.
Bij afwezigheid van Vitre schreven zij elkander geregeld;
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maar niets hiervan is bewaard gebleven. Het was hopende
op brieven van Madame de Sevigne aan de prinses
van Tarente, dat de archivaris Paul de Marchegay in
185o het eerst de archieven van Thouars, waarover voor
hem nog niemand het oog had laten gaan, doorzocht en
toen, voor wat hij niet vond, rijker vergoeding aantrof
dan hij had kunnen verwachten.
Een groote band tusschen de beide vrouwen was het
ook, dat de prinses van Tarente geheel opging in de
hartstochtelijke genegenheid van Madame de Sevigne
voor hare dochter, Madame de Grignan, vervuld als
zij zelve was van het kind, dat zij ver weg in den vreemde
had moeten achterlaten. Steeds verkeerde zij in onrust
over haar ; maar het huwelijk met den graaf van Oldenburg, dat Charlotte Amelie zoo gelukkig maakte, trachtte
zij te beletten. Voor haar was het een overwegend bezwaar, dat de graaf een balk in zijn wapen voerde.
Madame de Sevigne, die op dit punt eene meer gemakkelijke levensopvatting was toegedaan, wist echter
zoo welsprekend voor het jonge paar te pleiten „als
„werd zij er voor betaald," zooals zij zich schertsend uitliet
in eenen brief aan Madame de Grignan, dat de prinses
van Tarente eindelijk de toestemming gaf, zonder welke
hare dochter niet wilde huwen. Misschien wilde zij ook
wel zoo. Het kostte Madame de Sevigne eenigen tijd
later ten minste weinig moeite om haar te beduiden, dat
het haar plicht was zich voor de bevalling barer dochter
tot haar te begeven. Maar hoe dikwijls Emilie van HessenKassel zich ook op reis begaf naar hare verwanten in
Holland en in Duitschland, met eene gemakkelijkheid,
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die de Fransche vrouw in verbazing bracht, altijd weder
keerde zij naar Vitre terug. Niet omdat het leven in
Frankrijk haar aantrok ; maar omdat zij niet kon scheiden van het land, waar drie harer kinderen leefden en
omdat zij altijd tegen hoop bleef hopen op eene hereeniging met hen, die door zulke onoverkomelijke scheidsmuren van haar waren gescheiden, nu hare jongste
dochter den sluier aannam, haar jongste zoon voor den
geestelijken stand werd opgeleid, en haar oudste zoon
Beene andere betrekkingen dan van financieelen aard
met haar onderhield, terwijl zij zich bitter moest beklagen
over zijne schrielheid jegens haar. 1
Wel bleef haar persoonlijk door de bescherming van
Madame veel bespaard van wat in toenemende mate
de Protestanten drukte ; maar zij leed toch van ganscher
harte mede met hare geloofsgenooten. Nimmer verzuimde
zij de bid- en vastendagen mede te maken , die thans
herhaaldelijk in de gemeente werden uitgeschreven en
waarbij zij, tot groote verwondering van Madame de
Sevigne, zich ook werkelijk onthield van het gebruik van
spijs en drank. Haar was het door bemiddeling van
Madame nog vergund op Chateau-Madame eenen
eigen prediker te laten optreden, maar overal elders werden de dwangmaatregelen tegen de Hugenoten gestadig
en geregeld verzwaard. De gemengde rechtbanken werden opgeheven. Voor en na werden de Protestantsche
academies gesloten, die van Sedan het eerst, nadat
' Latres de Mme de Sevigne, de sa famille et de ses amis, recueillies
et annotees par M. Monmerque. Tome W, pag. 441.
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men ze van te voren had ondermijnd door de studie
van het Grieksch, van het Hebreeuwsch en van de
filosofie van het onderwijsprogramma te schrappen. Op
Roomsch-Katholieke scholen mocht aan kinderen van
Protestanten niets anders dan lezen, schrijven en rekenen worden onderwezen ; den Hervormden zelven werd
op iedere gemeente slechts eene school en een enkele
onderwijzer toegestaan. Om den band tusschen den leeraar en zijne gemeenteleden te verzwakken werd bepaald,
dat een predikant nimmer langer dan drie jaren op dezelfde plaats werkzaam mocht zijn. Allerlei ambten en
bedieningen werden voor de Hervormden gesloten. Niet
alleen mochten zij Beene heelmeesters zijn, onder voorgeven, dat zij hunne zieken niet intijds zouden waarschuwen dat het oogenblik voor de laatste bediening
was gekomen, noch boekdrukker of boekverkooper ; maar
ook de uitoefening van de meest alledaagsche beroepen
als die van huurkoetsier , van waschvrouw, werd hun
verboden. Wie zich beklaagde, dat men hem zijn middel
van bestaan ontnam, hoorde zich toevoegen : „Gij hebt
„het redmiddel in eigen hand, bekeert u." Protestantsche
gasthuizen en gestichten werden gesloten en hunne fondsen aan gelijksoortige Roomsch-Katholieke inrichtingen
toebedeeld , zoodat de armen en kranken der Hervormden
afhankelijk werden van Roomsch-Katholieke armverzorgers. Het registreeren der geboorten, huwelijken en sterfgevallen werd den predikanten verboden en het houden
van wat toen de burgerlijke stand was, ook voor de
Hervormden, in handen gesteld van de Roomsch-Katholieke geestelijkheid, die hare diensten op dit punt dik-
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wijis alleen verleende tot den prijs van bekeering tot
Rome's Kerk. Het eenige redmiddel, dat den weerloozen
vervolgden overbleef, was vlucht en ballingschap. Het
aantal van hen, die vrede en vrijheid zochten tot dezen
prijs nam zoo snel toe, dat de koning, bedacht voor
het gevaar van handel en industrie, ja zelfs voor ontvolking van geheele districten, door strenge straf bepalingen het overschrijden der grenzen zocht te keeren.
Op iedere overtreding der tallooze beperkingsedicten
stond steeds onveranderlijk de straf van veroordeeling
tot de galeien en verbeurdverklaring van goederen voor
de mannen , van kaalscheren en opsluiting in een klooster voor de vrouwen.
Maar nog erger verschrikking was aanstaande en.
Emilie van Hessen-Kassel moest die van zeer nabij aanschouwen. Toen na den vrede van Nijmegen een deel
van het leger overbodig was geworden, meende de
minister Louvois die troepen, die men nog niet dadelijk
wenschte of te danken, het best dienst te laten doen
door ze te bezigen tegen de Hervormden. Het was juist
in Poitou, dat in Maart 1681 een begin werd gemaakt
met die vreeselijke d r a g o n n a d e s, het inlegeren van
troepen in Protestantsche gezinnen met vrijheid tot het
plegen van de wreedste losbandigheden, dooden alleen
uitgezonderd. Het was een maatregel, die weldra alom
in den lande de wanhoop ten top deed stijgen. In weinige
weken werd de omtrek van Thouars eene woestenij. Wie
nog gelegenheid wist te vinden om uit te wijken onder
vermomming en bij nacht, haastte zich het te doen;
wie er niet in de mogelijkheid toe was, verbergde zich
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in de bosschen. De huizen stonden ledig, de velden lagen
onbebouwd. Daar de verkoop van hunne onroerende
goederen den Protestanten was verboden, waren de
landerijen waardeloos, voor zoo verre zij niet verbeurd
werden verklaard. Velen hood dit eene welkome gelegenheid om zich te verrijken. „Gij kunt thans niet beter
„doen ," schreef Madame de Maintenon aan haren
broeder,, „dan land te koopen in Poitou. Het is er om
„zoo te zeggen te geef."
De schrik en ontzetting, door de zoogenaamde mission
b o t t e e te weeggebracht, werkte nog krachtiger dan de
geheime fondsen , die dienen moesten om bekeeringen
te koopen en die ook een bron van willekeur en afpersingen waren geweest. Geheele steden onderwierpen zich
reeds bij het eerste naderen der gevreesde troepen. Hoog
en laag scheen zich te bukken voor den wil van den
machtigen monarch. Men telde de bekeeringen bij duizenden op eenen dag. Bijna onopgemerkt in de menigte
ging het voorbij, dat Turenne, de beroemde kleinzoon
van Willem van Oranje, onmiddellijk na het overlijden
zijner echtgenoote, als had hij er op gewacht, zich haastte
de zijde der Protestanten te verlaten. „Ik geloof wel, dat al
„die bekeeringen niet echt zijn," schreef Madame de
Maintenon. „Maar God bedient zich van allerlei wegen
„om de ketters te winnen. De kinderen zullen dan toch
„Roomsch-Katholiek zijn, al zijn de ouders ook huiche„laars en deze laatsten brengt de uitwendige hereeniging
„met de Kerk toch dichter bij de waarheid. Zij deelen
„nu ten minste in de gemeenschap der geloovigen.”
De jammerklachten der ongelukkige slachtoffers von-
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den nergens gehoor. Verstikt werd de stern van hen (en
het waren er niet weinigen) die stand hielden in den
vurigen oven der vervolging, waarbij iedere wreedheid
geoorloofd was tegenover hen, die „den dwazen roem
„najaagden, om de laatsten te zijn, eenen godsdienst aan
„te hangen, die Zijne Majesteit ongevallig was," zooals
Louvois het uitdrukte. Er kwam een zwijgen over de
uitgeputte gemeente, eene stilte als die des grafs. Aan
het hof geloofde men niet anders, of het Protestantisme
was vernietigd. De koning deelde de algemeene meening
en aarzelde niet langer den laatsten slag te slaan. Den
25sten October 1685 teekende hij te Fontainebleau het
besluit, waarbij het edict van Nantes werd herroepen,
het edict, dat bij de afkondiging eeuwig en onherroepelijk was geheeten.
Bij die herroeping werd bepaald , dat alle nog bestaande
Protestantsche kerkgebouwen zonder onderscheid moesten worden gesloopt : dat de Protestantsche godsdienstoefening was verboden op de schepen , in het veld , in
particuliere woningen en ook op de kasteelen van den
adel op straffe van verbeurdverklaring van goederen en
veroordeeling tot de galeien. Alle kinderen, na de herroeping van het edict geboren , moesten worden gedoopt
door den pastoor hunner parochie en in den RoomschKatholieken godsdienst opgevoed. Eenige maanden later
kreeg deze bepaling zelfs terugwerkende kracht en werd
gelast, dat alle kinderen van Hervormden, zonder onderscheid , ook die welke vOOr de herroeping van het
edict waren geboren, door Roomsch-Katholieken moesten worden gedoopt en onderwezen, „om op die wijze
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„te voorzien in de tekortkomingen van die ouders, die
„nog in hunne ongelukkige ketterij volharden en die
„uitteraard niet anders dan misbruik kunnen maken van
„het recht tot opvoeding hunner kinderen hun door de
„natuur verleend." Den predikanten, die zich niet wilden bekeeren , werd bevolen om binnen den tijd van
veertien dagen het land te ruimen, ook al weder op
straffe van veroordeeling tot de galeien. Hetzelfde vonnis was van toepassing op wie een hunner huisvesting
verleende of hielp verbergen. Een prijs van 5500 livres
werd gesteld op het hoofd van iederen Protestantschen
leeraar,, die na den noodlottigen termijn in het land
werd aangetroffen. Op het bijwonen van geheime samenkomsten werd de doodstraf gesteld. Vier maanden werd
alien, die reeds uitgeweken waren, tijd gelaten om terug
te keeren , na dien datum werden de goederen ook van
hen, die om handelsredenen of anderszins in den vreemde,
vertoefden, verbeurd verklaard. Uitdrukkelijk werd verboden het rijk te verlaten, als in ieder ander geval, op
straffe van veroordeeling tot de galeien voor de mannen ,
van kaalscheren en opsluiting in een klooster voor de
vrouwen. Tevergeefs wendden ook de hoogstgeplaatsten
pogingen aan om zich door bemiddeling van invloedrijke verwanten , of door een beroep op de buitenlandsche gezanten een paspoort te doen uitreiken. De enkelen , wien het nog gelukte en die met name worden
genoemd , waren de maarschalk Schomberg, de markies
van Ruvigny , de tachtigjarige admiraal Duquesne , de
groote mededinger van onzen admiraal de Ruyter , de
gravin de Roye en de prinses-weduwe van Tarente, de
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laatste dank aan hare hooge afkomst en aanzienlijke betrekkingen als geboren Duitsche vorstendochter en aan
het beslist optreden van den landgraaf van Hessen-Kassel.
Het afscheid van Frankrijk viel Emilie van HessenKassel zeer zwaar. Slecht noode berustte zij in het denkbeeld , dat het blijven haar onmogelijk was geworden
en dat zij dientengevolge voor goed van hare kinderen
was gescheiden. Zij vestigde zich nu te Frankfort en
werd daar de ijverige beschermvrouw der vele refugies
in Duitschland, voor wie zij den steun wist te winnen van
haren neef, den landgraaf van Hessen-Kassel en andere
harer verwanten.

VIII

Elisabeth Charlotte van de Palts.

et uitwijken van Emilie van Hessen-Kassel was een groot verlies voor Elisabeth
Charlotte van de Palts, hertogin van Orleans, wie door hare afstamming van vaders
zijde van Louise Juliana en van moeders
zijde van Catharina Belgica ook Nassausch bloed door de
aderen stroomde. Hare tante, de prinses-weduwe van
Tarente, was eene der weinigen geweest, met wie zij in
het vreemde land, waar zij nimmer heeft kunnen aarden,
vertrouwelijk in haar moedertaal kon omgaan. Gaarne
had zij haar als s u r i n t e n d a n t e harer hofhouding aan
haar Huis verbonden, had niet het verschil in godsdienst
dit onmogelijk gemaakt. Nu zij eenmaal tengevolge van
politieke overleggingen en berekeningen tot Rome's
Kerk was overgegaan, moest zij zich uitteraard allerlei
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beperkingen in het verkeer met hare Protestantsche verwanten laten welgevallen en het was slechts met de
grootste omzichtigheid, dat zij er in kon slagen, haren
vroegeren geloofsgenooten, aan wie zij innig bleef gehecht,
ten minste of en toe eenige hulp en steun te doen toekomen.
Zij was de dochter van Charlotte van Hessen-Kassel
en van Karel Lodewijk, keurvorst van de Palts (zie pag.
127). Deze laatste, de zoon van den ongelukkigen koning
van Bohemen, was bij den vrede van Munster weder in
het bezit gekomen van een deel zijner erflanden en Elisabeth Charlotte, of Lise Lotte, zooals men haar in hare
naaste omgeving noemde, koesterde eene hartstochtelijke
vereering voor haren vader om den rusteloozen arbeid
en de ijzeren volharding, waarmede hij het door den
dertigjarigen oorlog volslagen uitgeputte vorstendom
weder tot bloei wist te brengen. Toen hij na lange ballingschap in de Palts wederkeerde, was zijne hoofdstad
nog in handen der vijanden, was het slot te Heidelberg
grootendeels verbrand, waren de rijke schatten van
kunst en wetenschap weggevoerd, was wat vroeger een
bloeiende tuin was, eene woestenij geworden ; rooverbenden en verscheurende wolven zwierven door het
schaars bevolkte land, dat men eens „het Paradijs van
Duitschland" had genoemd. De jonge keurvorst echter
was een mensch van niet gewone gaven, streng tegenover zich zelven en voor anderen, met een hoog gevoel van zijne roeping als vorst, vol besef van wat het
belang van zijn yolk van hem eischte. Onder zijn bestuur herstelde het land zich in verwonderlijk korten
tijd. Zijne dochter zag Heidelberg herbouwen, de univerII
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siteit heropenen, handel en landbouw herleven. Toen de
keurvorst zijn land ook naar buiten wilde versterken
door een verbond met den machtigen Franschen nabuur,
die steeds zijne grenzen bedreigde, een verbond, waarvan hare hand het onderpand moest zijn, had zij gemeend zich niet te mogen onttrekken, zelfs niet toen
het haar bleek, dat zij, ter wille van' haar huwelijk met
den hertog van Orleans, met Monsieur, zooals men den
broeder des konings placht te betitelen, den RoomschKatholieken godsdienst moest omhelzen.
,.Als staatkundig offerlam," zooals zij zich in hare
brieven noemt, had zij zich onderworpen aan wat haar
als plicht tegenover de politieke belangen van haar land
was voorgehouden. De vrijheid om den bijbel te lezen
en het recht om de communie te ontvangen onder beiderlei gestalten had zij zich echter uitdrukkelijk voorbehouden. Beide zaken bleven haar ook haar gansche leven
toegestaan met eene bereidwilligheid, die zonderling
treft in deze dagen van felle geloofsvervolging. „Ik zie
„wel, dat het hierbij slechts op uiterlijkheden aankomt."
schreef zij niet zonder bitterheid. Het was dan ook slechts
naar het uitwendige, dat zij het Roomsch-Katholicisme
aanhing. Innerlijk was en bleef zij Protestante, voor
wie na den bijbel de Heidelbergsche Catechismus het
vaste richtsnoer bleef van geloof en leven. Het kon
wel niet anders voor haar, die was opgegroeid in de
Palts, het land, dat Bens naast Geneve het bolwerk
der Hervorming was geweest. Dat haar overgang
tot Rome's Kerk haar niet moeilijker viel bij de gevoelens, die in haar leefden, is voor een deel te verklaren
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uit het feit, dat men aan het hof der keurvorsten van
de Palts sinds de dagen van Frederik den Vrome steeds
was blijven streven naar eene vereeniging van Lutherschen en Hervormden niet alleen, maar ook naar een
waardeeren en verdragen van andersdenkenden, zdoals
,dat elders nog weinig werd gevonden. 1 Zij was in die
opvatting van verdraagzaamheid versterkt door Karen
innigen omgang met hare tante Sophie, de keurvorstin
van Hannover, aan wier hof te Iburg zij een groot deel
van hare jeugd had doorgebracht. Daar werd onder
voorgang van den filosoof Leibniz veel gesproken over
eene vereeniging der „drie godsdiensten" zooals men ze
noemde : het Calvinisme, het Lutherdom en het RoomschKatholicisme. Uitwendige verschillen placht men er niet
hoog aan te slaan. Het ware beter geweest, leerde men
daar, zoo Luther en Calvijn slechts dwalingen en misbruiken hadden bestreden zonder zich van de moederkerk los te maken. Over de Avondmaalsleer, heette het,
kon men toch nimmer tot een vergelijk komen en dat
was ook niet noodig; want ware eene bepaalde opvatting
als de eenige ware bedoeld, dan zoude de goddelijke
openbaring op dit punt ook wel duidelijker hebben gesproken. Boven al deze verschillen hield men in den
kleinen kring van vertrouwden te Iburg onwrikbaar vast
aan den bijbel zelven. Elisabeth Charlotte bestudeerde
dien ijverig. Gewoonlijk las zij twaalf kapittels daags,
in de Luthersche vertaling, waaraan zij in hare kinder_j aren gewoon was geraakt. Ook met de psalmen en
1 I-Tausser. Die Rheinische Pfaltz. Band II, p ag . 145.
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Luthers liederen was zij vertrouwd. In oogenblikken van
stilte en eenzaamheid kwamen de oude melodieen haar
als van zelve op de lippen. Zoo zong zij eens in de
oranjerie van het kasteel, dat haar gemaal te St. Cloud
liet bouwen, zachtjes voor zich heen de woorden van
den zesden psalm :
In deinem groszen Zorn,
Darin ich bin verlorn,
Ach Herr Gott ! straf' mich nicht .....

zonder te bemerken, dat op weinige schreden afstands
de schilder Rousseau, een Hugenoot, aan de zoldering
werkzaam was. Diep bewogen door het feit, dat hem
hier uit den mond van eene der hoogst geplaatste
vrouwen uit den lande het alom in Frankrijk verboden
psalmgezang tegenklonk, daalde deze den steiger af en
wierp zich onder tranen haar te voet met den uitroep
„Is het mogelijk, Mevrouw, dat gij u onze oude psalmen
„en gezangen nog herinnert ? De goede God zij u gena„dig en houde u staande in uw geloof.” Vijf en twintig
jaren later herdacht Elisabeth Charlotte dit voorval nog
in een harer brieven en voegde er bij, dat zij de oude
gezangen nog altijd van buiten kende en ze dikwijls
zong.
1VIaar zoo die haar van jongs af ingeprente verdraagzaamheid het haar al mogelijk maakte zich te voegen
naar den ritus van den Roomsch-Katholieken eeredienst,,
als naar een uitwendig, onverschillig iets, waarbij zij met
hart en overtuiging de Protestantsche grondwaarheden
bleef aanhangen, zonder dat iemand, ook haar biechtvader niet, haar deswege lastig viel — zoo maakte die-
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zelfde verdraagzaamheid ook, dat alles wat in haar was
in opstand kwam bij het kleinste begin van ketterjacht
en geloofsvervolging. „Ik kan het niet dulden, dat men
„hier in de predicatie den koning roemt om zijne ver„volging van de Hervormden, hem hunne bestrijding
„als een goed werk aanprijst. Ik kan het niet aanhooren,
„dat men goed noemt, wat slecht is,” verklaarde zij met
de meeste onomwondenheid. Dit en haar heftig verzet
tegen alien vormendienst zonder inhoud, tegen schijn,
die slechts een ledig moest bedekken, was het begin
van de moeilijkheden, waarin zij steeds dichter werd
gewikkeld, tot de levendige, opgewekte vrouw met hare
behoefte aan veel vriendschap en veel verkeer zich
veroordeeld zag tot een Leven van afzondering en verlatenheid, in ongenade bij den koning, verwaarloosd door
haren echtgenoot, smadelijk bejegend in de hofwereld.
In den beginne liet dit verloop der dingen zich niet
zoo dadelijk vermoeden. De koning, die veel behagen
schepte in den omgang met zijne schoonzuster, waardeerde haar hoog, overlaadde haar met gunstbewijzen,
had telkens een vriendelijk woord voor haar, liet zich
tweemaal 's weeks door haar vergezellen op de jacht,
de wilde, gevaarlijke jacht op herten en wolven, waarbij
hij haren onverschrokken moed als paardrijdster bewonderde, gaf haar op zijne wandelritten steeds eene plaats in
zijne koets, was vol oplettendheden, als zij ongesteld was.
Zoolang dit duurde, was zij „à la mod e ," zooals zij
aan hare tante to Hannover schreef. „Al wat ik zeg of
„doe, goed of dwaas, dat bewonderen de menschen hier
„zoo, dat, sedert ik bij deze felle koude op de gedachte
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„kwam om mijnen ouden pels van sabelbont, dien men
„thuis al niet goed genoeg meer vond, weder voor den dag.
„te halen om het wat warmer aan den hals te hebben,
„iedereen er zich een naar dat model laat maken en
„het patroon in eens mode is geworden". 1 Het was, wat
men nog niet lang geleden eene palatine noemde.
Maar die goede tijd ging snel voorbij. Spoedig werd zij
zich bewust, dat zij nimmer zoude kunnen aarden in
het vreemde land, waar zij voortdurend werd gewond
in hare heiligste begrippen.
De krachtige, besliste natuur haars vaders was haar
eigen en daarbij eene openheid van karakter, die haar
alle dingen rondweg bij den naam deed noemen, het
mocht dan aangenaam klinken of niet. Hare oprechtheid
van gemoed maakte het haar onmogelijk een onwaar
woord te spreken en zij koesterde niet den minsten
eerbied voor al het ceremonieel, de strenge regeling
van rang en etiquette, waarmede de koning zich omgaf.
In grooten eenvoud en in ongedwongen vrijheid was
zij opgegroeid. Met kinderen van burgers en boeren had
zij in de straten van Heidelberg gespeeld. „Is het aardi„ge kleine beekje er nog, dat vroeger door het park
„liep,” schreef zij in later jaren, „en waaraan ik zoo
„dikwijls op eenen omgevallen wilgenboom heb zitten
„lezen of met boerenvolk uit Schwetzingen en Offenheim
„om mij heen staan praten en lachen. Ik vermaakte mij
„toen heel wat beter dan nu met hertoginnen in den
' Aus den Briefen der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans ail
(lie Churfiirstin Sophie von Hannover. L. van Ranke r Franzäsische Geschichte. Band VI, pag. 12.
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„cercl e." Maar zij had toch een hoop bewustzijn van
haren rang. Zij voelde zich steeds geboren vorstin en
als zoodanig ver verheven boven wat men in Frankrijk
hertogen en graven noemde. Immers met dien rang
bedoelde men in haar vaderland zelfstandige heeren,
regeerende vorsten , terwijl het hier slechts een ledige
titel was, een naam door den koning of de regeering
aan eenen onderdaan verleend. „Zoo dom ben ik niet,"
schreef zij reeds spoedig na haar huwelijk, „dat ik niet
„zoude zien, dat er een heel verschil van macht en rijk„dom is tusschen bijvoorbeeld eenen keurvorst van Bran„denburg en Monsieur hier , dat deze eigenlijk niet
„meer is dan de slaaf van zijnen broeder, om zoo to
„zeggen ...... ” Maar zoo het haar bloed al aan het
koken bracht, als men aan het hof aan eenen „misera„belen Franschen d u c den voorrang gaf boven eenen
„eerlijken Duitschen paltsgraaf,” zooals zij het uitdrukte,
onbegrensd was de trots, waarmede zij zich onthield van
alle verkeer met de natuurlijke kinderen van Lodewijk
XIV, die deze tot hare onuitsprekelijke verontwaardiging nagenoeg gelijk gesteld wilde zien met de prinsen
van den bloede.
Het was vooral hare onverholen afkeuring op dit
punt, die den koning van haar vervreemdde, en met de
toenemende verkoeling zijnerzijds werd de verhouding
tot haren echtgenoot moeilijk. De hertog van Orleans
was een zwak, karakterloos mensch van verdorven zeden.
Maar hoe Madame ook lijden mocht onder den omgang
met haren gemaal, in hare brieven heeft zij daarover
nooit geklaagd. Zij bleef hem trouw zonder morren en
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zonder bitterheid. Op haar gedrag rustte Been enkele
smet, hoe jong zij ook zonder leiding in eene uiterst
gevaarlijke omgeving werd overgeplaatst en hoe ijverig
Madame de Montespan haar ook op gladde wegen
zocht te lokken. Om haar scherp oordeel over den valschen schijn en de verregaande zedeloosheid van het
leven in de hofkringen , had zij echter velen tegen zich
verbitterd en zoodra de koningb haar minder genegen
b b
scheen , werd zij het doelwit van tal van kuiperijen ,
waardoor men haar verdacht zocht te maken bij haren
echtgenoot. Dit gelukte maar al te goed. De vernederingen , die deze haar aandeed, waren van dien aard, dat
zij, ofschoon van nature allerminst tot het kloosterleven
geneigd, in hare wanhoop den sluier Wilde aannemen
hij hare tante Louise Hollandina in de abdii te Maubuisson (zie pag. 117). Haar besluit was zoo vast, dat
:alleen het uitdrukkelijk verbod des konings er haar van
kon weerhouden. Deze verklaarde openlijk , dat het, voor
wie haar kende, onmogelijk was te gelooven, dat haar
iets te laste kon worden gelegd en dwong zijnen broeder zich met haar te verzoenen. Ook met haren koninklijken zwager , die toen hij vreezen moest haar te verliezen , hare waarde opnieuw had leeren kennen, scheen
de goede verstandhouding voor een oogenblik hersteld ,
Doch weder slechts voor kort. De staatkunde groef eene
diepe kloof tusschen deze beiden.
In 168o stierf Karel Lodewijk , de keurvorst van de
Palts , na in zijne laatste regeeringsjaren een groot deel
van zijn werk tot herstel van het land weder te hebben
zien te niet doen door eene troepenmacht onder zijnen
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neef Turenne, die in naam van datzelfde Frankrijk , dat
hij eens met het huwelijk zijner dochter had trachten te
winnen, hem wederrechtelijk schatplichtig trachtte te
maken en eenige steden deed bezetten. „Ik vrees, dat
„Papa van kommer en harteleed is gestorven ," schreef
Elisabeth Charlotte aan hare tante, de keurvorstin van
Hannover; „en als de koning en zijne ministers hem niet
„zoo hadden gechagrineerd , was hij zeker wel lang in
„deze wereld gebleven en dan had ik hem misschien
„nog eens weder gezien; want ofschoon onze paltsgraven
„in den repel niet oud worden , hij was toch sterk en
„gezond , zoodat ik wel hoop had , dat hij nog lang kon
„leven... Vroeger,, \TO& dat hij Papa zoo had vervolgd,
„hield ik veel van den koning en was ik graag bij hem.
„Maar ik kan u wel verzekeren , dat het mij zwaar ge„noeg zal vallen om weder op den ouden voet met hem
„om te gaan, en ik zoude het ook in het geheel niet
„kunnen, als hij mij zelf niet te Fontainebleau had be„loofd , dat het voortaan anders zal zijn en dat hij alles
„weder goed zal maken.”
Dat op die belofte echter niet te bouwen viel, bleek
vijf jaren later, toen met den vroegtijdigen dood van
haren broeder de mannelijke lijn was uitgestorven van
het Huis van Simmeren , dat, sints Frederik de Vrome
in 1559 aan de regeering kwam , bijna anderhalve eeuw
in de Palts had geheerscht. Ofschoon Elisabeth Charlotte volgens de wetten des lands bij Naar huwelijk met
een buitenlandsch vorst uitdrukkelijk afstand had gedaan
van alle aanspraak op de erfopvolging en hoewel het
goed recht van haren neef, Philips Willem, den palts-
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graaf van Neuburg, aan geenen twijfel onderhevig was,
deed Lodewijk XIV het keurvorstenclom opeischen in
naam zijner schoonzuster , de hertogin van Orleans. Tegelijkertijd zond hij eene aanzienlijke legermacht het land
binnen om zijnen eisch met kracht van wapenen te ondersteunen. Elisabeth Charlotte begreep echter zeer wel,
dat hij het niet deed om haar en Karen gemaal tot de
keurvorstelijke waardigheid te verheffen; maar met de bedoeling om de Palts bij Frankrijk in te lijven. Toen de
Dauphin in 1688 , eer hij naar het leger afreisde, afscheid
van haar nam , zeggende, dat hij in haar belang ten
strijde toog , antwoordde zij met tranen in de oogen :
„mij kan het slechts smart , geene vreugde bereiden ,
„dat men zich van mijnen naam bedient om mijn arm
„vaderland te gronde te richten." Eens, dat zij de d a uphine een bezoek bracht , zeide een der aanwezigen
tot haar : „Mevrouw , de dauphin bewijst u ridderdienst;
„hij is bezig uw land en goed voor u te veroveren."
Toen zij hierop het zwijgen bewaarde en iemand de opmerking maakte, dat het gezegde haar koud scheen te
laten, zeide zij : „ja, het is waar, dat het mij koud laat.
„Er is niets , waarover ik niet liever boor spreken dan
„hierover. Voor mij is het van geen nut, dat mijn naam
„gebezigd wordt ten verderve van mijn vaderland. Ik
„kan wel zwijgen maar niet huichelen. Als men niet wil,
„dat ik zal zeggen wat ik denk, moet men mij ook niet
„willen dwingen om te spreken." De koning deed haar
hierover zijn ongenoegen betuigen. „Ik kan er niets aan
„doen ," antwoordde zij. „Alle dagen boor ik van toebe„reidselen voor ILA bombardement van het arme Mann-
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„heim , dat mijn vader zaliger met zooveel moeite heeft
„doen herbouwen , dat snijdt mij door de ziel en dan
„neemt men mij nog kwalijk, dat ik er treurig onder word."
Intusschen werd de Palts zonder veel tegenstand bezet.
De inwoners waren de zaak van Elisabeth Charlotte
genegen en vatten de komst der Franschen op als geschied in haar belang. Philipsburg , Heidelberg , Mannheim en Frankenthal gaven zich vrijwillig over en meenden nu voor het gevaar van plundering en brandstichting gevcijwaard te zijn. De hertog van Orleans vroeg
daarop zijnen broeder verlof om zich met zijne gemalin
naar het veroverde land te begeven, om er zich als keurvorst en keurvorstin te laten huldigen. Doch hiervan wilde
Lodewijk XIV, zooals Elisabeth Charlotte maar al te wel
had voorzien , niets hooren. Hij wilde het schoone land
onmiddellijk aan de kroon van Frankrijk brengen. De inlijving van de Palts, de uitbreiding zijner macht in Duitschland, welks vorsten reeds waren verzwakt door onderlinge
verdeeldheid en door eenen gevaarlijken krijg met de Turken, die door Lodewijk XIV in het verborgen werd aangestookt, was slechts een onderdeel zijner groote, heerschzuchtige plannen. Aan Frankrijk moest het staatkundig overwicht, aan Rome's Kerk de suprematie in Europa worden
verzekerd. De herroeping van het edict van Nantes, de bezetting van de Protestantsche landen aan Neckar en Rijn
hielden nauw verband. In 1672 was de aanval op de onafhankelijkheid der Republiek der Geiinieerde Provincien
mislukt. Maar thans, meester in de Palts, terwijl Jacobus
II van Engeland, door groote geldleeningen afhankelijk
gemaakt, reeds heimelijk de zegepraal van het Roomsch-
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Katholicisme in zijne staten voorbereidde, meende Koning
Lodewijk met groote kans op slagen den keizer van
Duitschland, in wiens gebied hij thans vasten voet had,
ongehinderd den oorlog te kunnen verklaren, om vervolgens ook de Republiek der Nederlanden aan zich te
onderwerpen.
Onverwachts echter namen de zaken eene ongedachte
wending door de Revolutie in Engeland. Prins Willem
III, de Stadhouder-Koning, riep de machtige coalitie in
het leven, het Groot Verbond van Weenen, zooals men haar noemde naar de plaats, waar zij tot stand
kwam. Engeland, de Republiek, Spanje en Duitschland
verklaarden nu gezamenlijk den oorlog aan Frankrijk,
zoodat dit rijk tot de uiterste krachtsinspanning werd
gedwongen. Het Fransche leger was niet groot genoeg
om al de reeds veroverde plaatsen bezet te houden. Ten
einde ze echter niet in 's vijands handen te laten vallen,
gaf de minister van oorlog, Louvois, bevel de b r u 1 e r
le Palatina t. In de eerste maanden van 1689 werd
Mannheim nu zoo volkomen verwoest, dat men nog jaren
daarna op de plek slechts eenen grauwen steenhoop zag.
Den „dikken toren" van het slot te Heidelberg, die de
vernielende hand van Zweden en Spanjaarden in den
dertigjarigen oorlog had getrotseerd, deed men in de
lucht vliegen. Een groot deel der Neckarstad werd verbrand en de brug over de rivier platgeschoten, terwijl
generaal Melac van de markt den voortgang van het
vernielingswerk gade sloeg. 1 Aan weerszijden van Neckar
1 L. Oelsner. Elisabeth Charlotte, herzogin von Orleans. Historisches
Taschenbuch herausgegeben von Raumer. Anno 1864.
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en Rijn gingen de bloeiende dorpen in vlammen op
en werden de weerlooze inwoners mishandeld, uitgeplunderd en vermoord.
Tevergeefs smeekte Elisabeth Charlotte den koning
het land te sparen. Onverbiddelijk werd het wreede vonnis aan de Palts voltrokken. „Al zoude het mij het leven
„kosten ," klaagde Madam e, „zoo zal ik niet nalaten er
„om te treuren en te jammeren, dat ik om zoo te zeg„gen de aanleiding ben tot den ondergang van mijn vader„land , en dat de vrucht van al de moeite en al den
„arbeid van mijnen vader nu in eens is weggeworpen.
„Des nachts, als ik maar even inslaap, is het mij , alsof
„ik te Heidelberg of te Mannheim ben en al die vreese„lijke verwoesting zie, en dan vlieg ik overeind en dan
„bedenk ik, hoe alles in mijnen tijd was en hoe het nu
„is en wat er van mij zelve is geworden en dan ween
„ik zonder ophouden.” — „Het ergste is nog,” schreef zij
een andermaal, „dat men de arme inwoners van de Palts
„met mijnen naam bedrogen heeft; dat die onschuldige
„lieden uit oude genegenheid voor den keurvorst, mijnen
„wader, gemeend hebben niet beter te kunnen doen dan
„zich overgeven , omdat zij dan in mijnen dienst zouden
„komen en het beter hebben dan onder den tegenwoor„digen keurvorst, omdat ik van het bloed van het oude
,.Huis ben , dat zij nu in hunne hoop bedrogen zijn , dat
„is een iced , dat ik nimmer kan te boven komen.” Zij
barstte in snikken uit , toen men haar vertelde, dat de
arme lieden te Heidelberg ook later nog, zoodra zij
eenen Franschman zagen , hem omringden, om naar haar
te vragen, een beroep te doen op hare bescherming en
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zich dan te verdiepen in herinneringen aan haren vader
en haren broeder. Mettertijd week deze wilde smart wel
voor een gevoel van diepen weemoed ; maar deze laatste
bleef haar haar gansche leven bij. Als boete voor haar
onwillig aandeel aan het gepleegde onrecht wijdde zij
het zwaar geteisterde land eene innige liefde, volgde alles
wat er verder plaats greep met de levendigste belangstelling. „Ik kan Mannheim niet hooren noemen," schreef
zij nog jaren later, „zonder dat mij de tranen in de
„oogen springen. Ik heb om die stad zoo bitter geleden."
In hoogen ouderdom getuigde zij, „als ik Mannheim,
„Schwetzingen of Heidelberg nog eens terug kon zien,
„geloof ik , dat ik er niet tegen bestand zou zijn, dat
„ik in mijne tranen zoude moeten vergaan."
Intusschen was hare verhouding aan het hof voordurend
moeilijker geworden. De dood der koningin Maria Theresia van Oostenrijk in 1683 was voor haar een groot
verlies. 1 Niet dat zij ooit in innig verkeer met hare
koninklijke schoonzuster had gestaan, maar omdat het
enkele feit van de tegenwoordigheid der hooge vrouw
den koning toch eenigen persoonlijken dwang oplegde,
hem toch nog iets van beperking in zijnen ergerlijken
levenswandel gebood.
Toen weinig tijds daarna ook de dauphine overleed ,
eene Beiersche prinses, aan wie Elisabeth Charlotte
zich zeer had gehecht, werd zij, Madame, de eerste
in rang aan het hof. De meest invloedrijke vrouw echter
bleek allengs Madame de Maintenon, de „maar al te
„beruchte en al te noodlottige fee ," zooals Saint-Simon
' L. von Ranker FranzOsische Geschichte. Band VI pag: XIII.
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haar in zijne Memoires noemt. Zij was de opvoedster
der natuurlijke kinderen des konings geweest en had
door hare trouwe, opofferende zorg voor dezen de genegenheid des vaders gewonnen. Steeds hooger klom
zij in zijne gunst, tot zij werd de oppermachtige gebiedster,, zij het ook zonder den koninklijken rang. Voor Elisabeth Charlotte bleef zij echter steeds de mindere, de gewezen kamervrouw, wier invloed en rnacht zij niet wilde erkennen. „Ik ben beleefd tegen haar, als zij bij mij komt ,
„en waar ik haar verder ontmoet zal ik beleefd zijn ;
„maar verder ga ik niet," schreef zij aan de keurvorstin
van Hannover. „Haar mijne opwachting te gaan maken
„in hare vertrekken , zooals anderen doen , dat wil ik niet
„en dat kan ik niet, tenzij de koning of monsieur het
„mij uitdrukkelijk bevelen. Maar uit mij zelve ben ik tot
„deze lachete niet in staat."
Madame de Maintenon was eene streng rechtzinnige
Roomsch-Katholieke en wist den koning in dezen zin te
leiden. Het geheele hof kreeg nu gaandeweg een vernis
van kerksche vroomheid , van schijnheiligheid , waaronder het algemeene zedenbederf te dieper voortwoekerde.
Devoot te zijn werd mode, ging behooren tot den goeden
toon. „En ieder doet dat op zijn manier," spotte Elisabeth
Charlotte ; „die vroeger veel van praten hielden, houden
„nu van veel bidden ; die verkwistend waren, verdoen nu
„hun geld in aalmoezen , die haatdragend en boosaardig
„waren , gaan nu aan het vervolgen en doodslaan ; die
„van nature vroolijk zijn, meenen nu God niet beter te
„kunnen dienen dan door het leven lustig op te nemen en
„zich nergens moeilijk over te maken. In het kort, voor
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„wie devoot wordt, is het de toetssteen van zijn karakter;
„maar de ergsten vind ik hen, die eerzuchtig zijn en die
„nu met eenen schijn van vroomheid alles willen regee„ren de beste, mijns inziens, zijn nog diegenen , die een
„liefhebbend gemoed hebben , want als die zich tot God
„keeren, denken zij aan niets anders dan aan Zijnen dienst
„en laten hunnen evenmensch met rust.” De vormen van
den Roomsch-Katholieken eeredienst, die haar vroeger
nauwelijks hadden gedrukt, werden haar nu eene dagelijks
wederkeerende ergernis. „Wat zoude ik graag onder de mis
„uit de kerk wegloopen," klaagde zij eens. „Wat stich„ting kan dat geven eenige priesters doelloos voor het
„altaar heen en weder te zien loopen en onverstaanbare
„woorden te hooren prevelen. Als dat de weg ten hemel
„is, kom ik er zeker niet binnen.... Het ware veel beter
„om gasthuizen voor arme kranken te bouwen dan om
„veel geld te besteden aan het versieren van reliquien.”
Elisabeth Charlotte hield Madame de Maintenon voor
de drijfveer van het in hare oogen afschuwelijke werk van
de vervolging der Hervormden, „die men hier in Frankrijk
„behandelt, alsof het niet ook Christenmenschen zijn."
Waarschijnlijk overdreef zij echter hierin en was haar beweren slechts in zooverre waar, dat Madame de Maintenon de stemming des konings in deze, waartoe vele
oorzaken samenwerkten , voortdurend aanwakkerde.
Boven alles echter ergerde Elisabeth Charlotte zich
aan de wijze, waarop Madame de Maintenon haren
pleegkinderen (de kinderen van Lodewijk XIV en M ad a m e de Montespan) den rang van echte prinsen wilde
verschaffen. Zij beraamde het plan, door den koning
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sedert met de meeste hardnekkigheid doorgezet, om
hun, door ze uit te huwelijken aan de kinderen van
de prinsen van den bloede, eenen blijvenden rang te
verzekeren. Met schrik en ontzetting vernam Elisabeth
Charlotte, dat de koning een huwelijk voor had tusschen
haren eenigen zoon, den hertog van Chartres en M ademoiselle de Blois en tusschen hare eenige dochter
en den hertog van Maine. Toch was het meer uit zedelijken afkeer, dan uit een trotsch gevoel van rang en
afkomst, dat zij hiertegen in opstand kwam; gelijk haar
geheele strijd tegen Madame de Maintenon deze niet
zoozeer persoonlijk gold, als wel de in haar belichaamde
vereeniging van lichtzinnige onzedelijkheid en schijnheilige vroomheid. Zij Wilde dit huwelijk niet voor hare
kinderen, omdat zij de moeder kende als „eene door
„en door verdorven vrouw" en omdat hiermede eene verhouding werd gewettigd, die zij in den koning even
verwerpelijk achtte als in ieder ander. Haar hartstochtelijk verzet was echter tevergeefs. Tevergeefs was ook
de voorzorg, die zij nam om haren zoon de stellige
belofte af te vragen, dat hij in zulk eene verbintenis
nimmer zoude bewilligen. Als bij overrompeling stelde
de koning, die wel wist, dat zij hare toestemming nimmer geven zoude, haar voor een voldongen feit. In tegenwoordigheid van haren zoon en haren echtgenoot die
hij beiden vooraf had gewonnen, deed hij haar mededeeling van zijn besluit. Gloeiend van toorn, naar het
verhaal van Saint-Simon in zijne M e m o i r e s, verliet zij
den koning met eene bijna onmerkbare nijging, om zich
in hare vertrekken af te zonderen. Haren zoon, die haar
12
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wilde volgen, wees zij met een gebiedend gebaar de
deur. Voor den aanvang der koninklijke tafel, toen het
gebeurde reeds in de hofkringen was bekend geworden,
verscheen zij luid sprekend en schreiend met eene harer
hofdames in de gaanderij, die naar de eetzaal voerde.
Verschrikt week iedereen bij de nadering van Madame
ter zijde , schrijft Saint-Simon , het was alsof men Ceres
zag, die hare dochter Proserpina zocht en ze van Jupiter
wilde gaan terugvorderen. Aan tafel reikte Lodewijk
XIV haar eigenhandig de schotels, die voor hem stonden , telkens opnieuw, ofschoon zij ze even dikwijls
kortweg afwees. Dien avond, toen de plechtige verloving
moest plaats hebben en haar zoon met zijne bruid haar
in de galerie des gl ac e s van het paleis te Versailles
tegemoet trad om haar de hand te kussen , gaf zij hem
ten aanschouwe van den koning en het gansche hof een
klinkenden oorveeg, om wel te doen zien hoe zij deze
verbintenis eene schande achtte, eene beleediging voor
het oude geslacht, waaruit hij was gesproten.
Weinige weken later was Mademoiselle de Blois
niettemin de echtgenoote van den hertog van Chartres,
en Elisabeth Charlotte mocht zich gelukkig rekenen, dat
hare dochter toch nog het haar toegedachte lot ontging.
„Goddank , die steen is mij van het hart gevallen,"
schreef zij aan hare tante, toen de hertog van Maine
eene dochter van den prins van Conde huwde. De openbare meening, berichtte zij, had zich te beslist tegen
's konings handelwijze met zijne natuurlijke kinderen
uitgesproken. „Ik heb de Parijzenaars van harte lief ge„kregen, dat zij zoo voor mijne belangen zijn opgekomen,"
juichte zij.
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De koning vergaf het haar echter niet, dat zij zich
zoo openlijk tegen zijne plannen had gekant. Eene diepe
kloof hield sedert deze beiden gescheiden, ofschoon er
zoo veel was, dat hen vereenigd had moeten houden.
Elisabeth Charlotte had een diep gevoel voor het waarlijk koninklijke, dat Lodewijk XIV kenmerkte 1; en hoe
onuitputtelijk zij ook was in het bedenken van minder
vleiende benamingen voor de „oude feeks", zooals zij
Madame de Maintenon gewoonlijk betitelde, den koning
noemde zij zelfs in hare oogenblikken van hevigste verontwaardiging in hare brieven nooit anders dan den
„grooten man". Steeds zocht zij te bewijzen, dat hij
volstrekt onwetend was van veel, dat in zijnen naam
geschiedde en dat men zorgvuldig voor hem verborgen
hield. In hare brieven verzekerde zij telkens opnieuw,
dat 's konings onkunde, vooral op godsdienstig gebied,
zoo bijzonder groot was tengevolge van verwaarloozing
en gebrek aan alle onderwijzing in zijne kindsche jaren.
Voor veel, dat hare en anderer verontwaardiging wekte,
wist zij dikwijls vergoelijkende omstandigheden, vooral
den invloed van slechte raadslieden, aan te voeren. Het
verdriette haar daarom meer, dan zij wel wilde bekennen , dat zij thans van 's konings persoonlijken omgang
bleef verstoken ; dat, als hij zich des avonds uit de groote
zaal in zijne bijzondere vertrekken terug trok, zij in
dat „heilige der heiligen" niet meer werd toegelaten ;
„dat de deur daarvan haar voor den neus werd dicht
„geslagen, om haar te straffen, dat zij hare kinderen
„niet had willen verkoopen ," zooals zij het uitdrukte.
' Sainte-Beuve, Causeries du Lundi. Tome IX pag. 44.
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Dat de koninklijke ongenade ook haren gemaal en de
hofwereld van haar verwijderd hield , is te begrijpen.
Weldra leefde zij volkomen gefsoleerd. Te midden eener
woelige , talrijke omgeving verkeerde zij in volstrekte
verlatenheid. Haren zoon en hare schoondochter zag zij
zelden. Hun openlijk leven van zedeloosheid was haar
eene bittere ergernis. Men had den hertog van Chartres
reeds vroeg aan den invloed zijner moeder onttrokken.
Het was de vurige wensch van deze geweest, zijne opvoeding in handen te geven van den abt Fenelon, wien
zij hooge achting toedroeg en wiens Telemaque zij
nog vOOr den druk in afschrift verslond. Maar de koning
benoemde Fenelon tot gouverneur van zijnen oudsten
kleinzoon, den hertog van Bourgogne , den vermoedelijken troonopvolger,, en Monsieur gaf zijnen zoon
over aan den om de gemeenheid zijner uitspattingen
maar al te berucht geworden abt Dubois. Elisabeth
Charlotte had er zich heftig maar vruchteloos tegen
verzet en de uitkomst was geweest , zooals zij had kunnen verwachten. Dat hare dochter, ver weg van haar,
den hertog van Lotharingen huwde, en zoo aan den
schadelijken invloed van het hofleven werd onttrokken, moest zij eene gelukkige bestiering achten, al
liet haar vertrek haar eene smartelijke leegte.
„Hier aan dit groote hof," schreef zij in 1698 „ben ik
„een kluizenaar geworden. Er is bijna niemand meer in
„het land , daar ik mede omga. Gansche dagen aaneen
„ben ik alleen in mijn kabinet met lezen en schrijven
„bezig. Komt er eens iemand naar mij zien , dan kijk ik
„even op , praat wat over het weder en over het laatste
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„nieuws; dan weder terug in stilte en in afzondering."
In die dagen werd het tooneel hare liefste uitspanning,
wat to begrijpelijker wordt, als men bedenkt, dat zij
den bloeitijd der dramatische kunst in Frankrijk heeft
beleefd. Van opera's en balletten hield zij niet. Maar zij
geraakte in verrukking over Racine's Esther en A t h a1 i e. Zij genoot van de comedies van Moliere; de M i s a nthrope was haar lievelingsstuk. Geheele coupletten en
versregels haalt zij daaruit aan in hare brieven. Het was
haar eene ergernis, dat men bij de toenemende devotie
aan het hof aanstoot ging nemen aan het tooneel. „Een
„onschuldig blijspel, waar men hartelijk bij kan lachen,"
schrijft zij, „wat steekt daar voor kwaads in ?" Hartelijk
lachen, dat deed zij ook in hare treurigste dagen en
nog in hoogen ouderdom zoo dikwijls en zoo gaarne.
„Den goeden God is het ook veel aangenamer, als men
„hem met lust dan met chagrin dient." Dat zij echter
in stilte vele en bittere tranen vergoot , daarvan getuigt
hare briefwisseling met hare tante, met hare zuster, de
Raugrafin Louise van de Palts 1 , met hare oude gouvernante 2. Een groot deel van haren dag wijdde zij aan
dezen intiemen omgang met oude vrienden. Zij verbergde
daarin niets, gaf zich zooals zij was, liet al hare wisselingen van stemming er in weerspiegelen. Geheele boeken heeft zij op die wijze volgeschreven. Alleen de
brieven aan de keurvorstin van Hannover vullen in
1 M. G. Brunet, Correspondance complete de la duchesse d'Orleans.
2 Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans an ihre frilhere
hofmeisterin Frau von Harling and deren Gemahl. Herausgegeben von
Dr. Eduard Bodeman.
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handschrift twee en twintig dikke folio deelen. Zij zijn
een goudmijn voor den geschiedschrijver om de tallooze
bijzonderheden, klein en groot, van wat er omging aan
het hof en onder de regeering van Lodewijk XIV. Personen , zaken en gebeurtenissen zijn er waargenomen
van nabij en opgeteekend niet alleen, maar aanschouwelijk , soms bijna dramatisch wedergegeven en versierd
met tal van anecdotes, b o n-m o t s en aanhalingen uit
liederen en tooneelstukken van den dag. Men kan deze
brievenverzamelingen niet doorlezen zonder een gevoel
van eerbied voor de vrouw , die, alleen en verlaten,
onder de moeilijkste levensomstandigheden het hoofd
hoog wist to houden: die de menschen in hare naaste
omgeving in al hunne gemeenheid doorzag en kende en
die toch nimmer bitter werd gestemd jegens de menschheid in het algemeen : die bij al haar leed en zorg van
harte vroolijk en opgewekt kon blijven.
„Wie zijn geluk niet in zich zelve kan vinden," schrijft
zij, „zal het ook elders tevergeefs zoeken. Dat geluk
„is mij mijn gansche leven bijgebleven, dat ik mij altijd
„met onschuldige genoegens heb kunnen vermaken. Die
„dat niet willen of niet kunnen, moeten zich soms wel
„heel erg vervelen. Ik speel nooit," vervolgt zij, die
dikwijls urenlang getuige moest zijn van het woeste ,
wilde spel van haren echtgenoot, welken zij avond aan
avond groote sommen zag wagen en verliezen, terwijl
zij zelve in de grootste geldverlegenheid verkeerde
„ik speel nooit; maar de tijd valt mij nimmer lang.
„Ik heb altijd wat om handen. Ik heb eene fraaie ver„z ameling van gouden medailles en ook eene van
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„zilveren en bronzen penningen ; ik bezit drie honderd
„antieke gesneden steenen en vele gravures, waaraan ik
„zeer gehecht ben. Ik lees ook veel. Zoo vliegt de tijd
„om en ik heb altijd brieven te schrijven." Een zwaar
gemis was het echter , dat zij thans niet meer kon deelnemen aan de groote jachten des konings. Veel beweging
in de open lucht was haar eene wezenlijke behoefte en
de gedwongen rust van een zittend leven schaadde hare
gezondheid , hoewel niet hare opgewektheid. „Zoo mager
„als een brandhout ben ik uit de Palts gegaan ," schertst
zij , „maar nu ben ik eene oude , dikke pagode."
In 1701 stierf de hertog van Orleans onverwachts. Zijn
dood moet voor zijne gemalin eene ware bevrijding zijn
geweest ; maar Elisabeth Charlotte sprak dit nimmer uit.
Integendeel, aan hare tante schreef zij in teeder herdenken van den doode. Beiden, de koning en Madam e
de Maintenon kwamen haar in haren rouw met groote
welwillendheid te gemoet, en Elisabeth Charlotte toonde
zich niet onverzoenlijk. De haar toegestoken handen
wees zij niet terug. Den koning bekende zij ronduit, dat
zij Madame de Maintenon in hoofdzaak daarom zoo
had gehaat, omdat zij meende, dat deze haar 's konings
vriendschap had onttrokken. Zij kwam nu in eene betere
verhouding tot hem. De toegang tot het „heilige der heiligen" bleef haar ook nu ontzegd ; „uit vrees" naar zij
meende, „dat hare vrije wijze van spreken den koning
„bekend mocht maken met dingen, die men voor hem
„verborgen wilde houden". Maar de koning sprak toch
weder met haar en bezorgde haar eene zekere mate
van financieele onafhankelijkheid. Zij was er dankbaar
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voor en in hare brieven uitte zij nu zelfs den wensch,
dat Madame de Maintenon nog lang mocht leven,
daar haar dood ontwijfelbaar dien van den vier jaren
jongeren koning na zich moest sleepen.
Hare zachtere stemming werd nog versterkt door de
booze dagen, die thans voor Frankrijk aanbraken. Er
kwam een tijd, waarin het scheen alsof Lodewijk XIV
zich zelven had overleefd. Het kloeke verzet van Willem.
III van Oranje, den Stadhouder-Koning, had zijne politieke berekeningen verstoord. Een ijdel droombeeld,
onvatbaar voor verwezenlijking, bleek de wereldmacht,
die hij had willen stichten toen hij zijnen kleinzoon
plaatste op den troon van Spanje en de trotsche woorden uitsprak: „Er zijn geen Pyreneen meer". Hij zag
zijne groote legers geslagen, zijn land verarmd, handel
en nijverheid geknakt door het uitwijken van het beste
deel zijner onderdanen. Voorbijgegaan was de lange
reeks van staatslieden, veldheeren, kunstenaars en geleerden, die aan de eerste helft zijner regeering zulk
eenen schitterenden glans had verleend. Als eene rtfine
van vergane grootheid stond hij te midden van bouwvallen en grafzerken. Zelf voelde hij het maar al te diep.
„In den tijd, dat ik nog koning was," klonk het eens
van zijne lippen. Dat was te veel voor het goedhartig
gemoed zijner schoonzuster. Den machtigen monarch,
die de steden van haar vaderland deed plat branden,
hare geloofsgenooten vervolgde, haar in hare kinderen
vernederde, had zij met trots en toorn eenen bitteren
wrok getoond. Met diepe deernis echter vervulde haar
de ongelukkige, zwaar beproefde vorst, die alles om zich
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heen in een zag zinken. Onafscheidelijk bleef zij hem
ter zijde en weende met en om hem heete tranen, toen
binnen den tijd van elf maanden (April 1711 tot Maart
1712) drie dauphin s, de zoon, de oudste kleinzoon en
de oudste achterkleinzoon van Lodewijk XIV achtereenvolgens het leven lieten. „Ik geloof niet," schreef
Elisabeth Charlotte, toen de tweede dauphin, de hertog van Bourgogne, overleed, nadat zijne echtgenoote
weinige uren to voren was gestorven, „ik geloof niet,
„dat men dat nog ooit heeft gezien, man en vrouw op
„eene lijkkoets naar St. Denis gevoerd. Het heeft mij
„z(56 verschrikt, dat ik mij haast niet weder oprichten
„kan". Diep roerde haar de aanblik des konings, die na
den dood zijns zoons, „in eene verslagenheid verkeerde,
„die eenen steen zoude doen schreien," zooals zij hetuitdrukte. Spoedig volgde nog een treffend sterfgeval,
dat van Lodewijks jongsten kleinzoon, den hertog van
Berry. Elisabeth Charlotte was innig gehecht aan den
jongen man, die als kind door zijne moeder, de eerste
dauphin e, stervend aan haar was opgedragen. Om
zijnen vroolijken, opgewekten aard en zijnen goeden
aanleg had zij hem lief gekregen boven zijne beide broeders, den hertog van Bourgogne, den tweeden d a u p h i n,
en den hertog van Anjou, die koning van Spanje werd.
Het had haar zeer verheugd, toen de koning een huwelijk sloot tusschen hare kleindochter Mademoiselle
de Chartres en den hertog van Berry, die nu ook haar
kleinzoon werd. Een val van zijn paard maakte tot hare
diepe droefheid een ongedacht snel einde aan zijn veelbelovend leven. Met Lodewijk XIV stond Elisabeth
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Charlotte aan zijn stertbed. „De koning haalde ten slotte
„zelf het Heilig Sacrament. Men kan zich niets treuri„gers indenken dan deze laatste ceremonie. Het was
„hartbrekend,” schrijft zij.
Eindelijk in de laatste dagen van Augustus 1715 sloeg
ook voor Lodewijk XIV de stervensure. Vooraf had hij
bij voile kennis nog met eenige vriendelijke woorden
afscheid genomen van zijne schoonzuster. Zijn dood werd
door haar oprecht beweend, oprechter zeker dan door
Madame de Maintenon, die, tot onuitsprekelijke verontwaardiging van Elisabeth Charlotte, nog voor het
verscheiden van haren koninklijken gemaal het hof had
verlaten.
Madame zag nu haren zoon, den jongen hertog van
Orleans, den naasten prins van den bloede sinds het
overlijden van den hertog van Berry, tot de hoogst
waardigheid in Frankrijk verheven, als regent voor
het vierjarige kind, dat men Lodewijk XV noemde.
Hare verhouding tot haren zoon was in de laatste
jaren veel verbeterd, vooral sinds den dood van M o n sieur, die, naar het schijnt, zijne kinderen willens
en wetens van hunne moeder verwijderd hield. Zij genoot nu van zijne dagelijksche bezoeken. Hoewel allerminst blind voor zijne grove karakterfouten , had zij toch
in haar warm moederlijk gemoed behoefte aan eenen
vertrouwelijken omgang met den rijk begaafden jongen
man. „Mijn zoon is een goede jongen," placht zij to zeggen; „maar wat hij had kunnen worden met zijne groote
„talenten, dat is hij niet geworden. Het is eene verwon„derlijke geschiedenis geweest met hem. Er is een oud
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„sprookje van eenen koningszoon, bij wiens doopmaal
„alle feeen waren genoodigd , op eene na, die men ver„geten had. Iedere fee schonk den doopeling heerlijke
„gaven, maar die eene, die vergeten was, die heeft hem
„zoo betooverd , dat hij al die heerlijke gaven nimmer
„heeft leeren gebruiken. Zoo is het ook mijnen zoon ge„gaan.” Dat hem thans een arbeidsveld ten deel viel,
zijnen uitnemenden krachten en talenten waardig, achtte
zij voor hem, wiens werkeloos leven mede eene oorzaak
ten verderve was geweest, een groot geluk.
Bij haren toenemenden invloed op haren zoon heeft
zij echter nimmer voor zich zelve gebruik gemaakt van
de hem toebedeelde macht. Zij hield zich zorgvuldig
buiten alle staatszaken. „Frankrijk is tot zijne schade
„lang genoeg geregeerd door vrouwen, oude en jonge,”
schertste zij. Aileen waagde zij het, heimelijk een goed
woord te doen voor de arme, vervolgde Protestanten.
Maar de regent had eene machtige oppositie te ontzien,
die hem op dit punt aan handen en voeten gebonden
hield. Zijne moeder wist, dat het reeds veel was, dat
hij op hare voorbede achtereenvolgens acht en zestig
Hervormden van de galeien deed bevrijden. 1 Wat Naar
het meeste leed deed was, dat zij hem sedert hij regent
was geworden, ten gevolge zijner drukke werkzaamheden,
minder zag. „Toen de koning leefde, had ik mijnen zoon
„soms geheele dagen bij mij ," klaagde zij , „nu zie ik hem
„nauwelijks een enkel uurtje in eene heele maand."
Hunne goede verhouding bleef echter ongestoord. In
1721, na eene zware krankheid , schreef zij : „Mijn zoon
1 Theod. Schott, Elisabeth Charlotte von Orleans. pag 27.
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„was zoo bevreesd , dat ik sterven ging en zoo verheugd,
„toen ik weder herstelde. Zijne bezoeken bekomen mij
„heel wat beter dan quinine. Hij heeft altijd iets grap„pigs te vertellen, dat mij aan het lachen brengt. Noodig
„heeft mijn zoon mij niet; maar ik ben toch zijne oude,
„trouwe moeder.”
Toen zij zeventig jaren oud was, begon hare gezondheid te wankelen. Toch nam zij in October 1722 nog deel
aan de plechtige kroning van Lodewijk XV. Zij had den
tocht naar Reims bovendien ondernomen, om nog eens
eene ontmoeting te kunnen hebben met hare dochter,
de hertogin van Lotharingen, wier kinderen (een van
hen was Frans Stephanus, de gemaal van keizerin Maria
Theresia van Oostenrijk, en vader van koningin Marie
Antoinette) zij nog nimmer had aanschouwd. 1 Zwak en
lijdend en overtuigd , dat Naar einde nabij was, keerde
zij naar Parijs terug. Zij had zich met de gedachte aan
den dood reeds lang vertrouwd gemaakt. „Het groote
„geheim om goed te sterven ," verklaart zij in een barer
brieven, „is een waarachtig berouw over het kwade, dat
„wij bedreven hebben en daarbij een oprecht vertrouwen
„op het lijden van Jezus Christus en Gods eeuwige barm„hartigheid ..... Zonder er mij over te bedroeven, voel
„ik mijne krachten afnemen. In doze wereld heb ik meer
„te duchten dan te hopen; ik vrees dus niet voor het
„einde, want ik verlaat mij op mijnen God en op mijnen
„Verlosser en als ik alleen ben, zing ik:
' Saint-Simon, Memoires. Tome 19, pag. 82.
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Ich' hab mein sach' Gott heimbgestellt,
Er mach's mit mit mir wie's ihm gefelt,
Soll ich allhie noch lenger leben,
Nicht wider streben,
Seinem Willen thu ich mich ergeben."

Den 8steu December 1722 stierf zij zacht en kalm te
St. Cloud en werd den I5den daaraanvolgende bijgezet
in den koninklijken grafkelder te St. Denis.
„Duitsche vorstinnen" — Oranjevorstinnen had zij wel
kunnen zeggen — „zijn in Frankrijk nimmer gelukkig ge„weest,” heeft Elisabeth Charlotte eens geschreven. Het
kon ook niet anders. De geest, die in haar leefde, was in te
scherpe tegenspraak met dien van het land en het yolk,
waarin zij werden overgeplaatst. Maar zoo zij al ondergingen in den onverzoenlijken strijd van al te diepgaand
verschil van meening, zij hebben het toch ondervonden,
dat de vertroostingen vele zijn, van Hem , die t r o o sten kan, gelijk eene moeder troost. En zij, die
schijnbaar overwinnaars waren, hebben de kracht gevoeld van de ernstige bedreiging , D w a a 1 t n i e t, G o d
laat zich niet bespotte n. De verschrikkingen van
de dagen der Revolutie hebben de beteekenis der sombere prophetie, wie wind zaait, zal den werv e 1 w i n d m a a i e n, maar al te vreeselijk doen verstaan.
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W i l l e ran Oranje
en Charlottan Bourbon.
Louise ^Juliana,
huwt Frederik I V van de Palts.

Elisabeth,
huwt den hertog van Bouillon,
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Charlotte Braline,
huwt Claude de l a moïlle.
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Elisabeth Charlotte,
huwt den hertog van Orleans.

I
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I
hertog van Orleans.
(de regent).

Catharina Belgica,
huwt den graaf van Hanau.

H e n r i de Tréimoïlle,
huwt Mar la Tour.

.
I
Elisabeth Charlotte,
huwt den hertog van Lotharingen.
Frans Stephan,
huwt keizerin Maria Theresia.

I

Marie Antoinette,
huwt Lodewijk X V I .

Amélie Antwerpienne,
huwt den graaf van Landsberg.

Amélie Elisabeth,
huwt den landgraaf van Hessen-Kassei,
I
J
J
I
Charlotte,
Émilie,
huwt K a r e i Lodewijk v. d. Palts.
huwt HenriCharles de la Trémoïlle.
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I
I
F r e d e r i k V van de Palts,
|
huwt Elisabeth Stuart.
Frederic Maurice. Turenne. Marie de la T o u r ,
I
huwt
.
*
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Henri de la
*
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Trémoïlle.
Louisa Hollandma K a r e i L o d e w i j k v d . Palts
Sophie
abdis van
huwt Charlotie van Hessen-Kassei.
huwt den keurv. van Hannover.
Maubuisson.
|
TT

Flandrina,
abdis de la Sainte-Croix.

I

H e n r i Charles de l a Tréime, prins van Tarente,
huwt Émilie van sen-Kassel.
I
*
Charlotte Amélie de l a Trt/ïlle,
huwt den graaf van Olden g.

^
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Charles Belgique H o l l a n d e de la Trémoïlle,
huwt Madeleine de Créquy.
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