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... dewelcke de geene is geweest die op de geleyde Fundamenten, op
de ghebouwde middelmueren ende ghestreckte balcken, heeft opgherecht
het dack en decksel op het gemelte edificie van desen Staet ende
ghelijckmen ghewoonlijcken is te doen in materiele Gebouwen, die nu tot
het dack toe zijn ghebracht, heefter opgestelt een vliegende Baniere of
Piramide, of diergelijcke Triumphael teycken, in het welcke met een stale
griffie in onverganckelijcke Letteren staet ghedruckt ende ghegraveert
een Trophe ofte Zegenteycken...
JACOB CATS
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Voor Agnes,
Een ietwat postmeridiane morgengave
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Ter verantwoording
Het letterkundig genre dat geschiedschrijving heet kent eigen wetten, die ten nauwste
samenhangen met wat moet worden aangeduid als wetenschap en die, in huiselijke
termen getransponeerd, hierop neerkomen, dat een geschiedschrijver alleen maar
mag vertellen wat naar zijn beste weten waar gebeurd is en als hij leemten in zijn
kennis aanvult met veronderstellingen, dit duidelijk geadstrueerd erbij moet
vermelden. Tegelijkertijd echter is en blijft ook de geschiedschrijver onderworpen
aan die wet, die geldt voor de beoefenaars van welk letterkundig genre dan ook: hij
moet ernaar streven dat zijn verhaal niet vervelend wordt.
In hoeverre, om daarmee te beginnen, dit laatste mij gelukt is, staat uiteraard niet
aan mij ter beoordeling; het streven ernaar bracht evenwel zijn eigen moeilijkheden
mee bij een geschiedverhaal dat tot onderwerp het leven heeft van Frederik Hendrik,
zodat ik het gevoel heb mijn aanpak met enkele woorden te moeten toelichten.
Bij figuren, wier aardse peregrinatie alleen in aanmerking komt om beschreven
te worden dank zij hun optreden als vorst, als staatsman, veldheer of wat dan ook
van dien aard, pleegt slechts een bescheiden portie te worden toebedeeld aan wat
Pastor in zijn Geschichte der Päpste - qualitate qua doorgaans laatbloeiertjes - 's
mans ‘Vorleben’ noemt. In het geval van Frederik Hendrik betekent dit dat veertig
van de ruim zestig hem toegemeten levensjaren niet meer dan 53 bladzijden
bestrijken van de 540 hierachter volgende. Naar ik aanneem zal echter niemand
moeite hebben mij te geloven dat ik zonder opzettelijke, compositorisch
onverantwoorde breed-uitsmeerderij over het Vorleben van mijn held niets meer
zou weten te vertellen dan wat er staat opgetekend. Voor wie daar belang in mocht
stellen: die drie eerste hoofdstukken zijn het laatst geschreven.
Mag, wat dit onderdeel betreft, gesproken worden van courant model, speciaal
voor Frederik Hendrik heb ik iets uitgedacht, dat wellicht menigeen op het eerste
gezicht als een anomalie zal beschouwen. Van de na 's mans ‘jeugd’ resterende
ca. 500 bladzijden zijn ruim vier vijfden gewijd aan zijn eerstvolgende twaalf
levensjaren, ternauwernood één schamel vijfde aan het decennium dat hem daarna
nog werd toebedeeld. Dit nu vloeit voort uit het zo geheel eigen levenspatroon van
juist deze Prins: behoudens één notabele uitzondering toog hij trouw iedere zomer
op campagne, terwijl tot voorbereiding van die veldtochten de winters in Den Haag
globaal genomen neerkwamen op een voortdurend gehakketak met de Heren Staten.
Zonder dat ik, naar ik hoop te mogen vertrouwen, mij al te zeer heb blind gestaard
op die precieze jaar-
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kringen, is dit chronologische patroon als het ware vanzelfsprekend gevolgd voor
de jaren 1625-'37, maar al schrijvende werd ik mij steeds meer bewust dat, als ik
zo doorging, mijn boek zou uitdijen tot een wanstaltige mastodont, en wel een van
het soort waarnaast men rustig in slaap kan vallen. Bij wijze van tour d'horizon onder
zijn tijdgenoten: Frederik Hendrik was niet voorbestemd in een veldslag te sneuvelen
of op hoog-theatraal niveau te worden vermoord, zomin als hij na een proces
onthoofd, laat staan zonder die formaliteit gelyncht zal worden. En aftakelen is nu
eenmaal geen climax.
Op grond van deze overwegingen kwam ik tot het besluit voor 's Prinsen laatste
levensjaren, na de herovering van Breda, wanneer de veldtochten niet dan
sporadisch nog iets nieuws opleveren, het chronologisch bestek door een thematisch
te vervangen. In tegenstelling tot wat ik verwacht en tot op zekere hoogte zelfs
bedoeld had kreeg ik niet het gevoel dat dit nieuwe schema een wezenlijke beperking
met zich meebracht in mijn verhaaltrant; gezien echter de door mijn moedwillig
gelegde caesuur onmiskenbare compositorische onevenwichtigheid kwam het mij
niettemin gewenst voor het boek te presenteren als een ‘drieluik’. Mocht iemand
zich geroepen voelen mij onder het oog te brengen dat daarbij de twee zijluiken
samen even groot behoren te zijn als het middenluik, dan kan ik mij weliswaar niet
beroepen op Dr. Johnson's fameuze sheer ignorance, maar geïgnoreerd heb ik het.
Wat de wetten van het litteraire genre ‘geschiedschrijving’ betreft ben ik mij steeds
het gezegde indachtig gebleven: ‘le mieux est l'ennemi du bien’. Het is mijn stellige
overtuiging dat men een boek zoals dit alleen mag schrijven op basis van originele
gegevens, met een historische vakterm: van bronnen, in druk dan wel in handschrift.
Wat de gedrukte betreft durf ik - al weet men zo iets natuurlijk nooit helemaal zeker
- veilig beweren dat zij allemaal door mij zijn doorgewerkt. Ook voor de ongedrukte
geldt dit voor een aanzienlijk deel, aanzienlijk genoeg om mij, ook al besef ik dat ik
nog verder had kunnen vorsen, het vertrouwen in te boezemen dat daarbij, hoeveel
- misschien aardig - marginaals dan ook, niets essentieels meer zou zijn te voorschijn
gekomen. Het is nu eenmaal zo, dat wat vermoedelijk de allerbelangrijkste bron zou
zijn geweest, Frederik Hendriks eigen brieven aan Amalia van Solms, voor goed
verloren zijn. Deze zijn namelijk, blijkens een aantekening in het Koninklijk
Huisarchief, door hun derde dochter, Henriette Catharina, vorstin van Anhalt-Dessau,
zogezegd ‘meegenomen’ in haar doodkist, een afdoende maatregel waarbij men
als gefrustreerd biograaf alleen nog maar steriel en wel kan speculeren wat ertoe
kan hebben geleid. Een geheel eigen gevoel van delicatesse bij deze prinses zelve?
Of had Amalia van Solms het enerzijds niet over haar hart kunnen verkrijgen die
brieven te vernietigen, maar in stede van dien haar dochter een belofte ontlokt ze,
hoe dan ook, aan onbescheiden blikken van het nageslacht te onthouden, hetgeen
dan zo te zien alleen maar zou kun-
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nen betekenen dat dit nageslacht de held van de Oranjezaal niet in zijn menselijke
zwakheden of wie weet zelfs maar aarzelingen mocht leren kennen? Naar het heet
was nog tot vrijwel in onze dagen hun beider afstammelinge Koningin Wilhelmina
een soortgelijke mening toegedaan, dus, hoe gefrustreerd wij ons ook voelen, mogen
wij dan een zeventiende-eeuwse prinses de ontstentenis euvel duiden van het besef
dat nog eens in de ogen van een latere generatie menselijke onvolmaaktheden een
historische held alleen maar sympathieker doen voorkomen?
Hoewel erkennend dat het in wezen irrelevant is, breng ik dit motief hier even
naar voren, niet om Blok na te volgen, die de ‘voorrede’ van zijn Frederik
Hendrik-biografie aanvangt met de mededeling dat voor hem deze Prins na zijn
vader ‘de sympathiekste der oude Oranjes’ was, maar omdat ik zelf mij eens ertoe
heb laten verleiden in geschrifte te loochenen dat ik hem als ‘een aantrekkelijke
historische held’ durfde aan te dienen. Deze bewering was mij ingegeven - ik erken
het met schaamte - door een zekere serviliteit tegenover Geyl, door wie mij namelijk,
inmiddels al meer dan een kwarteeuw geleden, eens een te grote geporteerdheid
voor Frederik Hendrik was verweten; in hoeverre terecht, in hoeverre ten onrechte
staat niet aan mij maar aan de lezer ter beoordeling. Mijn streven is erop gericht
geweest deze, naar mijn huidige inzicht zeer zeker niet onaantrekkelijke leidersfiguur
uit ons verleden voor mijn lezers op te roepen zoals ik meen dat ik hem uit de
bronnen heb leren kennen, hetgeen wil zeggen zonder enigerlei verdoezeling van
wat een vooraanstaand hedendaags staatsman zou noemen zijn ‘lelijke trekjes’.
De spons erover; dit onderwerp eenmaal aangeroerd kan ik echter niet de
verleiding weerstaan een opmerking te citeren, die ik eens, al dan niet bij een
tentamen, te horen kreeg van mijn leermeester Huizinga: ‘Maar Frederik Hendrik
was een rare snuiter; zijn gedrag was lang niet altijd impeccabel.’ In hoeverre dat
nimmer vergeten, subliem-Huizingiaanse zinnetje mede ten grondslag ligt aan dit
boek, is een vraag waarop ik geen antwoord zou weten te geven; mogelijkerwijze
meer dan ik besef, maar minder dan ik mij verbeeld. Als die combinatie ten minste
mogelijk is.
Over de annotatie kan ik kort zijn. Mijn vakgenoten moeten natuurlijk in de
gelegenheid worden gesteld al wat er - en hoe het - in een boek zoals dit beweerd
wordt te controleren en met name wie het een of andere met Frederik Hendrik in
verband staande onderwerp - zo zijn er nog talloze - nader wil onderzoeken, moet
erdoor worden voortgeholpen. Bij de belangstellende lezer echter, op wie dit niet
van toepassing is, kan het alleen maar geirriteerdheid teweegbrengen als hij steeds
weer opnieuw zijn lectuur moet onderbreken voor nadere toelichting buiten de tekst.
Op heel enkele, m.i. onvermijdelijke uitzonderingen na - zo weinig in getale dat zij
als uitzonderingen kunnen gelden, die de regel bevestigen - heb ik dan ook het
gebruik van ‘explicatieve noten’
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vermeden. De veronderstelde algemeen belangstellende lezer kan dan ook, voor
zover niet ook zij of hij speciaal geïnteresseerd is in een bepaald onderdeel, m.i.
het best vooraf globaal een blik werpen op het notenmateriaal aan het slot om verder
met een gerust geweten de verwijzingscijfertjes te ignoreren. Alle belangrijke bronnen
worden trouwens te zijner tijd wel eens, of zelfs herhaaldelijk in de tekst vermeld.
Het behoeft wel nauwelijks enig betoog dat ik, bij het Koninklijk Huisarchief te
beginnen, bij de totstandkoming van dit boek aan heel wat personen en instanties
dank ben verschuldigd. Hen allen op te sommen ware ondoenlijk, maar ik mag noch
wil nalaten te vermelden hoe ik het ook ditmaal niet zou hebben kunnen stellen
zonder het steeds hulpvaardige Gemeente-archief te Nijmegen en zijn directeur,
dr. J.A. Schimmel. Wanneer leemten of een dubieuze transcriptie in de aldaar
gedeponeerde ‘dubbelen’ der Resoluties van de Staten-Generaal dan wel een
manifeste ongerechtigheid in de gedrukte Resolutiën van Holland collationering met
het origineel noodzakelijk maakten, deed ik nimmer tevergeefs een beroep op drs.
J.G. Smit of dr. A.J. Veenendaal van het Bureau der Rijkscommissie voor
Vaderlandse Geschiedenis te 's-Gravenhage.
Het manuscript eenmaal voltooid, waren mijn collega aan de Vrije Universiteit
prof. dr. A.Th. van Deursen en mijn medewerker de heer A.E.M. Janssen hist. drs.
zo vriendelijk het geheel door te nemen zodat zij mij bijtijds op enkele onjuistheden
of andere tekortkomingen konden attenderen. Hetzelfde geldt voor de adviseur van
ZWO, wiens identiteit ik uit de aard der zaak niet geacht word te hebben bevroed.
Over de hoofdstukken gewijd aan Frederik Hendriks belangrijkste militaire operaties
heeft prof. dr. F.C. Spits een waakzaam oog laten gaan.
Bij het uitzoeken van de illustraties heb ik op grote schaal hulp ontvangen van
mej. M.E. Spliethoff hist. art. dra., wetenschappelijk medewerkster aan het
Iconographisch Bureau te 's-Gravenhage; bij de samenstelling van het register ben
ik terzijde gestaan door mijn medewerker drs. P.J.A.N. Rietbergen. Een allerminst
overbodige extra controle op mijn correctie van de proeven werd, behalve zoals
steeds door mijn vrouw, uitgeoefend door mijn vrienden mr. A.F.G.M. van Thiel
Coovels te Sintra, de heer en mevrouw Hardebeck-Blaauw te 's-Gravenhage en dr.
P.A.M. Geurts te Nijmegen.
Ten slotte mijn dank aan ZWO voor het subsidie waardoor de uitgave werd
mogelijk gemaakt en aan De Walburg Pers voor de perfecte verzorging ervan. Het
stemt mij tot vreugde dat met dit boek een nieuwe Walburgreeks wordt ingewijd, en
wel een van biografieën. Moge deze reeks voor ons cultuurgoed vele mensenlevens
redden, die het beschrijven waard zijn, levens uit verscheiden eeuwen, met inbegrip
van de, ten onzent weleer zozeer overbelichte zeventiende, die echter zo
langzamerhand wel aan een opkikkertje toe is.
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Rechterzijluik
Van Delft tot Breda
1584-1625
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‘Sie wissen doch, Musa Petrowna,
dasz in den meisten Biographien
das wahrhaft Merkwürdige nicht dort liegt,
wohin die Tintenfinger der Biographen deuten.’
BERGENGRUEN
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Hoofdstuk I
Toen Willem de Zwijger op 5 maart 1582 zijn derde vrouw, Charlotte de Bourbon,
verloor, was hij vader van elf wettige kinderen, waaronder negen dochters, terwijl
hij wat de twee zoons betreft er niet of nauwelijks op mocht rekenen dat hij de oudste,
Philips Willem, nog ooit zou terugzien. Deze was immers - en God alleen weet wat
het voor de vader betekend heeft - als veertienjarige jongen door Alva opgelicht van
de Leuvense Universiteit en werd sedertdien, uit de aard der zaak katholiek gebleven,
in Spanje vastgehouden in een résidence forcée die soms heel weinig verschilde
van onverholen gevangenschap. In hoeverre bij 's Prinsen gevoelens tegenover
zijn tweede zoon, Maurits, meespeelde dat hij zich van diens moeder had moeten
laten scheiden wegens wangedrag harerzijds, doet weinig ter zake; als, afgezien
nog van zijn eigen behoefte aan een vertrouwde levensgezellin, deze nog juist niet
vijftigjarige weduwnaar de hoop koesterde op nog wat meer mannelijk oir, dan zal
toch stellig iedereen dat kunnen begrijpen. En trouwens, al die dochters, waarvan
er pas twee volwassen waren en de jongste zelfs nog in de wieg lag, hadden toch
ook wel enige moederlijke zorg nodig. Kortom, wie zal het den beproefde kwalijk
nemen dat hij, hoezeer ook zijn Charlotte betreurende, wel enigermate haast maakte
met het uitkijken naar een opvolgster?
En wie die ook maar enigszins vertrouwd is met 's Prinsen politiek uit die laatste
jaren kan erover verbaasd zijn dat zijn keuze wederom op een Française viel? In
de weinig minder dan pompen-of-verdrinken-situatie waarin deze landen sedert de
komst van Parma verkeerden was naar zijn stellige overtuiging alleen van Franse
hulp nog enig heul te verwachten, al had dit betekend dat de souvereiniteit moest
worden opgedragen aan het abjecte vorstentelgje François, hertog van Anjou, enig
overgebleven broer van de al even abjecte koning Hendrik III. Door deze Anjou met
zijn krijgsbenden nu werd in januari 1583 bij de zogenaamde Franse Furie,
Antwerpen geteisterd, de metropool van deze landen, waar, sedert de hoofdstad
Brussel te onveilig was geworden, met heel het vrije Statenapparaat ook de Prins
zelf resideerde. Bij die gelegenheid was het dat hij, overtuigd van de bittere
noodzaak, zijn populariteit op het spel zette door spijts de furie van 's mans
soldatesca een openlijke breuk met Anjou te weigeren. Dus juist in deze conjunctuur
in datzelfde Antwerpen een Franse bruid ten huwelijk te voeren was niet bepaald
1
iets gerings.
Wat hierbij voor het gros der bevolking geen noemenswaardige rol kan hebben
gespeeld, maar daarentegen wel voor de, hoezeer ook numeriek een minderheid,
ontegenzeglijk ruggegraat van de nationale beweging, de overtuigde calvinisten,
was dat die bruid voortkwam uit de elite onder hun geest-
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verwanten in het nog steeds door godsdiensttwisten verscheurde Frankrijk; zelfs
kan men zonder veel gevaar voor overdrijving zeggen dat niemand in dat opzicht
betere papieren had dan zij, want niet slechts was zij, met voornaam Louise, de
dochter van het illusterste slachtoffer der beruchte Bartholomaeusnacht, de admiraal
de Coligny, maar bij datzelfde sinistere gebeuren was ook na één jaar echtverbintenis
haar eerste man, Charles de Téligny, vermoord. Zelf was zij ontkomen naar
Zwitserland en had daar enkele jaren doorgebracht, totdat zij veilig naar Frankrijk
kon terugkeren en daar rustig op haar goederen leven.
Toen het huwelijksaanzoek van de Prins van Oranje haar bereikte, was Louise
een weduwe van achter in de twintig, zodat men, zeker naar Ancien
Régime-begrippen, voor een weduwnaar van vijftig die nog graag zoons wil hebben
het aanzoek niet onredelijk, laat staan belachelijk mag noemen. Ook dynastiek
gesproken was het een alleszins passende verbintenis; als Coligny ex matre Laval
was Louise geparenteerd aan heel die opperste bovenlaag van de Franse aristocratie
- inclusief bijvoorbeeld de Montmorency's en de nog niet op de troon gezeten
Bourbons - die zich in deze periode van godsdienstoorlogen zo onverdroten om de
confessionele scheidingslijn heenrankte, maar die nu eenmaal tegenover de Franse
kroon een andere positie innam dan haar rang- en standgenoten in het Rijk, een
verschil waarop wij hieronder nog zullen terugkomen.
Dat de prinselijke bruidegom zelf voor de huwelijkssluiting naar Frankrijk zou zijn
getogen, was iets waarvan onder de gegeven omstandigheden geen sprake kon
zijn en zelfs moest hij op verzoek van de Staten-Generaal ervan afzien haar - over
land reizen kon al niet meer - in Vlissingen te gaan opwachten, zodat zij, afgezien
natuurlijk van een bij haar rang passend gevolg, tot Antwerpen begeleid werd door
de daartoe uitverkorene, de tijdens 's Prinsen eerste weduwnaarschap verwekte en
2
geboren bastaardzoon Justinus van Nassau; iets buitenissigs had deze keuze van
escorte blijkbaar hoegenaamd niet.
Gesloten werd het huwelijk dus in Antwerpen, te weten op 12 april 1583 en reeds
binnen enkele weken was de Prinses, wier eerste huwelijk kinderloos was gebleven,
in blijde verwachting. Haar kind zou echter niet ook in datzelfde Antwerpen het
levenslicht aanschouwen, want al behoeft men het dan nog geen vlucht te noemen,
het opdringen van Parma's leger maakte, juist zoals vijf jaar tevoren Brussel, thans
ook 's lands grote metropool te onveilig voor een verder beklijven van het vrije
Statenbestel met zijn regeerapparaat. Met andere woorden, nadat de nationale
vrijheidsbeweging tegen de tyrannieke vreemdelingenheerschappij zich in 1576
wederom had kunnen ontplooien vanuit het oude kerngewest Brabant, moest zij
zich nu weer terugtrekken op de zoveel smallere basis van het oorspronkelijk perifere
Holland dat echter in 1572 een eigen kernfunctie was gaan vervullen, die het weldra
opnieuw en dan voortaan vrijwel in exclusiviteit de zijne zal mogen noemen.
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Bij de hier gebezigde term ‘nationale vrijheidsbeweging’ verzuime men overigens
niet het nodige voorbehoud te maken. De opstand had van meet af aan, meer dan
een abstracte vrijheid, het behoud van talloze oude vrijheden gegolden en wat dat
‘nationaal’ betreft, moet in de eerste plaats worden aangetekend dat, waartegen
men in opstand kwam, de Spaanse centralizeringspolitiek was, 's Konings streven
uit zijn diverse Landen van Herwaarts Over één politieke eenheid - en noemt men
zo iets al niet heel gauw natie? - te smeden. Met name voor de niet-patrimoniale,
i.e. de pas in de zestiende eeuw Bourgondisch geworden gewesten is het ietwat
precair in die jaren reeds van een nationaal Nederlands sentiment te spreken; voor
een gewest als Gelderland bijvoorbeeld, het door Karel V gewapenderhand
veroverde, was de huidige hertog Philips niet slechts een vreemdeling als koning
van Spanje, maar wel degelijk ook als graaf van Holland.
Hier vallen echter wel gradaties waar te nemen; al hadden zij dan beslist niet
staan te trappelen van ongeduld, ook door de Geldersen was de Pacificatie van
Gent getekend en werd even later grif Matthias als landvoogd geaccepteerd, terwijl,
toen de brute Jan van Nassau hun als stadhouder werd opgedrongen, althans
Nijmegen, de hoofdstad van het eerste kwartier, er wel voor zou hebben gevoeld
3
diens broer Willem de Zwijger zelf als zodanig te aanvaarden.
Maar dergelijke bijzonderheden daargelaten, in alle Nederlandse gewesten had
zich vrijwel simultaan, zij het met ongelijke intensiteit een onbehagen tegenover 's
Konings op Spaanse leest geschoeide bewind weten baan te breken, dat
geleidelijkaan uitgroeide tot een opstand waaruit iets voortkwam, dat al vrij spoedig
als ‘dese Staet’ werd aangeduid en dat wij toch zeker achteraf met heel veel recht
en reden een, zij het helaas gehalveerde ‘natie’ mogen noemen. En zelfs al zouden
wíj het anders zien, het lijkt mij moeilijk te ontkennen dat Willem de Zwijger en zijn
zoons, aan een waarvan dit boek per slot van rekening gewijd is, het wel zo zagen;
voor hen was het ‘Spanjolen buiten’ een nationaal programma, al behoeven wij ook
weer niet uit het oog te verliezen hoezeer hun eigen dynastiek belang daarmee
onontwarbaar verweven was.
Wat betekende nu dit terugtrekken op een smallere basis, die voor de vader zo
bij uitstek smartelijke maatregel, voor het kind in de moederschoot? Het lijkt
ondenkbaar dat hij zich daar in zijn betrekkelijk lange leven nooit eens tegenover
een vertrouweling over zou hebben uitgesproken, maar ons is dienaangaande geen
pertinente uitlating overgeleverd. Bij ontstentenis van woorden kunnen echter ook
daden spreken en opgetekende voornemens. Welnu, wat wij tot in den treure
gedocumenteerd vinden, is hoe deze zozeer nadrukkelijk niet in Antwerpen geborene
zijn leven lang en met toenemende intensiteit bij het klimmen der jaren meer dan
door enige andere onder de zon, door deze stad als het ware gebiologeerd is. Naar
onze grote contemporaine geschiedschrijver Aitzema in zijn relaas van 's Prinsen
laatste levensmaanden optekent:
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‘Sijn Hoocheyt soude geseyt hebben niet meer te wenschen als Antwerpen te mogen
4
winnen, dan gerust ende bereyt te sijn te sterven.’ Hoe door en door dit niet uit de
lucht is gegrepen zal in de laatste hoofdstukken van dit boek blijken.
Van de Scheldestad ging het overigens niet terstond naar Holland, maar eerst
naar Middelburg waar de familie verbleef tot omstreeks kerstmis, toen Louise al
zowat aan de negende maand van haar zwangerschap moet zijn toe geweest. Geen
wonder dus dat zij zich, na blijkbaar te water van Middelburg tot Rotterdam te zijn
gebracht, volgens haar eigen zeggen ‘toute froissée et toute rompue’ voelde, toen
zij in plaats van een ‘carrosse suspendu à la françoise’ zich voor de verdere reis tot
Delft behelpen moest met ‘un de ces chariots découverts de Hollande, conduit par
5
un vourman, où on la fit asseoir sur une belle planche.’
De bestemming in Holland was namelijk Delft, waar het voormalige Sint
Aagtenklooster, door Willem I reeds zo vaak als residentie gebruikt dat het in de
wandeling al Prinsenhof heette, blijkbaar een bruikbaarder logies opleverde dan het
nog niet door Maurits, laat staan door Frederik Hendrik uitgebreide Stadhouderlijk
Kwartier op het Haagse Binnenhof, waar al sedert mensenheugenis geen stadhouder
meer met een gezin echt gewoond had.
Daar, in dat Delftse Prinsenhof, werd dan ook op 29 januari 1584 Frederik Hendrik
geboren en vandaaruit werd hij op 12 juni ten doop gebracht naar de Nieuwe Kerk,
welk edel bouwwerk aldus voor de eerste maal werd betrokken bij het openbare
wel en wee van het Huis van Oranje.
En hier terstond even ingelast: de doopnamen van de jonggeborene luidden
Frederik Hendrik, in die volgorde, want zijn peters waren - afgezien van de Heren
Staten - de koning van Denemarken en, ettelijke treden lager, die van dan nog alleen
maar Navarre, de latere Hendrik IV van Frankrijk. Of het met deze bevordering van
zijn Franse peetoom samenhing - de vrij obscure Deense overleed trouwens al vrij
gauw - dat van de dubbele naam de component Hendrik zo sterk ging prevaleren
dat wij hem bij de tijdgenoten vaak alleen tegenkomen en bij sommige latere
schrijvers - Louise's biograaf Delaborde bijvoorbeeld - vóór Frederik? Nochtans, om
ons te houden aan de tijdgenoten, als dat met zijn versvoeten beter uitkomt, dan
jubelt Vondel bijna refreinmatig na het eerste grote wapenfeit in dit vorstenleven:
6
‘Prins Frederik heeft Grol.’ Zelf tekende hij, steeds in het Frans, F. Henry, eerst de
Nassau, later d'Orenge.
De Deense koning, Frederik II, had om namens hem peet te staan een
7
ambassadeur naar Den Haag gestuurd, terwijl die van Navarre zich liet
vertegenwoordigen door de halfbroer van de dopeling, de jonge Maurits, goedkoop
en flatteus. Op de plechtigheid volgde een luisterrijk feestmaal, het laatste dat Willem
de Zwijger zou aanrichten en waaraan ook de Staten-Generaal aanzaten, maar dat
tesamen met het Franse huwelijk - al was het dan met de dochter van Coligny volgens de Leidse predikant Hackius zo zeer de toorn
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des hemels opwekte, dat wat nog geen volle maand later in datzelfde Delft voorviel,
8
als straf ervoor kon gelden. En wat daar dan wel voorviel weten wij allen, het dodelijk
schot van Balthasar Gérard, ten gevolgde waarvan dezelfde kerk waar nog zo pas
de jongste zoon gedoopt was, voor eeuwen in de toekomst het mausoleum zou
worden van de Oranjes. Die Leidse dominee werd overigens door de Staten van
9
Holland bestraft met een preekverbod van enkele maanden.
Hier frasen inlassen over de smart der Prinses zou op het ondelicate af banaal zijn,
maar wat wij ons wel voor ogen moeten stellen is de bijzonder moeilijke situatie
waarin zij kwam te verkeren, een situatie van voor iemand met haar fiere
zelfbewustzijn bijzonder schrijnende afhankelijkheid van de Staten, in beginsel
natuurlijk in de eerste plaats de Staten-Generaal, waar ook nog - nog juist - Brabant
en Vlaanderen als respectievelijk nr. 1 en 3 onder de gewesten vertegenwoordigd
waren, maar in de praktijk toch al meer in het bijzonder van de Staten van Holland.
Iets dat wij hierbij niet mogen vergeten is hoe, toen hij vermoord werd, er nog
maar heel weinig aan ontbrak of aan Willem I was de grafelijkheid van Holland
opgedragen geweest. Nog slechts twee steden maakten moeilijkheden bij de regeling
van allerlei detailkwesties, nr. 5 en 6 in de officiële rangorde, oftewel Amsterdam
en Gouda. Van dit tweetal zal de laatste in Frederik Hendriks leven geen uitgesproken
eigen rol spelen - of hij er zelfs ooit geweest is? van Den Haag naar Utrecht placht
men over Leiden te reizen - de eerste daarentegen een doorslaggevende, zodat,
al kunnen wij haar niet beantwoorden, het niet al te ongerijmd lijkt de vraag althans
te stellen of in zijn appreciatie van de Amstelstad die obstructie, ten gevolge waarvan
de verheffing van zijn vader ter elfder ure niet was doorgegaan misschien mede
een rol heeft gespeeld.
Nu zou wat de regeerpraktijk betreft tijdens het leven van de Zwijger zijn verheffing
tot Graaf heel weinig verschil hebben gemaakt. Hij was gaarne bereid een,
neologistisch uitgedrukt, constitutie te aanvaarden en te bezweren, waarbij, al werden
dan staatsrechtelijk de rollen omgekeerd, de verhouding tussen hem en de Staten
precies zo zou zijn gebleven, als nu hij met een vage opdracht van ‘hoge overheid’
het in laatste instantie ambt van stadhouder vervulde. Hijzelf eenmaal van het toneel
weggevaagd, behoeft het echter wel geen betoog dat het voor zijn gezin een
essentieel verschil uitmaakte of zij achterbleven als weduwe en wezen van het
staatshoofd, dan wel van een willekeurige, zij het dan als ‘vader des vaderlands’
erkende leidersfiguur, tegenover wiens nabestaanden men, hoe volmondig dan ook
erkend, alleen morele, geen contractueel vastgelegde verplichtingen had, afgezien
dan van wat aardigheidjes zoals de als ‘pillegift’ bij zijn doop aan het kleine prinsje
toegekende ‘rentebrieven’. Wat het van oorsprong zo aanzienlijke vermogen
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van Willem de Zwijger betreft, dat verkeerde, zoals al wie zelfs maar oppervlakkig
met zijn levensloop vertrouwd is zonder meer zal begrijpen, in een deplorabele
toestand; een groot deel van zijn bezittingen was in de macht van de vijand en de
rest tot een nauwelijks nog duldbaar maximum met schulden bezwaard. Zelfs het
bij testament aan Frederik Hendrik toegewezen Geertruidenberg werd in 1589 door
zijn Engelse gouverneur weer de Spanjaarden in handen gespeeld en moest in
10
1593 door Maurits worden heroverd.
Dat Louise de Coligny onmiddellijk na de moord het voornemen zou hebben
opgevat met haar zoontje en stiefdochtertjes naar Frankrijk terug te keren, lijkt in
deze omstandigheden niet zeer waarschijnlijk, maar wel ziet het ernaar uit dat zij
de Staten aanleiding gaf haar van meet af aan van dat voornemen te verdenken.
Met name die van Holland, van wie in theorie het leeuwedeel, in de praktijk geheel
haar onderstand moest komen, verzetten er zich zelfs tegen dat zij, om al vast een
eindweegs in de goede richting te zijn, terugkeerde naar Middelburg, waar zij immers
aan de zijde van haar man een paar, bij veronderstelling gelukkige, maanden had
gesleten. De Hollanders echter, hoewel begrijpend dat zij in Delft niet wilde blijven,
wensten haar onder hun toezicht te houden en slaagden erin haar naar Leiden te
dirigeren, naar het eveneens Prinsenhof geheten pand aan het Rapenburg, waar
in de laatst verstreken jaren de jonge Maurits als student had gewoond en waar
dus, mogen wij wel concluderen, Frederik Hendrik in de meest letterlijke zin van het
woord is gezoogd. Omstreeks Nieuwjaar 1586 echter blijkt de doelbewuste douairière
toch kans te hebben gezien haar zin door te drijven en naar Walcheren te verhuizen.
Of het daarmee samenhangt, dat de Staten van Holland dan ernstiger
beslommeringen hebben dan zich met haar te bemoeien? Dan is het voor hen zaak
zich schrap te zetten om hun eigen identiteit, waarvan zelfs de Zwijger zo nu en dan
de scherpe kant had te voelen gekregen, veilig te stellen tegenover een, al was de
signatuur niet langer rooms maar extreem-calvinistisch, althans in hun ogen weinig
minder tyranniek centralizeringsbeleid dan dat van de Spanjaarden waaraan zij zich
zo moeizaam hadden ontworsteld, de, noemen wij het ook maar tyrannie van de
11
ietwat onbesuisd binnengehaalde graaf van Leicester. Als onderdeel van deze
Hollandse Igelstellung-politiek zal de dan zeventienjarige Maurits door het gewest
tot stadhouder worden aangesteld, beslist niet zonder toedoen van de man die zelf
kort daarop tot landsadvocaat werd benoemd, Johan van Oldenbarnevelt, maar dat
alles valt buiten ons kader. Noteren wij slechts dat Louise de Coligny wijs genoeg
was om, zonder zich vast te leggen, ook met Leicester betrekkingen van goede
courtoisie te onderhouden, juist zoals hij met haar. Zo laat hij aan haar dan nog niet
helemaal tweejarig zoontje een ‘belle chaîne’ overbrengen met een portret-medaillon
van Koningin Elisabeth eraan. Als 's graven neef die dit ere-geschenk heeft
overgebracht nog geen jaar later sneuvelt, dan verklaart de Prinses in haar
condoléance-brief hem haar leven lang te zullen betreuren ‘autant que si c'étoit mon
propre frère’,
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maar dat de naam van Sir Philip Sidney niet in de eerste plaats zou voortleven ‘pour
raison de ses grandes et rares vertus’ en zeker niet ter ere van zijn neefschap van
Leicester, kon zelfs een intelligente en belezen Française van haar dagen moeilijk
12
bevroeden.
Van begin 1586 tot midden 1591 woont dan Louise met haar zoontje en
stiefdochtertjes in de abdij te Middelburg, zinnend - dat ongetwijfeld - op een
terugkeer naar Frankrijk, waar echter in 1585 de laatste en niet de minst hevige van
de zogenaamde godsdienstoorlogen was uitgebroken, die welke pas zal eindigen
met de stevige en definitieve installatie op de troon van Louise's verre verwant en
Frederik Hendriks peetoom, de - dan voor de tweede maal ex- - Hugenoot Hendrik
van Bourbon. Uit al die jaren nu vernemen wij, zoals toch ook eigenlijk alleen maar
voor de hand ligt, slechts uiterst sporadisch iets over het kleine prinsje. Ongetwijfeld
zou het meer geweest zijn, als wij ook voor deze periode al zoveel gezellige
babbelbrieven - maar toch niet helemaal Mme de Sévigné! - hadden van de Prinses
als eerlang aan haar dan gehuwde stiefdochters, Elisabeth, sedert 1595 hertogin
van Bouillon, en bovenal - die zijn ten minste het talrijkst bewaard gebleven Charlotte Brabantine, in 1598 getrouwd met Claude de la Tremoïlle, hertog van
Thouars. Deze beide toekomstige grandes dames zijn dan echter zelf nog kinderen
die met het kleine broertje - ‘petit frère’ in alle latere brieven - spelen en ongetwijfeld
om zijn gunsten ruzie maken. Trouwens, wat zou er heel veel anders over het
broertje te vertellen geweest zijn, dan hoe hij het maakt wat de gezondheid betreft?
Onder dat hoofd vernemen wij bijvoorbeeld in een brief van de Prinses aan haar
nimmer aanschouwde, maar als nestor van de schoonfamilie met veel pluimen
omstreken zwager Jan de Oude te Dillenburg dat de kleine jongen de hele winter
1588-'89 ‘malade de fièvre’ is geweest, maar dat hij nu, en dat is pas eind april,
‘commence à bien se porter.’ Twee jaar later heeft hij kinderpokjes gehad, waarvan
13
hij Goddank weer genezen is, ‘et ne lui en paroît point.’ Op zichzelf beschouwd
dus niets buitengewoons in een kinderleven, al mogen wij wel beseffen wat zo'n
hele winter koorts aan angsten moet hebben betekend voor haar die, welk een
voorbeeldig zorgzame tweede moeder zij ook was voor haar stiefdochtertjes, haar
verdere bestaan toch vóór alles om hem als spil voelde draaien. En wat wij dus
verder hebben vernomen, is dat de ‘mooy Heintje’ van luttele jaren in de toekomst
niet evenals zo velen van zijn tijdgenoten door de pokken ontsierd was. En wie weet
- maar dat zullen wij wel nooit meer te weten komen - heeft hij ook tot op gevorderde
leeftijd een redelijk gaaf en toonbaar gebit, dat andere element van ontsiering,
mogen behouden.
Was zonder enige twijfel Louise de Coligny een moeder wie niets boven haar
kind ging, voor zover wij ons haar beeld voor de geest kunnen halen kan dat, en
nog te meer vanwege het verschil in sexe, voor iemand van haar consciëntieuze
intelligentie alleen maar hebben betekend dat zij zichzelf zorgvuldig in bedwang
hield om hem niet te verwennen. Rechtstreekse bescheiden

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

28
hebben wij daaromtrent niet, maar wel één onrechtstreeks, dat ik dan ook
curiositeitshalve hier even wil aanhalen. Het dateert uit 1609, dus als Frederik
Hendrik al lang en breed een volwassen generaal is, maar dat doet hier weinig ter
zake. Dan heeft Louise namelijk bij zich in Den Haag een dochtertje van Charlotte
Brabantine te logeren. Dit tot haar ‘grand contentement’, want zij is dol op het kind,
maar niettemin, ‘je ne la gâte point, car je la fais fort bien fouetter quand elle le
14
mérite.’ Dat zal dus, zou men zo zeggen, met haar oom in zijn jonge jaren ook wel
het geval geweest zijn.
Maar met of zonder zweepje, wat wij voor ons totale beeld van Frederik Hendrik
betreffende deze vroege jaren willen onthouden, is dat hij leerde kijken, lopen,
praten, kortom, dat deze wereld voor hem openging, niet in Den Haag of in een der
Hollandse steden, maar halverwege tussen Zuid en Noord op het Zeeuwse
Walcheren met - ook al werd wel afgewisseld met Vlissingen en wie weet ook Veere
- de vaste woonstee in het imposante abdijcomplex in het hart van het als
stadsaanleg bijna volmaakte Middelburg. Of al dat harmonische om hem heen, juist
in de ontvankelijkste kinderjaren, van blijvende invloed op hem is geweest, wie zal
het zeggen? Hijzelf heeft naar ons beste weten nimmer iets van dien aard te kennen
gegeven, maar hij leefde dan ook anderhalve eeuw vóór bijvoorbeeld Rousseau.
Van enigerlei speciale affectie voor Zeeland blijkt in zijn latere leven hoegenaamd
niets, al is het, zoals hieronder nader zal blijken, een van de gewesten waar hij het
meest in de melk heeft te brokken, dat hij in feite zal laten regeren door een bij
uitstek vertrouwd factotum.
Louise's honkvastheid op Walcheren hing stellig ook daarmee samen, dat zij er
iets dichter bij Frankrijk was, waarheen de reis meer dan ooit over zee moest, maar
bovendien is zij er, naar zij in maart 1591 aan haar neef Turenne schrijft, ‘par artifice’
achter gekomen dat als zij, gehoor gevend aan de voortdurende aandrang, met
haar zoontje naar Holland verhuist, zij hem er niet zo gemakkelijk weer vandaan
zal krijgen. Weliswaar kan zij ook niet naar Frankrijk, want daar woedt immers nog
steeds hevige burgeroorlog, maar waar zij wel graag heen zou willen en waar zij
weet dat zij van harte welkom is - ‘ils m'y désirent plus que jamais’ - is Orange, een
verlangen waarop zij in de toekomst nog zal terugkomen, maar dat, nog geheel
afgezien van de Staten, dan zo min als nu door Maurits, tot Philips Willems vrijlating
15
uit Spanje de waarnemend baas over het prinsdom, zal worden ingewilligd.
Hoezeer echter ook door argwaan bevangen, reeds enkele maanden nadat zij
dit schreef zien wij - zo onweerstaanbaar was blijkbaar de aandrang geworden - de
Prinses met haar gezin terugkeren naar Holland, al is het ditmaal niet naar Delft of
Leiden, maar naar der Staten vaste vergaderplaats 's-Gravenhage, waar aan het
Noordeinde, dus toentertijd aan de rand van de stad, de ruime, zij het dan qua opstal
vóór alles rommelige huizing van enen Jacob Weytsen, heer van Brandtwijck voor
haar werd gehuurd, die voortaan als het
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‘Oude Hof’ zal worden aangeduid. In 1609 zal dit huis, voor de rest van haar leven
voor zover niet in Frankrijk doorgebracht haar vaste residentie, zelfs voor haar
worden aangekocht met recht van vererving op Frederik Hendrik die er dan ook
blijft wonen tot zijn verhuizing naar het Binnenhof en het tegen het einde van zijn
leven door Jacob van Campen zal laten fatsoeneren tot de gedaante waarin wij het,
althans de fraaie façade, sedert de jongste restauratie opnieuw kunnen
16
bewonderen.
En nu, in de jaren van deze vroegste woonperiode aan het Noordeinde, vernemen
wij ook voor het eerst iets omtrent de opvoeding van het prinsje in de betekenis van
onderwijs. Wij kunnen slechts aannemen dat de dan ruim zevenjarige al wel in
Middelburg aan lezen, schrijven en rekenen zal zijn toegekomen, al weten wij niet
dank zij wiens goede zorgen. Misschien wel die van zijn moeder zelf? Naast de
behartiging van de politieke en financiële belangen - al was dat waarachtig geen
sinecure - viel er in en om die abdij niet zo heel veel anders te bedenken om de tijd
door te brengen, dan zich zoveel mogelijk zelf met de kinderen bezig houden. Eén
ding is echter wel zeker, hoe en door wie die lesjes ook werden gegeven, de taal
waarin dat gebeurde was Frans. Als hij in 1598 in Parijs verblijft, schrijft de Staatse
ambassadeur aldaar, François van Aerssen, aan zijn dan nog vriend Oldenbarnevelt:
‘Je l'exhorte souvent à l'entretien de la langue flamende.’ Met andere woorden, dat
was de aangeleerde niet-moedertaal die, zeker in Frankrijk zelf, zorgvuldig moest
17
worden onderhouden.
Maar thans was het dus zaak ernst te gaan maken met de studie. Een - om met
Brandt te spreken - ‘leermeester en opsiender’ zal de knaap pas krijgen, wanneer
hij twee en een half jaar na dezen op nog niet helemaal tienjarige leeftijd in Leiden
als student wordt ingeschreven en daar op zijn beurt als nominale heer des huizes
het Prinsenhof aan het Rapenburg betrekt. Dit dan uiteraard met een aan zijn rang
en stand aangepast hofhoudinkje en met een Franse officier in Staatse dienst, een
zekere Dommarville, die in overleg met de Heren Staten door de Prinses werd
aangesteld tot zijn militaire gouverneur. De ‘leermeester en opsiender’ werd een
zekere Torsay, die echter blijkbaar, althans in het begin niet bijster in de smaak viel
bij zijn pupil. Wij hebben ten minste een, zo te zien voor de familieverhoudingen
uitermate typerend carambole-over-band-briefje van december 1594, waarin de
dan te Parijs verblijvende Louise Willem Lodewijk verzoekt er bij Maurits op aan te
dringen dat hij zich de moeite moge getroosten ‘de conseiller à mon fils d'autoriser
18
ledit sieur de Torsay en sa maison afin que sous lui (!) il en ait toute la conduite.’
Maar dan is Frederik Hendrik ook al bijna elf jaar en sedert één daarvan
geïnstalleerd op het Rapenburg. Voordat de heer de Torsay en wie weet - maar wij
vernemen niets daaromtrent - welke sommiteiten uit het Leidse hooglerarencorps
konden voortbouwen op dat in Middelburg aangeleerde lezen en schrijven, had er
gedurende die twee en een half jaar op het Oude Hof nog wel
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het een en ander overbrugd moeten worden en de keuze van de man die de Prinses
daartoe bereid vond was een bij uitstek gelukkige. Het mag dan al zijn dat men zich
nauwelijks kan voorstellen dat uit een zoon van de Zwijger en van haarzelf ooit een
bekrompen fanaticus zou zijn gegroeid, maar wat had niet voor een ravage kunnen
worden aangericht, als het weliswaar niet hyper-, maar stellig toch zeer gevoelige
kind, voor wie een degelijke scholing op reformatorische basis geboden was, in
handen was geraakt van een der vele hier te lande rondlopende theologen, op wie
die qualificatie maar al te zeer van toepassing was? Om ter vergelijking even in het
andere van die twee onzalige ‘kampen’ te gluren, wat hebben de jezuïeten niet van
de toekomstige Keizer Ferdinand II gemaakt!
Een geheel andere figuur was de man die Louise de Coligny bij haar komst in
Den Haag wist aan te trekken om met de onderrichting in de christelijke leer voorlopig
ook de zorg voor het verdere onderwijs aan haar zoon op zich te nemen en die
daarbij tevens, naast Duplessis Mornay in Frankrijk, haar eigen geestelijke leidsman
werd en zou blijven gedurende al de jaren die zij in Nederland doorbracht, de
Utrechter Johannes Uytenbogaert. Als - naar de noties van het tijdperk - oude dame
zal zij het nog juist beleven hoe hij als exponent bij uitstek van een tot onrechtzinnig
verklaarde, van scherpslijperij afkerige richting binnen de vaderlandse Kerk, uit het
land wordt verbannen; hoe hij na zijn clandestiene terugkeer als feitelijke leider van
een verboden secte haar zoon gedurende vele jaren voor allerlei, politieke zowel
als morele, problemen plaatst, zal hieronder nog vele bladzijden in beslag nemen.
Dit alles ligt echter thans, in 1591, nog in een verre toekomst. Onder invloed van
de bekende Duifhuis van de Jacobikerk in zijn Vaderstad voor de Reformatie
gewonnen, was Uytenbogaert, behalve dat hij ook regelmatig met Maurits mee te
velde trok, thans predikant te 's-Gravenhage, tot dusverre gewoon van de
Nederlandstalige gemeente. Door toedoen van Louise de Coligny zal echter de
linguïstisch blijkbaar zeer begaafde weldra tevens belast worden met de zorg voor
de Waalse gemeente, dan kerkend in de Hofkapel, van welker kansel hij pas door
de Dordtse Synode zal worden verjaagd.
Deze, stellig in hoge mate charismatische, mitsgaders boeiende en, huiselijk
uitgedrukt, ook nog geleerde persoonlijkheid nu zal, aldus Brandt, de jonge Prins
een paar jaar lang ‘niet alleen de fondamenten der Christelijke Religie, maer ook in
de Latijnsche taele onderwijsen, de grammatica en syntaxis leeren en eenige
Latijnsche schrijvers voorleesen.’ Met andere woorden, hij zal zorg dragen voor de
elementaire outillage, waarbuiten men, op welke leeftijd dan ook, eenvoudig niet
terecht kon aan enigerlei universiteit. Of hij, en na hem in Leiden Torsay, daarbij
gebruik gemaakt heeft van het Discours met uitgebreid curriculum over
kinderopvoeding, dat Duplessis Mornay voor zijn eigen zoon - die echter geen prins
was - had opgesteld en waarvan hij een afschrift aan Louise de Coligny had doen
toekomen? Als wij erbij bedenken hoe dit kind,
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dat wel een prins was, Leiden alweer verliet op de leeftijd waarop in onze dagen
een begaafde leerling van de tweede klas gymnasium pleegt over te gaan naar de
derde, dan kan niet meer dan een minieme fractie van al dat fraais aan bod zijn
gekomen. Wanneer hij eenmaal Leiden vaarwel gezegd heeft, zal Frederik Hendriks
opleiding vóór alles praktisch militair zijn, hetgeen overigens betekent dat er buiten
de zomermaanden ruimschoots tijd moet zijn geweest voor voortzetting van de
minder gespecialiseerde studie. In ieder geval werd er genoeg Latijn ingestampt
om ‘satis commode’ Lipsius te kunnen lezen, maar reeds in 1625 moet Constantijn
Huygens, dan vers tot secretaris benoemd, erbij vertellen dat dat Latijn wel heel erg
roestig is geworden. Dit overigens tot 's Prinsen eigen leedwezen en in latere jaren
zal hij niet slechts insisteren op een klassieke vorming van zijn ‘kroonprins’ Willem,
wiens neven Dohna hem zullen honen als zij in zijn kamer een Plutarchus aantreffen,
maar evenzeer van zijn bastaardzoon Frederik, de latere heer van Zuilestein, bij
19
wie het helemaal boter aan de galg gesmeerd was.
Het noemen van juist Lipsius als Latijn schrijvend auteur die Frederik Hendrik
eenmaal vlot had gelezen, doet onwillekeurig de vraag rijzen in hoeverre hij vertrouwd
was met het werk van een nog grotere humanist van vaderlandse bodem, met dat
van Erasmus, aan wiens geestesstructuur hij toch op zijn minst evenzeer verwant
was als zijn traditioneel daaraan vastgekoppelde tijdgenoot Hugo de Groot. En in
aansluiting hierop: dat voor zijn ontspanningslectuur in de eerste plaats de Franse
moderomans van zijn dagen in aanmerking kwamen is buiten kijf, maar is hij
bijvoorbeeld in deze zijn moedertaal ook ooit vertrouwd geraakt met Montaigne, die
althans in zijn latere jaren zo zeer bij zijn temperament lijkt te passen? En à propos
hiervan, de neven Dohna die zich zo ergeren aan de Plutarchus van de jonge Willem,
bevelen als alternatief Rabelais aan. Maar nog verder doorfantaserend: ongeveer
in de jaren waarin die neven aan bod komen geniet het Hof van een charade,
waarover meer hieronder, maar waaruit blijkt dat men er algemeen vertrouwd was
met de Quijote. Geen wonder, die was uitenterna vertaald, tot en met in het
Nederlands, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een auteur als Quevedo en voor
veel van de Spaanse comedie. Maar geheel afgezien daarvan, zou een man als
Frederik Hendrik zich met die taal van de vijand, waarin hij zo veel brieven
onderschepte en bij voortduring hoopte te onderscheppen, niet althans receptief
enigermate vertrouwd gemaakt hebben? Dit ook al had hij geheel zijn ambtelijk
leven door naast zich als secretaris een talengenie met bovendien nog een
uitzonderlijk flair voor het decoderen van cijferschrift. En nog heel even verder
mijmerend: zoal geen Spaans, dan toch misschien wel Italiaans, de taal waaruit
bijvoorbeeld, om van een Ariosto en een Tasso niet eens te spreken, wel een boek
als de Cortegiano vertaald was, maar op geen stukken na alle krijgs- en wel met
name vestingbouwkundige tractaten die erin waren verschenen? Maar dan weer in
aansluiting op dit laatste chapiter; waar-
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aan wij, ook al vernemen wij het niet expressis verbis, geen ogenblik behoeven te
twijfelen, is dat bij wat wij dan maar Frederik Hendriks studie zullen noemen de
nodige aandacht werd gewijd - en zeker niet met tegenzin - aan de wiskunde, al
was het slechts als praemisse voor de ballistiek waarmee allerlei, zelf waarlijk ook
niet zonder wiskunde tot stand gekomen vestingwerken moesten worden bestookt.
Terwijl de Prinses zich in haar nieuwe woning aan het installeren is en het prinsje
zich aan de voorbereiding tot zijn studie begint te wijden, een enkel woord over de
financiële grondslagen waarop geheel dit, zij het nog zo bescheiden hofhoudinkje
berustte. Dit met volmondige erkenning dat hier niet meer kan worden geboden dan
enkele globale noties; niet slechts zou een gedetailleerd relaas het kader van dit
bestek tebuiten gaan, het zou ook alleen zin hebben voor het geheel van Frederik
Hendriks leven: hoe hij van berooide jongste zoon schatrijk wordt en hoe hij dan om van zijn zoon na hem niet eens te spreken - van dat zo moeizaam vergaarde
familievermogen weer een nauwelijks nog verantwoord deel gaat verkwisten aan
de koninklijke parentatie met het Huis Stuart. Iets dergelijks zou echter neerkomen
op een even deskundig en grondig onderzoek naar de verdere lotgevallen van het
Oranjevermogen, als tot dusverre nog slechts is verricht voor het ‘sterfhuis’ van
Willem de Zwijger.
Van deze nalatenschap streek, als wij Louise de Coligny mogen geloven, nog
eind 1604 Frederik Hendrik geen ‘seul liard’ op, dit ook al was toen reeds meer dan
elf jaar tevoren het hem toegewezen Geertruidenberg door Maurits heroverd. En
hier alvast erbij verteld, indirect bracht dat het kleine broertje wel wat op, want, al
was het dan althans méde om Hohenlohe uit die functie te weren, hij werd er in
naam tot gouverneur benoemd, juist zoals hem voordien, in januari van datzelfde
jaar 1593 reeds ter bekostiging van zijn opvoeding door de Staten van Holland een
‘groot collonelschap van 20 vendelen’ was gegeven, waarvan ieder vendel per
maand twintig pond opleverde. Hoe deze wijze van de prinselijke familie bezoldigen
- noteer de etymologie - voor de toekomstige Willem II helemaal ad absurdum zal
worden gevoerd, zullen wij nader hieronder zien. Wat overigens die inkomsten uit
Geertruidenberg betreft, met annex de Hoge en Lage Zwaluwe, die zullen Frederik
Hendrik wel regelmatig gaan toevloeien, wanneer eindelijk in 1609, niet buiten
samenhang met de bestandsonderhandelingen, de overeenkomst tot stand komt,
waarbij de drie broers de vaderlijke erfenis verdelen, behoudens natuurlijk wat er
afvalt voor de zusters en hun erven. Wat dat betreft zullen wij Frederik Hendrik nog
tussen 1630 en '40 in financiële onderhandelingen verwikkeld zien, die verdacht
veel weg hebben van processen en waaruit wij in ieder geval kunnen opmaken dat
20
verschillende zusters hun ‘petit frère’ rijkelijk inhalig vinden.
Van inhaligheid, hebzucht of hoe men het noemen wil, zullen wij hem trou-
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wens nog vaker zien betichten, zelfs door lieden die hem in ieder ander opzicht zeer
hoog aanslaan. Wanneer wij daar dan echter bij veronderstellen dat hij die trek,
eerder dan van de Zwijger, van zijn moeder had - van eerstgenoemde misschien
juist zijn slordigheid in het financiële beheer, die evenzeer onmiskenbaar is? - dan
stuit het toch even tegen de borst zulke onaangename termen toe te passen op een
door en door bewonderenswaardige vrouw die in een zo uitzonderlijk harde school
des levens had moeten leren voor zich en haar rechten op te komen als Louise de
Coligny. Laat ons het daarom liever aldus formuleren, dat ook deze Française zich
tot een gewiekste zakenvrouw had ontwikkeld, die niet alleen zorg wist te dragen
dat haar en de haren de kaas niet van het brood werd gegeten, maar evenzeer dat
daar een flinke plak kaas op werd gelegd telkenmale zij vond dat dat pas gaf. Is het
wellicht typerend dat zelfs wanneer Frederik Hendrik al generaal in actieve dienst
is, een paar maal niet door hemzelf, maar door zijn moeder verzocht wordt zijn
tractement te verhogen dan wel hem schadeloos te stellen voor gemaakte
21
onkosten?
En hier, zij het nauwelijks meer dan te hooi en te gras, ook een paar cijfers:
Bedraagt in een jaar als 1591 de toelage van de Prinses-douairière ƒ 15.000 waarvan
tweederden voor haarzelf ‘ende haer soontken’, één derde voor de aan haar
toevertrouwde stiefdochters, in 1609 worden, nadat wij ettelijke treden hebben
overgeslagen, moeder en zoon op elk ƒ 20.000 gebracht; ‘alsoe dat zij tesamen
sullen hebben veertich dusent guldens’, staat er voor alle zeker heid bij, zo zeer
woonde hij blijkbaar nog ‘thuis’. Overigens wordt reeds in datzelfde jaar zijn
generaalstractement van twintig op vijfentwintig duizend gebracht; een ongehuwde
officier van midden twintig is per slot van rekening ook wel eens niet thuis. Of was
men alsnog tot de ontdekking gekomen - zij het dan misschien eerder gebrácht dat met die 20.000 de jonge Prins er niet op voor- maar achteruit was gegaan? Bij
zijn benoeming tot generaal in april 1603 was hem een tractement toegekend van
ƒ 1500 per maand, dat echter, met afschaffing van de tot dusverre - en naar wij
zullen zien later opnieuw - gebruikelijke jaarlijkse vergoeding voor extra-onkosten,
in 1606 op ƒ 1800 per maand was gebracht. En er bestond een rekenkamer om te
22
rekenen.
Behalve deze, steeds meer in liefde bloeiende geregelde inkomsten echter had
de Prinses er slag van - maar nogmaals, zij werd door harde noodzaak aangedreven
- zo nu en dan van de Heren Staten een extra-tje los te krijgen; zo werd haar
bijvoorbeeld in 1589 een toelage van ƒ 9000 toegekend - waarvan 3000 voor de
dochtertjes van Charlotte de Bourbon - als compensatie voor de gederfde inkomsten
ten gevolge van de oorlogstoestand in Frankrijk, van welke largesse zij in 1591
23
voortzetting verzoekt. Wanneer wij te zijner tijd haar zoon van de zijde der
Staten-Generaal een alleszins royale schadeloosstelling zullen zien opstrijken voor
de gederfde inkomsten uit het dan door de vijand ingenomen Breda, is dus wie weet
ook dat idee afkomstig uit de moederlijke erfmassa.
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In het bovenstaande is al herhaaldelijk sprake geweest van Frederik Hendriks vele
halfzusters, dus, ook al zullen zij dan na zijn kinderjaren geen doorslaggevende rol
spelen in zijn leven, het lijkt, al was het slechts om hem te plaatsen in de grote
wereld van zijn dagen, wel zaak even, hoe vluchtig ook, van elk harer de verdere
lotgevallen te vertellen.
De oudste, Maria, de enige dochter van Anna van Buren en slechts enkele
maanden jonger dan Louise de Coligny, beheerde namens Philips Willem het van
hun moeder geërfde stadje waarnaar deze genoemd pleegt te worden en waaraan
dank zij het door haar gestichte weeshuis ook haar eigen naam steeds is verbonden
gebleven, terwijl zij er in de grote kerk begraven ligt. Op voor die dagen bijna
onwezenlijk late leeftijd, te weten op haar 39ste verjaardag, trad zij alsnog in het
huwelijk met de door zijn schoonfamilie verfoeide graaf Philips van Hohenlohe. Haar
stiefmoeder verbleef toen in Frankrijk, maar Frederik Hendrik, dan juist elf jaar, was
in het Betuwse stadje mee op de bruiloft en rapporteert trots hoeveel hij er gedanst,
24
gegeten en vooral ook gedronken heeft.
Van de twee dochters van Anna van Saksen was de oudste, zelf ook Anna
geheten, reeds in 1588 op vijfentwintigjarige leeftijd overleden na enkele maanden
tevoren in het huwelijk te zijn getreden met haar neef, de bekende Friese stadhouder
Willem Lodewijk, die verder zijn leven lang weduwnaar zal blijven. Ter bijwoning
van dat huwelijk was Frederik Hendrik als driejarig knaapje door zijn moeder
25
meegenomen naar Franeker.
Het ... zwarte schaap lijkt wel wat te sterk, maar toch het lid waarmee de familie
niet zonder recht en reden het minst was ingenomen, was Maurits' andere volle
zuster, Emilia, die namelijk zonder diens consent - er kwam een langdurige vete uit
voort - in het huwelijk trad met de katholieke Dom Manuel, gezegd van Portugal, te
weten zoon van de bekende Prior de Crato, de bastaard uit het oude koningshuis
Aviz die de Portugezen in 1580 veel liever tot koning hadden gehad dan de Castiliaan
Philips II. Na een tijdlang, steeds half en disgrâce, met deze gemaal op het kasteel
van Wijchen te hebben gewoond, werd zij zo waar nog door hem in de steek gelaten,
want hij vertrok naar Brussel en verzoende zich met de Spaanse - en tevens
Portugese! - koning. Doet het niet aan iets als de weeromstuit denken, als wij
vernemen dat Emilia zelf, die trouwens altijd protestant was gebleven, haar nadagen
sleet in Genève, waar zij ook overleed? Het nakroost van dit probleem-echtpaar zal
als de zogenaamde ‘prinsen van Portugal’ nog jarenlang het Hof van Frederik
Hendrik en na hem dat van Willem II ontsieren, althans ten dele met dezelfde
26
overloophebbelijkheden als hun vader.
Op die van de twee Anna's volgde het zestal dochters van Charlotte de Bourbon
en daarvan kwam, als ging het om een eerlijke boedelverdeling, de ene helft in
Frankrijk terecht, de andere in Duitsland. Van de Frans gewordene - als wij niet
eigenlijk moeten zeggen: geblevene - zijn wij er twee reeds terloops tegen-
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gekomen, Elisabeth, die in 1595 te 's-Gravenhage in het huwelijk trad met de hertog
van Bouillon - als erfgenaam van zijn eerste vrouw tevens prins van Sedan - en de
ruim drie jaar jongere Charlotte Brabantine, in 1598 getrouwd met Claude de la
Trémoïlle, hertog van Thouars. Met allebei deze huwelijken was de met beide
bruidegoms verwante Prinses-Douairière ten zeerste ingenomen geweest en, zo al
iemand het haar voorspeld kon hebben, zou zij zich stellig niet hebben kunnen
voorstellen, hoe veel last en moeite in zijn betrekkingen met de Franse koning haar
zoon later zal ondervinden van de steeds tot rebelleren geneigde zoon van Elisabeth,
de eerstvolgende hertog van Bouillon. En wat zij zeker helemaal niet zou hebben
kunnen geloven, is dat tegen het eind van zijn leven haar zoon aan een persoonlijk
in ieder opzicht acceptabele gemeenschappelijke kleinzoon van deze twee Franse
halfzusters, als zijnde te gering van afkomst de hand zal weigeren van zijn, daarbij
27
nog smoorlijk op de jongeman verliefde oudste dochter.
De derde, in leeftijd middelste van de ‘Franse’ Carlotiden was eveneens Charlotte
geheten, maar dan met toevoeging Flandrina. Ietwat mismaakt ter wereld gekomen,
had zij nooit tot het gezinnetje behoord, waarover door Louise zo zorgvuldig werd
gewaakt, want zij was reeds tijdens het leven van haar eigen moeder toevertrouwd
aan de familie van deze laatste en bij een van de in die kringen zo frequente
religiewisselingen mee katholiek gemaakt. Hierna werd zij ter opvoeding toevertrouwd
aan haar tante, de abdis van Ste Croix bij Poitiers, die zij bij haar terugtreden in
1605 als zodanig zal opvolgen. Afgezien van het bezoek van Frederik Hendrik,
waarover hieronder, heeft zij van al haar broers en zusters alleen de twee in Frankrijk
getrouwde persoonlijk gekend.
Van dynastiek standpunt bezien deed van de negen dochters veruit het beste
huwelijk Charlotte's oudste, Louise Juliana, terloops gezegd, de eerste Oranjetelg
- dat was dus niet Frederik Hendrik - die in Holland geboren werd, en wel eind maart
1576 te Dordrecht. Haar rol als châtelaine te Heidelberg, die bakermat van
calvinistische eruditie binnen het Rijk, valt buiten ons bestek. Na het, door haar
ontraden, Boheems avontuur van haar oudste zoon, waaruit hij als ‘Winterkoning’
te voorschijn kwam, moest uiteraard ook zij de door de vijand veroverde Palts
verlaten; zij overleed in 1644 te Koningsbergen in de Pruisische landen van haar
klein- en dan weldra Frederik Hendriks schoonzoon, de - Grote - Keurvorst Friedrich
Wilhelm.
De tweede, in Duitsland, waar zij trouwens ook was opgevoed, unter die Haube
gebrachte halfzuster - en juist zoals dat van Louise Juliana werd ook haar huwelijk,
zogezegd bij oom Jan de Oude thuis, in Dillenburg gesloten - was nummer drie van
Charlotte's zestal, Catharina Belgica, die tot gemaal kreeg graaf Lodewijk II van
Hanau-Münzenberg. Aanzienlijk meer roem dan zijzelf en haar man tesamen wist
echter te vergaren hun dochter Amalia, die jarenlang als landgravin-regentes van
Hessen-Kassel een van de notoirste,
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energiekste en minst scrupuleuze bondgenoten van Richelieu zal zijn bij zijn politiek
ten opzichte van het Rijk. Catharina Belgica zelf keerde als weduwe en als
ex-regentes voor haar zoon in zijn graafschapje terug naar Den Haag, waar zij een
jaar na Frederik Hendrik overleed, zodat zij als enige van zijn dochters bij de Zwijger
in Delft begraven ligt.
Als laatste verhuist ten slotte naar Duitsland, maar pas in 1616, als zij al midden
in de dertig is, Charlotte's jongste, Emilia Secunda Antwerpiana, die dan trouwt met
de paltsgraaf van Zweibrücken-Landsberg, Friedrich II. Zij was nauwelijks twee jaar
ouder dan Frederik Hendrik, dus of hij, naar men redelijkerwijze zou kunnen
verwachten, als kleine jongen met haar het meest gespeeld heeft? Maar ondanks
die late leeftijd waarop zij trouwt - en al die jaren zal zij toch wel op het Noordeinde
hebben gewoond? - is er niets tot ons gekomen omtrent enigerlei speciale
verbondenheid met juist deze zuster.
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Hoofdstuk II
In de zomer van 1594, toen haar oude vriend Hendrik van Navarre stevig op de
Franse troon geïnstalleerd was, bezocht Louise de Coligny voor het eerst sedert elf
jaar weer eens haar vaderland. Of zij reeds bij die gelegenheid geprobeerd heeft
haar zoontje te mogen meenemen, is nergens gebleken; gezien hoe omslachtig hij
juist in Leiden was ingehuisd, is het eigenlijk niet zeer waarschijnlijk, maar dat zij
nog steeds, om niet te zeggen meer dan ooit de mogelijkheid van een Franse carrière
voor hem in gedachten had, behoeven wij niet te betwijfelen. En bij wie zij voor dat
idee wel gehoor vond, was om te beginnen bij de koninklijke peetoom zelf, die reeds
enkele maanden na haar aankomst, d.d. 25 september 1594, ten behoeve van
Frederik Hendrik ‘Lettres Patentes’ uitvaardigde, die, ware niet de daarin opgesloten
notie van staatsburgerschap een neologisme, wel enigszins neerkomen op wat wij
een naturalisatie tot Fransman zouden noemen. In ieder geval wordt ‘nostre dict
cousin’, hoewel niet in Frankrijk geboren, gemachtigd tot ‘s'habituer et faire sa
demeure’ in genoemd koninkrijk voor het geval dat hij daar zin in krijgt, alsmede tot
‘posséder toutes qualitez, charges, honneurs, dignitez, étatz, offices, bénéfices,
pensions et octroys, recueillir tous biens, successions et donations qui luy pourront
1
échoir.’
Heeft ongetwijfeld ook die capax-verklaring tot het bekleden van alle ambten
Louise een grote voldoening geschonken, van zeker niet minder of liever gezegd
praktisch van veel meer belang waren die slotbepalingen waarbij bij voorbaat zijn
onbelemmerde aanvaarding van de moederlijke erfenis, wanneer het zo ver zou
zijn, werd veilig gesteld. De zorg dat te zijner tijd die erfenis de moeite waard zou
zijn, was trouwens voor Louise tevens zo iets als een erezaak, niet zonder een
duidelijk substraat van nationale eer; zoals zij het naar aanleiding van de een of
andere transactie bijna programmatisch formuleert in een brief aan Charlotte
Brabantine: ‘...et moi je désire aussi que ce que j'ai en France demeure en France
afin que mon fils se ressouvienne toujours qu'il a eu une mère française.’ Wat dit
overigens in het minst niet betekent, is dat zij het erop zou hebben toegelegd Maurits
te kort te doen in zijn rechten van mede-betrokkene bij al wat verband hield met
Frederik Hendriks toekomst. Reeds tijdens dit eerste verblijf in Parijs is het
bijvoorbeeld deze stiefzoon, waarnemend hoofd der familie, die zij consulteert over
de aankoop, niet voor haarzelf maar voor haar zoontje, van ‘une belle terre... qui
2
est dans l'évêché de Coutance, près de demi-lieue d'un port de mer en Normandie.’
De troonsbestijging van iemand met wie zij zo nauw gelieerd was als Hendrik IV
versterkte geheel vanzelfsprekend Louise's positie tegenover Maurits
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en het Statenbewind; verder bestaat er ook altijd nog zo iets als redelijkheid; kortom,
nadat zij van haar eigen eerste reis naar Frankrijk reeds begin 1595 in Den Haag
was teruggekeerd, ging omstreeks de jaarwisseling 1597-'98 haar vurige wens
althans ten dele in vervulling: zij mocht voor de tijdsduur van één jaar haar zoontje
meenemen naar haar geboorteland.
Voordien, in de zomer van 1597, had hij, volleerd en wel uit Leiden afgeleverd,
voor de eerste maal als leerling-strateeg - Blok spreekt deftig van ‘tiro’ - zijn grote
broer Maurits mogen vergezellen op de jaarlijkse zomerveldtocht. Opgevoerd - zo
gaat men het onwillekeurig noemen - werd onder meer een zoveelste belegering
met capitulatie van de Keurkeulse vesting Rijnberk en Maurits droeg er blijkbaar
zorg voor dat ‘petit frère’ - of voor hem misschien ‘Brüderchen’? - alles te zien kreeg
wat veilig bezien kon worden, tenminste de tiro zelf schrijft opgetogen en wel aan
zuster Brabantine: ‘Je fus tousjours avec mon frère pour l'aider à parlementer, là
où je fis si bien mon devoir, qu'à la fin ils se sont accordez et se sont rendus.’ De,
laat ons zeggen, absentie van zelfonderschatting, die hier nog met een eveneens
lichtelijk precoce zelf-ironie wordt getemperd en die hij later zal leren camoufleren,
komen wij opnieuw, maar dan iets minder getemperd, tegen in een brief één maand
later aan dezelfde zuster, waarin zij vierkant gekapitteld wordt omdat zij één vrijer
de bons heeft gegeven en zich met een andere verloofd: ‘Je m'estonne fort que
vous avés abandonné le pauvre M. de Rohan pour en prendre un autre qui ne vous
a pas fait tant de service que lui... Je ne me sçaurois pas imaginer comme cela s'est
3
faict sitost.’
Niettemin is het ter ere van haar huwelijk met die andere vrijer, Claude de la
Trémoïlle, dat in antwoord op een reeds eind september - 1597 dus - door Maurits
gedaan verzoek, begin november door de Staten-Generaal aan Frederik Hendrik
toestemming wordt verleend zijn moeder te vergezellen naar Frankrijk, mits - wij
proeven als het ware het wantrouwen - zijn terugkeer gegarandeerd is. Maar dan
zijn Hare HoogMogenden ook verder zeer royaal, want aan moeder en zoon
gezamenlijk wordt voor de reis het allerminst geringe bedrag van ƒ 15000 toegekend
en aangezien nu eenmaal vrouwen in zo'n Vergadering niet thuishoren, komt
laatstgenoemde twee dagen later keurig bedanken en afscheid nemen. De
voorwaarde omtrent zijn terugkeer zal overigens door de Heren niet uit het oog
worden verloren; terstond na Nieuwjaar 1599 krijgt de Prinses een aanschrijving de
jongen terug te sturen ‘overmits den tijt die hem geconsenteert was in Frankrijk te
blijven, overstreken en dat goet gevonden is dat men Zijn Lieve een compagnie
Franchoisen soude presenteren.’ Een niet te versmaden lokaas en wel een van
dien aard, dat zo te zien de moeder zich er althans enigermate mee kon verzoenen
hem voortaan zijn carrière in zijn geboorteland te laten maken. Alleen mag hij daar
niet al te armetierig uit Frankrijk weerom komen: ‘Je ne pense plus qu'au moyen de
le faire retourner avec quelque lustre et moyen de servir sa patrie, de façon que je
ne
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parle à cette heure qu'hommes, armes et chevaux.’ Aldus deze soldatendochter en
-moeder begin maart 1599; op 23 april compareerde de zoon ter Staten-Generaal
4
om zijn terugkeer te melden.
Het is echter ietwat incongru de terugkeer van een reis vóór deze zelf te
beschrijven, al is dit werkwoord hier misschien niet het meest toepasselijke. En geldt
eigenlijk niet hetzelfde voor dat substantief ‘reis’, waarvan, naar wij hieronder zullen
zien, Frederik Hendrik er nog verscheidene zal maken, die stuk voor stuk ook hun
betekenis hebben gehad voor zijn ontwikkeling, maar anderzijds toch nauwelijks
kunnen worden vergeleken met dit verblijf van ruim een jaar op die ontvankelijke
leeftijd in het tot kort tevoren zo zeer getourmenteerde vaderland van zijn moeder,
waarvan het wel en wee, naar wij toch wel mogen veronderstellen, een dagelijks
onderwerp van gesprek voor hem moet zijn geweest sedert hij luisteren en praten
kon?
En dat dan in de taal van dat land zelf, maar die hij nu voor het eerst niet slechts
in zijn eigen selecte omgeving hoorde spreken, maar hoe plat of voor mijn part zelfs
barbaars dan ook, als eigen moedertaal door de gehele bevolking om hem heen,
zoals bijvoorbeeld door de boeren op de landgoederen van zijn moeder en van zijn
vele neven, nichten, zwagers en al wat dies meer zij. Hoe zeer was hij niet alleen
al reeds in dit opzicht bevoorrecht boven, om één enkel extreem geval te noemen,
zijn eigen betachterkleinzoon, de grote Pruisische Frederik, die, zoals de wereld
zich nu eenmaal ontwikkeld had, die Franse taal even hard erbij nodig had om zich
op hoger dan animaal niveau uit te leven, maar wiens vertrouwdheid met die taal,
hoe zeer ook bijgehouden door allerlei selecte import, zijn leven lang nimmer gelaafd
werd uit de bron waar talen nu eenmaal ontspringen. Wat zou zelfs Proust zijn
zonder Françoise? Of vergelijken wij, zonder het zo ver in de toekomst te zoeken,
Frederik Hendrik alleen maar met zijn grote broer Maurits, die na in Dillenburg
geboren en aldaar plus kortstondig in Heidelberg opgevoed te zijn, als jongen van
tien jaar naar de Nederlanden werd gehaald en afgezien van zijn militaire
bedrijvigheid in het Nederrijngebied daar tot zijn dood in 1625 ook nooit meer
vandaan is gekomen. Kortom, ‘petit frère’, die tot zijn veertigste zal moeten wachten
eer hijzelf de baas wordt, heeft daarvan ook wel enig profijt gehad.
Het huwelijk van Charlotte Brabantine met Claude de la Trémoïlle werd op 11
maart 1598 gesloten te Châtellerault, hetgeen betekende dat het kleine broertje al
een aanzienlijk en, zo voor één, dan voor de zestiende eeuw bij uitstek typerend
deel van Frankrijk te zien had gekregen eerdat hij toekwam aan een wat langer
verblijf te Parijs. Wel was hij daar terstond na zijn aankomst te Dieppe mee naartoe
genomen om, protocollair uiteraard volkomen correct, vóór hij bij wijze van spreken
in Frankrijk maar adem schepte, aan zijn peetoom de Koning te worden voorgesteld.
Dit nu betekende om te beginnen al vrij spoedig: mee naar Fontainebleau, want
‘l'honneur et la bonne chère’ waarmee hij werd ontvangen en die zijn moeder zich
niet bij machte verklaart adequaat
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te beschrijven, hielden onder andere in dat Zijne steeds ambulante Majesteit terstond
verklaarde dit petekind gedurende zijn gehele verblijf in Frankrijk in zijn onmiddellijke
nabijheid te willen hebben, een extra-tje zoals die trouwpartij in Châtellerault natuurlijk
niet meegerekend. ‘Cela me touche un peu,’ aldus de bezorgde moeder, want het
betekent dat het kind Zijne Majesteit eveneens moet vergezellen op een
voorgenomen reis naar Bretagne. Nochtans, het is ‘avec promesse qu'il en aura
soin comme de son fils’ en dat hij hem onderweg ook nog verder zal leren paardrijden
5
‘parce qu'il aura ses écuyers et ses chevaux auprès de lui.’
Die liefdoenerij van Hendrik IV tegenover een petekind dat, gezien hun aarzeling
hem zelfs maar uit het land te laten, door de machthebbers in Den Haag blijkbaar
als, om een term uit toekomstige luchten te grijpen, een soort Kind van Staat werd
beschouwd, hing stellig samen met wat wij bij ieder ander dan een zo joyeuze vorst
een slecht geweten zouden noemen. Eenmaal rustig op zijn troon gezeten, was hij
namelijk aan het vrede sluiten met zijn, maar meer nog der Heren Staten vijand, de
Koning van Spanje, die hem tot dusverre die troon had betwist. Om die vrede alsnog
zoal niet te voorkomen, dan toch zo onschadelijk mogelijk te doen uitvallen vertoefde
tegelijk met Frederik Hendrik en zijn moeder in datzelfde Frankrijk een Staatse
ambassade, in officiële volgorde samengesteld uit Justinus van Nassau en Johan
van Oldenbarnevelt met als secretaris François van Aerssen en in het gevolg onder
andere Hugo de Groot, die van de gelegenheid gebruik maakte om in Orléans te
promoveren.
Zoal niet Louise de Coligny, dan toch Frederik Hendrik ontmoette de ambassade
in of nabij Nantes, waarbij het aardige is dat de jonge Prins daar verscheen als,
laten wij het gemakshalve page noemen, van de vorst op wie Oldenbarnevelt zichzelf
had losgelaten als ambassadeur van Hare HoogMogenden. Nog boeiender wordt
evenwel de gehele samenhang, als wij erbij bedenken wat Koning Hendrik in dat
Nantes allemaal uitvoerde of liever gezegd, want allerlei locaals vermag ons hier
niet te interesseren, hoe een aantal decreten die hij er ondertekende gezamenlijk
als het ‘Edict van Nantes’ de wereldgeschiedenis zullen ingaan.
Besefte het veertienjarige knaapje ... of neen, zo mogen wij het niet formuleren;
werd aan dit Kind van Staat avant la lettre door Johan de Witt's grote voorganger
uitgelegd hoezeer wat hier gebeurde verwant was aan de godsdienstvrede die
Willem de Zwijger als ideaal voor de Nederlanden had nagestreefd, maar die het
hem niet gelukt was te verwezenlijken? En dat het religieuze sentiment in de
Nederlanden een ‘Nantes’ met de rollen omgekeerd nog steeds niet gedoogde zal,
om van de veronderstelde mentor niet eens te spreken, de toekomstige veroveraar
van 's-Hertogenbosch te zijner tijd maar al te zeer gewaar worden. Dit nog afgezien
daarvan dat een, eveneens dan omgekeerde, regeling zoals die met de, trouwens
ook in Frankrijk zelf al spoedig onhoudbaar gebleken ‘villes de sûreté’ helemaal
onmogelijk zou zijn geweest,
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want die zouden de door een Sasboud Vosmeer gehoede roomse kudden alleen
al reeds uit pure gewetensnood prompt aan de Spanjaarden hebben uitgeleverd.
Met dat al lijdt het geen spoor van twijfel dat het in Frankrijk doorbrengen van juist
een zo belangrijk jaar als dit voor een begaafde jongen in Frederik Hendriks
omstandigheden en van zijn geestesstructuur van essentieel belang moet zijn
geweest. Uiteraard verkeerde hij in dat Frankrijk van 1598 voornamelijk in de
Hugenootse families waaruit zijn moeder was voortgekomen en waarin zijn zusters
trouwden, maar om te beginnen behoorden deze families - denk slechts aan de
Bourbons! - zelden of nooit bij voortduring integraal tot een der beide zoëven weer
verzoende confessies en verder was immers juist de clou van de zaak dat het
peetvaderlijk Hof waar hij verkeerde niet langer wat men in hedendaags jargon zou
noemen ‘gepolarizeerd’ was. En waar ten slotte de Koning zelf over de confessionele
barrière was heengesprongen, al was het dan een sprong geweest met een aanloop
van lange jaren, kan een vertoon van bijzondere hartelijkheid tegenover een buiten
Frankrijk geboren kleinzoon van de admiraal-martelaar, tevens zoon van die slechts
weinig minder vertrouwde figuur, de Prins van Oranje, zeer wel, alle persoonlijke
sym- of antipathieën buiten beschouwing gelaten, onderweg naar Nantes nog eens
een ostentatieve bevestiging van het ‘wij blijven goede vrienden’ hebben betekend.
En ging de jongen ook niet keurig, geheel in dit kader passend, in de abdij van
Sainte-Croix zijn zuster Charlotte Flandrine bezoeken? En nu hier voor de tweede
en laatste maal deze, pas in 1640 overleden zuster ter sprake komt, even een als
het ware tussen neus en lippen geprevelde vraag: zou dit bezoek - zij waren toen
respectievelijk negentien en veertien jaar - het enige contact gebleven zijn in beider
leven? Zou deze Charlotte Flandrine nooit eens, bijvoorbeeld in de dagen van het
beleg van Den Bosch, bij haar broer een goed woordje hebben gedaan voor haar
geloofsgenoten in de Nederlanden en dan - waarom het ons natuurlijk te doen zou
zijn - van hem in antwoord hebben vernomen hoezeer het hem speet en griefde in
dit opzicht zo weinig zijn eigen inzicht te kunnen volgen? Maar al staat
veronderstellen dan vrij, geboekstaafd mag slechts worden aan de hand van
bewaarde gegevens, zogezegd tegen quittantie.
Waar ten slotte de jonge Prins heel zeker in een confessioneel gemengd
gezelschap terecht kwam, was aan de vermaarde ‘académie’ van de Sieur de
Pluvinel, kweekschool voor alle militaire deugden en vaardigheden overeenkomstig
de geest van het tijdperk, waar hij na enig tijdverlies ten gevolge van ziekte in het
begin van de zomer zijn opleiding in paardrijden en al wat daar aan riddermatigs
bijhoorde begon. Maar of Louise de Coligny de enige hoogaristocratische moeder
geweest is, die van M. de Pluvinel te horen kreeg dat, als haar zoon een tijdlang op
de academie kan blijven, ‘il le rendra un des mieux à cheval qui sortit de longtemps
6
de son école’? En of de tijd tot april 1599, toen de adept immers weer terug moest
naar huis, lang genoeg werd bevonden? In ieder geval gold deze zijn leven lang als
een prima ruiter.
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Dit vertrek, hoezeer ook door zijn moeder betreurd, betekende overigens niet dat,
al zal hij er dan nooit meer zo lang aan één stuk als het ware wonen, Frederik
Hendrik Frankrijk nimmer zou terugzien, maar wel zal zijn eerstvolgend bezoek eerst
elf jaar later vallen, in 1610, als hij al een mid-twintiger is. Men notere het jaartal;
moeder Louise, dan zelf door ziekte in Den Haag vastgehouden, signaleert eind
februari dat haar zoon ‘avoit bien envie de faire un tour auprès du Roy, qu'il a extrême
envie de voir’, maar dat hij ervan heeft moeten afzien vanwege de dreigende
verwikkelingen op de oostgrenzen in verband met de Kleef-Gulikse
erfopvolgingskwestie. Met andere woorden, waarop deze ontmoeting tussen de
koninklijke peet en zijn inmiddels volwassen geworden petekind strandde, was juist
de oorlog die eerstgenoemde aan het voorbereiden was, toen hij op 10 mei van dat
jaar 1610 door Ravaillac werd vermoord, welke gebeurtenis aflassing of toch in
ieder geval uitstel van die oorlog ten gevolge had. Dit voorlopige sein op veilig is
overigens nog niet zo snel waarneembaar, dat hij reeds terstond het land durft te
verlaten, bijvoorbeeld als hoofd van de officiële condoléance-missie naar Parijs,
maar wel zien wij hem in oktober van datzelfde jaar 1610 ter Staten-Generaal
compareren, alwaar hij toestemming krijgt tot een reis van vier weken naar Frankrijk
met als motivering dat zijn inmiddels wel vertrokken moeder nu daar te lande ziek
ligt. Een jaar later, oktober 1611, wordt hem een soortgelijk verlof verleend om peet
7
te staan bij de doop van het zoontje zijner zuster Elisabeth, hertogin van Bouillon.
Een laatste reis naar, of eigenlijk meer heen en terug door Frankrijk zal hij maken
in 1619, wanneer hij namens Maurits orde op zaken gaat stellen te Orange, maar
daarop komen wij hieronder terug.
Wel kan hier terstond in aansluiting op deze zoveel belangrijker Franse ervaringen
gevoeglijk worden opgetekend wat hij aan reizen ondernam naar de andere
buurlanden, naar Duitsland en Engeland. De deplacementen in eerstgenoemde
richting vallen ten dele onder het hoofd ‘militaria’, zodat wij die beter daar de vluchtige
vermelding kunnen doen geworden die hun in dit kader toekomt en ons hier beperken
tot zijn twee reizen naar het hof van zuster Louise Juliana te Heidelberg, beide keren
voor een doop, respectievelijk van een van haar zoontjes en van haar eerste
kleinzoontje. Althans de eerste maal, in 1602, deed hij op heen- zowel als terugreis
het voorvaderlijke Dillenburg aan, waar toen nog zijn oom Jan, de zo langzamerhand
inderdaad wel Oude, regeerde. In hoeverre deze zo overwegend Franse neef de
magen in het stamland helemaal lag, zij in het midden gelaten; wat harerzijds zijn
Franse moeder nog bijna een jaar later op de drie dagen durende bruiloft van
Oldenbarnevelts dochter Maria met Cornelis van der Mijle constateert, is kort en
bondig: ‘mon fils ne danse plus rien que des allemandes’ en, als er kort daarop een
paar afgevaardigden uit Heidelberg te gast zijn, ‘mon fils leur a fait paroître qu'il
n'avoit pas mal profité en Allemagne’, hetgeen misschien - mede? - op
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de taal slaat, al zullen wij hieronder nog een getuigenis tegenkomen dat hij het
8
daarin in ieder geval nooit heel erg ver gebracht heeft.
Maar dan, veel curieuzer dan dit soort plaatsen waar men ten slotte gewoon te
paard of desnoods in een karos naartoe kon, was er ook nog de Engelse overbuur,
waar men - juist zoals trouwens in de praktijk jarenlang naar Frankrijk - alleen maar
heen kon váren en ook die belevenis viel Frederik Hendrik in zijn jonge jaren een
paar maal ten deel.
De eerste maal was van mei tot juli 1603 en wel als nominaal hoofd, nummer één
in rang, van een buitengewone ambassade om na de dood van Elisabeth de nieuwe
koning, Jacobus I, voordien reeds nummer VI van die naam in Schotland, te gaan
gelukwensen met deze troonsbestijging, hetgeen in casu zelfs daarop neerkwam,
dat zij hem met zijn nieuwe onderdanen mee aan de Thames verwelkoomden, want
zij waren er eerder uit Holland dan Zijne Majesteit zelf uit Schotland. Als wij erbij
vernemen dat de ambassade verder, in officiële rangorde, bestond uit Walraven
van Brederode, Oldenbarnevelt en de Zeeuwse regent Jacob Valcke, die overigens
op deze reis in Londen zal overlijden, dan kunnen wij geredelijk concluderen dat de
jeugdige Nassauer voornamelijk ter - in een eeuw als de zeventiende allerminst
onbelangrijke - opluistering was meegestuurd. Hoezeer hij dit ook zelf besefte blijkt
bijna ontwapenend duidelijk daaruit, dat hij, dan al volop beroepsmilitair, zich niet
dan moeizaam had laten overreden het eervolle emplooi aan te nemen, en wel het is zijn moeder die het ons vertelt - uit angst dat Maurits misschien zonder hem
te velde zou kunnen trekken; voor dat geval had hij zelfs bij voorbaat toestemming
bedongen eerder terug te keren, dit ook al stonden er volgens Maurits zelf die het
weten kon geen militaire ondernemingen van enige envergure op het programma
9
vóórdat de ambassade terug zou zijn.
In hoeverre gold het Oldenbarnevelt, in hoeverre Frederik Hendrik - en dan weer:
in hoeverre als zoon van zijn beroemde vader? - als in de bewoordingen van het
officiële, uiteraard door de Advocaat opgestelde rapport ‘tot onser aencompste
omtrent den Tour binnen Londen ... soo groote affluentie van volck van alle soorten’
was ‘dat qualick mogelick was ter koetse te komen’? De Nassau's namen als
vanzelfsprekend het laatste aan, maar dat behoeft niet veel te betekenen. Overigens
ontbrak ook de komische noot niet, want bij de eerste audiëntie zag Jacobus I neef
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Hans Ernst die meegekomen was in het gevolg voor Frederik Hendrik aan. Maar
hoe zouden al deze heren gekeken hebben, als iemand hun had kunnen voorspellen
dat van geheel die luisterrijke processie die meetrok bij 's Konings eerste officiële
bezoek aan de City, het nageslacht het meest geboeid zou blijven door één man
die meeliep in de scharlaken livrei van groom of the chamber, want de troep
toneelspelers, waarvan hij de ziel was, had juist de bevordering mogen beleven van
‘the Lord Chamberlain's men’ tot ‘the King's men’. En zou, kunnen wij niet nalaten
ons af te vragen, ook de jonge Nassauer te midden van de vele andere
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verstrooiingen op de South Bank niet eens een voorstelling in ‘the Globe’ zijn gaan
bijwonen? Zijn onkunde van de Engelse taal behoefde daarvoor waarlijk geen
beletsel te vormen.
Dit echter in het midden gelaten mogen wij het wel ondenkbaar noemen dat hij
niet met het Engelse toneel zou hebben kennis gemaakt bij zijn volgende bezoek
aan Londen. Dan is Shakespeare zelf geen acteur meer, maar wel worden er bij
die gelegenheid aan het Hof op een totaal van veertien zes stukken van hem
opgevoerd. Die gelegenheid, waarvoor ook Frederik Hendrik hoogst officieel is
overgekomen, is namelijk, wij schrijven dan 1612, het huwelijk van zijn oomzegger
Keurvorst Frederik V van de Palts, met 's Konings dochter Elisabeth, gezamenlijk
eerlang van winterkoninklijke faam. Speciaal voor die gelegenheid geschreven had
Shakespeare King Henry VIII, dus wie weet heeft de toekomstige tegenspeler van
Richelieu en Mazarin aldus via de planken die de wereld verbeelden voor het eerst
kennis gemaakt met het verschijnsel van een kardinaal als eerste minister van een
11
koning.
In verband met deze, Frederik Hendriks tweede reis naar Engeland schijnt zich
overigens zo iets te hebben voorgedaan als een misverstand. Het was blijkbaar
Koning Jacobus' bedoeling dat hij na het huwelijk nog wat langer zou zijn gebleven
om Maurits te vertegenwoordigen bij het eerlang te houden kapittel van de Orde
van de Kouseband, waarin deze recentelijk was opgenomen en waarvan hem de
insignia in Den Haag zelf waren thuisbezorgd. Karakteristiekerwijze maakte de
Koning deze bedoeling echter niet tijdig kenbaar en wat hij wel als motivering naar
voren bracht - verheffing in de adelstand van enkele heren uit het Staatse gevolg,
waaronder Oldenbarnevelts zoon Willem - achtte de jonge Prins niet belangrijk
genoeg om er zijn verblijf voor te rekken. Zodoende was hij alweer thuis en moest
hij opnieuw naar Londen vertrekken, toen die vertegenwoordiging op het kapittel
alsnog wenselijk werd bevonden. Het allerfraaiste is echter dat de Staten, voor wie
die onderscheiding van hun veldheer toch al iets heel moeilijk verteerbaars was
geweest, met dit besluit zo lang hadden geaarzeld - en een reis naar Engeland was
altijd iets onzekers vanwege de winden - dat hij ten slotte nog te laat kwam voor de
plechtigheid, waar Maurits overigens toch vertegenwoordigd was geweest, maar
door Ludwig Günther, weer een andere uit het onuitputtelijke arsenaal van
Nassau-neven. Curiositeitshalve zij nog opgetekend dat een van de redenen, waarom
de Staten Frederik Hendrik slechts node terugstuurden naar Londen de
vriendschapsband was, die hij er ‘in menig uur bij het kaartspel en op de tennisbaan’
had aangeknoopt met de Prins van Wales, Henry, die ondanks zijn jeugd een
uitgesproken persoonlijkheid was geweest aan het hof van zijn vader, maar die nog
in ditzelfde jaar 1612 overleed. Met het weinig florissante, twaalfjarige prinsje Karel,
door wie Jacobus te zijner tijd zal worden opgevolgd, kan men zich moeilijk
voorstellen dat de jonge Nassauer, die uiteraard niet kon voorzien wat voor een
belangrijke rol dit knaapje later in
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zijn leven zal spelen, meer dan het door het protocol voorgeschreven contact heeft
12
gehad.
Voor ons overzicht, en wel juist om dat overzichtelijk te houden, van Frederik
Hendriks jonge jaren als die van een voor zijn eeuw nogal bereisd man zijn wij als
met zevenmijlslaarzen dwars door de chronologie heen op stap gegaan; als wij
terwille van eenzelfde overzichtelijkheid iets dergelijks willen doen wat zijn
bedrijvigheid betreft onder het hoofd ‘militaria’, dan moeten wij beginnen met terug
te grijpen naar het jaar 1599, waarin hij als vijftienjarige uit Parijs weer naar huis
wordt geroepen, daartoe onder meer verlokt met de belofte van een compagnie
kurassiers. Terloops even opgemerkt, dat is een soort soldaten waarvoor hij blijkbaar
veel zal gaan voelen, want in 1606 brengt Maurits ter Staten-Generaal een verzoek
van hem over - ‘en van de voernaempste ritmeesteren’ staat er trouwens bij - dat
alle compagnieën ruiterij ‘worden gemaeckt tot cuirassiers’, hetgeen echter slechts
voor een zestal wordt toegestaan. Maar dan is hij al een heel eind op streek met
zijn militaire loopbaan, waarvan wij na wat ‘mee mogen’ zoals hierboven verhaald
als het serieuze begin aanmerken de slag bij Nieuwpoort - en wie die niet weet dat
wij dan 1600 schrijven? - merkwaardigerwijze ook de enige grote veldslag in de
courante zin van het woord die hij in zijn hele leven zal meemaken. En dan te denken
dat - het getuigenis is van hun neef Ernst Casimir - Maurits hem vóór de slag had
willen wegsturen en hem pas na lang smeken ‘à mains joinctes’ toestond te blijven,
maar dit dan ook in zijn eigen onmiddellijke nabijheid, zodat zij gezamenlijk ‘bien
13
passé de hasards’ hebben.
Eveneens zal een unicum blijven in geheel zijn militaire carrière van bijna een
halve eeuw, wat hem reeds het volgend jaar overkwam bij een van de vele
belegeringen van Rijnberk, waar hij namelijk ‘hem selven wat te verre bloet gevende
met een musquet aen den schouder bij den hals geraeckt werd sonder deurgaen,
soe dat daer af een grote buyle was.’ Naar Duyck, aan wiens Journaal wij dit
ontlenen, er nog bij vertelt, werd dit door velen geacht ‘een groote vermaninge te
wesen’, maar als die velen dachten dat hij zich daar iets van aan zou trekken, hadden
14
zij het toch niet bij het rechte eind.
Blijkbaar tevreden over de vuurdoop van zijn broer, besloot Maurits hem reeds bij
de veldtocht van het jaar 1602 ‘eenich commandement’ te geven, maar wel inziende
dat dit in zijn eigen onmiddellijke omgeving toch niet meer dan pro forma zou zijn,
stuurde hij hem naar Willem Lodewijk ‘ten einde deselve hem tot tet commandament
wat faetsonneren soude’; het resultaat was dan ook dat Frederik Hendrik ‘alle desen
tocht neffens Graef Willem commandeerde alle de troupen bij den selven wesende.’
Hoe prettig dezelve dat vond staat er niet bij, maar heel lang kan het niet geduurd
hebben; ondanks de verleden tijd is deze aantekening van Duyck reeds uit de maand
juni
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van het genoemde jaar 1602, waarin de achttienjarige leerling-veldheer zowaar later
nog zijn eerste eigen commando zal krijgen, te weten als tegen het einde van het
beleg van Grave Sir Francis Vere ernstig gewond raakt, zodat hem diens ‘kwartier’
wordt overgedragen, waar hij ‘uytermaten neerstich’ en ‘altoes op de been’ op alles
15
toezicht houdt.
Ziehier reeds drie jaar carrière als krijgsman; wij zullen ze niet allemaal stuk voor
stuk en zeker niet op de voet volgen, maar het volgende jaar, 1603, moet wel nog
even nominatim worden gememoreerd, want daarin wordt op 22 april de
negentienjarige door de HoogMogende Heren Staten-Generaal der Verenigde
Nederlanden met ‘titel ende commissie’ benoemd tot generaal der ruiterij en vier
dagen later als zodanig beëdigd. En dat dit niet zo maar een functie was, waarin
men drommen collega's had, blijkt alleen alreeds hieruit, dat, als in 1607 de tien
jaar oudere neef Ernst Casimir tot veldmaarschalk wordt benoemd, hij daarmee nog
maar als nummer vier op de ranglijst komt te prijken, na Maurits, zijn eigen broer
16
Willem Lodewijk en Frederik Hendrik.
Nu kon in die nieuwe functie ook wel het een en ander voorkomen aan
doodgewone garnizoensdienst - in de winter van 1604 op '05 bijvoorbeeld zit hij
geruime tijd in Sluis - de essentie van 17de-eeuwse ruiterij was toch uit- en weer
terugzwermen, al dan niet in nauwe samenhang met andere onderdelen van het
eigen leger. Een niet perfecte coördinatie kon daarbij wel eens gevaarlijk zijn, zoals
bijvoorbeeld bij wat Maurits noemt een ‘scharmutssinge’ bij Mühlheim aan de Ruhr
- toen nog gewoon een rivier zoals een andere - waar Frederik Hendrik
ternauwernood aan gevangenneming heet te zijn ontsnapt. Ten gevolge van een
tactische fout zijnerzijds of, zoals de broers zich ter Staten-Generaal beklagen, ten
gevolge van slechte gewoonten die aan het insluipen zijn bij de recrutering van de
17
ruiterij?
Maar al te vaak zijn dergelijke uitzwermerijen eenvoudig strooptochten, al dan
niet - en zo kon men aan de gang blijven - ter vergelding van iets dergelijks door 's
vijands ruiterij. Zo bijvoorbeeld in 1607 een expeditie, waarop trouwens ook voetvolk
meetrok, ter brandschatting van het Gelderse Overkwartier. Jammer genoeg ziet
het ernaar uit dat Frederik Hendrik op deze jeugdige leeftijd veel minder scrupuleus
was in het ontzien van de burgerbevolking, dan hij later als zelfstandig veldheer zal
zijn. Beter zo dan omgekeerd, moeten wij maar denken, en die jeugdige leeftijd
maakt solidariteit met zijn, ongetwijfeld allemaal oudere onderbevelhebbers alleen
nog maar te meer voor de hand liggend. In ieder geval zien wij hem die aan den
dag leggen, wanneer er in 1607 hevige klachten komen uit plaatsen zoals daar zijn
Soest en Unna plus alom uit het Kleefse over allerlei Unfug - al werd het niet zo
18
geformuleerd - gepleegd door Staatse ruiterij. Dergelijke expedities speelden zich
namelijk heel vaak, om niet te zeggen doorgaans af in diverse nabuurlandjes die,
hoewel in naam neutraal, met huid en haar van een der beide oorlogvoerende
partijen afhankelijk waren en wier enige beveiliging dan ook
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bestond in incidentele accoordjes tussen die partijen, waarbij hun neutraliteit
wederzijds werd erkend. Maar zelfs dan nog...
Deze omstandigheid, de ontstentenis of het steeds weer geschonden worden van
dergelijke overeenkomsten, was het dan ook, die met zich meebracht dat het
Bestand, juist zowat samenvallend met de voor de Spanjaarden en de Staten
gelijkelijk vitale Kleef-Gulikse opvolgingskwestie, in feite heel weinig verandering
bracht in Frederik Hendriks militaire bedrijvigheid. De grote oorlog die eruit had
kunnen voortkomen was dan weliswaar opgeschort door de moord op Hendrik IV,
maar zonder militaire wandelingen met zo nu en dan de verrassing van het een of
andere stadje in de betwiste gebieden ging het toch niet, zodat het Statenleger en,
meer dan wie ook, de generaal der ruiterij voortdurend alert bleef. Overigens kreeg
laatstgenoemde in het jaar 1610 ook een geheel ander soort militaire expeditie uit
te voeren, en wel tegen de Stad Utrecht; aangezien echter van deze onderneming
de politieke aspecten aanzienlijk belangrijker zijn dan de militaire, kan zij beter voor
een volgend hoofdstuk worden bewaard. Een typische vergeldingsstrooptocht was
echter die waartoe Frederik Hendrik opdracht kreeg tegen het eind van 1614, hierop
neerkomend dat hij, aangezien Spinola zich niet wilde verbinden in het betwiste
gebied geen vestingen meer te bezetten, ‘met eenighe ruyteren ende knechten
zoude trecken nae het lant van der Marck, omme eenighe steden ende huysen met
volck van deeser zyede te besetten.’ Aldus keurig en wel Oldenbarnevelt, al drukt
19
diens biograaf zich iets minder eufemistisch uit.
Eén expeditie van Frederik Hendrik uit deze jaren - te weten uit de maand
november 1615 - leverde niet slechts hemzelf, maar ook de Staat flink wat
prestigewinst op. De tot de Hanze behorende stad Brunswijk lag overhoop met haar
hertog en werd formeel door deze met zijn troepen belegerd. De Staten nu - maar
lees: Oldenbarnevelt - besloten niet slechts Ernst Casimir, die met 's hertogen zuster
getrouwd was, te verbieden hem te gaan helpen, maar wisten bovendien de, zij het
nauwelijks meer dan in theorie, eveneens nog steeds Hanzesteden Nijmegen,
Arnhem en Deventer ertoe te bewegen afgezanten te sturen naar een congresje
dat te Lübeck was bijeengekomen om zich met de zaak te bemoeien, maar dat geen
maatregelen durfde nemen, iets dat wij des te gereder kunnen begrijpen als wij erbij
bedenken dat de hertog in kwestie, Friedrich Ulrich geheten, een oomzegger was
van Chrisiaan IV van Denemarken en, via diens Deense vrouw, van Jacobus I van
Engeland. Het maakte dus beslist wel indruk toen, nadat het beleg al ettelijke
maanden geduurd had, de Heren Staten hun generaal der ruiterij opdracht gaven
dwars door allerlei neutraal gebied heen - met name het bisdom Munster, in
personele unie met Keurkeulen verenigd onder een Wittelsbacher - de belegerde
stad te gaan bijstaan, praktisch dus te ontzetten. Een gewapende interventie in de
zin van een treffen werd het evenwel niet; Frederik Hendrik behoefde niet verder te
komen dan Schlüsselburg aan de Weser, een paar uur gaans benoorden de
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Porta Westphalica in het bisdom Minden gelegen, of Friedrich Ulrich brak het beleg
op, zodat tussen hem en zijn nominale hoofdstad - de residentie was toen al
Wolfenbüttel - een modus vivendi kon worden genegotieerd. In hoeverre deze
episode heeft bijgedragen tot de verwijdering die net precies nooit in een breuk zal
ontaarden tussen Frederik Hendrik en Ernst Casimir, is nergens opgetekend; wel
daarentegen wat voor een diepe indruk het op de Hanzesteden maakte dat alleen
alreeds het verschijnen van de Staatse ruiterij aan de Weser voldoende was om de
20
zaak te saneren.
Wanneer wij bedenken dat lang niet alle militairen op hun negentiende jaar generaal
worden, kan het ons niet al te zeer verbazen als wij daarnaast ook nog de nodige
andere aanwijzingen tegenkomen dat de jongste zoon van de Vader des Vaderlands
als een jongeman werd beschouwd, die in een heel speciale positie verkeerde.
Ook hier moeten wij beginnen met een sprong teruguit, zelfs een tot vóór de slag
bij Nieuwpoort, tot 16 februari 1600 om precies te zijn, wanneer de Staten-Generaal
resolveren dat zij het gewenst achten de jonge graaf ‘allenskens’ allerlei kennis bij
te brengen betreffende ‘den gront van den staet ende de saken deser landen ende
hem alsoo bequamer te maken tot allen 'tgene, daerinne men synen persoon soude
hebben te gebruicken.’ Hiertoe nu zou geen beter middel te bedenken zijn dan hem
te benoemen tot lid van de Raad van State en dit niet slechts pro forma, wat van
hem wordt verwacht, is ‘sulcke frequentatie’, dat hij, als hij niet mee op campagne
is, ten minste drie of vier maal per week de zittingen bijwoont. Dienovereenkomstig
wordt hij dan ook benoemd en op 17 maart geïnstalleerd, ‘daer hij sessie nam als
boven ende den ganschen voornoen bleef sitten, naer gelegentheyt mette anderen
mede besognerende.’ Ter toelichting van dat ‘als boven’: bij zijn benoeming was
vastgesteld dat hij, uiteraard na de beide ambterende stadhouders, Maurits en
Willem Lodewijk, wat rang betreft precedentie zou hebben boven de overige leden,
maar niet meetellen bij de toerbeurten van het voorzitterschap, waarbij wij indachtig
moeten zijn dat dit, hoewel juist zoals ter Staten-Generaal van week tot week
wisselend, niet ‘provinciatim’ rouleerde - dus, in de sacrosancte volgorde, elk van
de zeven telkens één week - maar ‘individuatim’. Niet onamusant is overigens dat,
althans volgens Duyck, verscheidene leden van de Raad ‘niet seer verblijt’ waren
met de komst van deze nieuwe collega ‘omdat se tegenwoordich altoos met
21
bedencken van sijn Excellentie’ - te weten van Maurits - ‘sullen moeten spreecken.’
Maar zou dat niet zijn meegevallen? Hoeveel zal er ondanks die ijver van de
eerste ochtend van dat verhoopte minimum van drie of vier keer per week zijn
terechtgekomen? Men kan toch waarlijk wel dingen bedenken, die een jongen van
zestien jaar liever doet dan in een Raad van State zetelen. Aan de andere kant was
deze jongen, die nog wel het een en ander had in te halen, onge-
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twijfeld zeer leergierig en wat de Raad voornamelijk te behandelen kreeg, was juist
wat hem het meest interesseerde, het militaire bestel. Men krijgt de aanvechting
het wel zo wat banaalste van alle spreekwoorden erbij te halen: ‘jong geleerd is oud
gedaan’; in ieder geval zal Frederik Hendrik in zijn latere leven herhaaldelijk blijk
geven hoe bijna griezelig perfect hij met die Raad weet te manoeuvreren.
Voorlopig echter leverde zo te zien dit adolescente lidmaatschap van het hoogste
adviescollege niet heel veel meer dan een soort kader om naar buiten te doen blijken
dat ook de jongere broer van de steeds nog ongehuwde Maurits, omtrent wie zelf
het al zo moeilijk was hem in voor het buitenland begrijpelijke termen aan te dienen,
in protocollair opzicht als officiële persoonlijkheid werd aangemerkt, als hoedanig
wij hem dan ook in de maand augustus van ditzelfde jaar 1600 voor het eerst zien
optreden als hij met Maurits, Willem Lodewijk en de complete Raad in Harer
HoogMogenden Vergadering verschijnt naar aanleiding van een gewenste
22
legeruitbreiding.
Bij al dat soort gelegenheden blijft hij dan voortaan meekomen, terwijl ook de
ambassades waarop hij, al was het slechts ter opluistering, werd uitgezonden
volkomen in dit kader passen. Dat hij omgekeerd ook regelmatig met Maurits en
eventueel Willem Lodewijk meekomt, wanneer dezen de ontvangst van vreemde
diplomaten ter Staten-Generaal met hun aanwezigheid luister bijzetten, spreekt wel
vanzelf, juist zoals dat hij nu voortaan mee op het lijstje prijkt van persoonlijkheden
waar die diplomaten een bezoek moeten afleggen. Niet zelden behoorde trouwens
mede tot zijn taak het opvangen en begeleiden van dergelijke en andere hoge gasten
zoals bijvoorbeeld de hertog van Mantua, Vincenzo II - volgens traditie die van
Verdi's Rigoletto, maar heel zeker die van Monteverdi - die hij begeleidde op zijn
rondreis door de Republiek. Een nog boeiender Italiaanse gast was echter stellig
voor de Oranjes de grote Spinola, in Den Haag verschenen als aanvoerder van de
vijandelijke delegatie voor de bestandsonderhandelingen waarvan nochtans deze
eerste, Haagse ronde tot mislukking gedoemd was, al had dan ook de markies
terstond na zijn aankomst met de hem en zijn makkers toegewezen gedeputeerden
- dus Oldenbarnevelt cum suis - ook Maurits, Willem Lodewijk en Frederik Hendrik
onthaald op wat de zure Utrechtse burgemeester Berck belieft te noemen ‘een
excessive, heerlijcke en costelijcke maeltijt.’ Bij hun vertrek - onverrichterzake brachten Spinola en zijn medegedeputeerden behalve aan Louise de Coligny,
Maurits en Willem Lodewijk ook een afscheidsbezoek aan Frederik Hendrik en
hetzelfde geldt voor de Staatse afvaardiging die begin januari van het volgende jaar
1609 naar Antwerpen vertrok. Bij deze laatste gelegenheid komen wij - en nog wel
in een optekening van Oldenbarnevelt zelf - voor naar mijn beste weten de eerste
maal de aanduiding ‘prince Heyndrick’ tegen, in casu naast ‘graef Willem (Lodewijk)’.
Wat die in de voorafgegane maand september weer met de zuiderzon vertrokken
vijandelijke delegatie betreft,
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aan haar was ten minste blijkens Harer HoogMogenden Secrete Resolutiënboek
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de eer aangedaan van door Frederik Hendrik tot Lilloo toe te worden geëscorteerd.
Een enkele maal kwam het wel voor dat, ook in absentie van zijn moeder, hoge
gasten bij Frederik Hendrik op het Oude Hof logeerden; zo bijvoorbeeld in september
1612 met een gevolg van 150 personen Frederik van de Palts op weg naar Engeland
om te gaan trouwen, maar, belangrijker nog, zo ook reeds het jaar tevoren, in mei
24
1611, broer Philips Willem met vrouw en schoonzuster.
Met deze chef d'armes die hij in 1599 - dat wil zeggen tien jaar vroeger dan Maurits
- al in Parijs ontmoet had op 's mans eerste doortocht naar Brussel, lijkt hij, hoewel
ook zelf partij bij het eindeloze geharrewar om de boedelscheiding, nooit zo zeer
als Maurits te hebben overhoop gelegen. Zodoende valt er dan ook, voordat eindelijk
in 1609 het definitieve accoord tot stand komt, tussen die oudste en deze jongste
zoon van de Zwijger - die onderling meer in leeftijd verschilden dan eerstgenoemde
met hun vader - niet zo'n onwaardige vertoning van steeds weer voorlopig gebleken
verzoeningen te registreren als tussen Philips Willem en de machthebber van het
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ogenblik, Maurits. Bepaald intiem zal, ook al kwam er dan geen ruzie aan te pas,
Frederik Hendriks contact met die toch altijd ietwat verre broer wel evenmin geweest
zijn, maar hem in zijn leergierigheid kennend kan men zich niet zeer wel voorstellen
dat hij zo'n in wezen toch ook weer zeer nauwe bloedverwantschap niet zou hebben
te baat genomen om zich eens als het ware van binnenuit te laten vertellen hoe het
nu eigenlijk allemaal toeging in dat Spanje waartegen hij oorlog voerde. Wat daar
nog bijkwam was dat zij in ieder geval één gemeenschappelijke kennis hadden
gehad, de inmiddels van het wereldtoneel weggevaagde Franse koning. De jongere
van het broederpaar was weliswaar 's mans petekind geweest, maar had hem
persoonlijk alleen gekend als veertienjarige en toen uitsluitend aardige dingen van
hem meegemaakt. Diezelfde koning-peetoom echter was pas bereid gevonden de
wettige Prins Philips Willem als hersteld te erkennen in het vrije bezit - zonder Frans
garnizoen - van het vaderlijk prinsdom, nadat hij hem vooraf in het huwelijk had...
wij mogen eigenlijk wel zeggen gechanteerd met zijn nicht Eleonora, de dame dus,
die mee op het Oude Hof logeerde, maar die zich, als deze gesprekken plaats
vonden, zeer wel reeds in de haar toegewezen appartementen kan hebben
teruggetrokken.
Als... dat is ook hier weer de crux, want aangezien een op betrouwbare en dus om
te beginnen bestaande gegevens berustende biografie nu eenmaal geen roman is
- in dat geval zou ik nauwelijks aarzelen - kunnen wij hier verder alleen maar gissen
of, een nuance positiever, veronderstellen, iets dat ons in dit geval nog speciaal
moeilijk wordt gemaakt doordat wij, alle stapels zake-
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lijke gegevens ten spijt, omtrent Philips Willem als persoonlijkheid zo bitter weinig
weten.
Is mogelijkerwijze bij de figuur van deze Prins het allertriestste dat wij hem bij
onze gangbare noties zo moeilijk tragisch kunnen noemen? Om te beginnen, al is
dat dan een zonderling begin, geldt dit voor zijn dood. Kan men zich iets pijnlijkers
voorstellen dan langzaam sterven aan een infectie, ontstaan door het breken van
een onhandig ingebrachte clysteerspuit? Maar wat zou, van Aeschylus tot Racine,
welke tragicus dan ook daarmee hebben kunnen aanvangen? Ook reeds vóór dit
van iedere luister verstoken einde echter en zelfs afgezien van die dertig jaar
vrijheidsberoving in Spanje, kan ooit iemand zich zo zeer de trop hebben gevoeld
als deze Prins na de herwinning van zijn vrijheid, toen hij bij iedere stap die hij zette
om de hem van geboortewege toegevallen plaats in te nemen, wel iemand voor de
voeten liep? ‘Opgestaan is plaats vergaan’, om nogmaals een afgezaagd
spreekwoord erbij te halen, maar als dat opstaan een wederrechtelijk wegslepen is
geweest en als dan de plaats in kwestie iets zo heterogeens en over zo veel percelen
verdeeld is als wat in dit wereldbestel behoorde toe te vallen aan de oudste zoon
van de Prins van Oranje, dan moet het toch wel uitermate frustrerend zijn geweest
al die percelen, al was het veelal in theorie slechts voorlopig, bezet te vinden. Dat
iemand, die in deze jaren op even botte weigeringen stootte in Madrid, Parijs, Brussel
en Den Haag, ten slotte, om zichzelf toch ook ergens te voelen staan wel even
vluchtig op het idee komt van allerlei onwezenlijke politieke beraamselen, is
menselijk, maar doet hier niet heel veel ter zake; zo iets kan weer overwaaien en
was weer overgewaaid, want zelfs met halfbroer Maurits die de meeste van de
percelen bezet had was het eindelijk tot een accoord gekomen.
Maar hier, bij gelegenheid van die logeerpartij van Philips Willem bij Frederik
Hendrik in 1611, dringt zich nog een andere vraag op: hoe zag die oudste broer de
jongste in dynastiek verband? Wist hij wat zichzelf betreft reeds nu dat zijn, vier en
een half jaar geleden onder chantage gesloten huwelijk toch altijd kinderloos zou
blijven? En meer nog, had bij die verzoeningen tussendoor of anders toch na het
definitieve accoord Maurits hem ervan weten te overtuigen dat ook op het
Stadhouderlijk Kwartier geen wettig nakroost meer te verwachten was? Hoezeer
deze zich in 1608-'09 gebelgd had over allerlei wenken van de zijde der Staten
betreffende het aangaan van een huwelijk kan ook aan zijn oudste broer niet
onbekend zijn gebleven, want zij hingen ten nauwste samen met het
verdelingsaccoord. Het in 1603 ten gunste van Maurits gemaakte testament heeft
Philips Willem in 1618, kort voor zijn dood, nog eens bevestigd, maar was dit
misschien in de wetenschap en dan ook zeker met de bedoeling dat, afgezien van
de uitkeringen aan de zusters, geheel de vaderlijke erfenis uiteindelijk ten goede
zou komen aan de zoveel sympathiekere jongste broer, van wie dan ook voortzetting
26
van de dynastie moest worden verhoopt?
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Een antwoord op deze vragen zou niet veel meer kunnen opleveren dan een subtiele
nuancering, maar zo iets kan nu eenmaal essentieel zijn. Ware het enerzijds
onverantwoord het te doen voorkomen als of wij bij machte waren een dergelijk
antwoord te geven, een verdoezeling van de vragen als zijnde bijgevolg de moeite
van het stellen niet waard, lijkt, als wij onze mensen willen benaderen, evenmin te
verantwoorden.
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Hoofdstuk III
De belangstelling van Philips Willem voor Frederik Hendrik, zoals aan het slot van
het vorige hoofdstuk verondersteld - nogmaals, niet meer dan verondersteld - ging
ervan uit dat deze te zijner tijd zou trouwen en nakroost verwekken, dus nu wij hem
hebben zien opgroeien tot bij de dertig, geeft het wel pas enige aandacht te wijden
aan zijn verhouding tot het andere geslacht.
Ook nu weer moeten wij beginnen met een forse sprong teruguit, want de eerste
maal dat wij, en dan nog in bijna idyllische toonaard, het thema aangeroerd vinden,
is in oktober 1599, ongeveer een half jaar na zijn terugkeer uit Frankrijk. Dan
beschrijft namelijk zijn militaire gouverneur Dommarville ten delectamente van
Charlotte Brabantine hoe ‘dameret’ haar broertje aan het worden is en wel in dier
voege dat hij ‘fait l'amoureux de la jeune fille d'Asperen’, dus een freuletje uit het
geslacht van den Boetzelaer, die hij samen met zijn, overigens bijna tien jaar oudere
neef Ludwig Günther zo nu en dan gaat bezoeken ‘et y mènent violons et y tiennent
bal.’ Ziehier de toekomstige Mooy Heintje, weldra onbetwist leider van de Haagse
jeunesse dorée, als hoedanig hij ongetwijfeld in alle eer en deugd nog tal van meisjes
uit die kringen in verrukking gebracht heeft met vleiende opmerkingen en door eens
met hen te dansen. Maar daarnaast voelt Dommarville reeds in dat vroege stadium
toch ook zo iets als nattigheid, want op de vermelding van deze ‘honneste amour’
laat hij terstond volgen dat hij die van een ander soort ‘s'ils venoient à ma
1
cognoissance’ zeker niet aan zijn correspondente zou doorgeven.
Zo ergens, dan is evenwel hier de juiste datum irrelevant; met vijftien jaar was
Frederik Hendrik al soldaat en wij behoeven er geen ogenblik aan te twijfelen dat
hij, zodra hij er de fysieke rijpheid toe had, door de een of andere neef of vriend is
meegenomen op ontbolsteringsexpeditie en dat dan niet bij Haagse freuletjes; naar
wij het ietwat preuts vinden uitgedrukt in de mémoires van de zelf pas in 1621
geboren Friedrich von Dohna, ‘celui-ci aimait beaucoup plus les femmes qu'il ne les
estimait, en ayant conçu mauvaise opinion, parcequ'il avait eu commerce avec
plusieurs personnes de ce sexe qui n'avaient pas beaucoup de vertu.’ Of zoals
Louise de Coligny die het maar al te goed weten kon het formuleert, het Haagse
hof was in die dagen een plaats ‘où ils se débauchent extrêmement’, terwijl Frederik
Hendrik zich ontwikkelt tot ‘un vrai singe de son frère, car il a si bien composé ses
humeurs que c'est une même chose.’ Overigens is het wat die débauche betreft
niet Maurits zelf, naar aanleiding van wie zij, al zou het volkomen terecht zijn, dit
neerschrijft; wie zij, te weten reeds drie jaar vóór die na-aperij, daarvoor
verantwoordelijk stelt, is Ernst Casimir. Deze was namelijk toentertijd Frederik
Hendriks
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‘grand gouverneur, et c'est lui qui le perd. Je lui en veux bien mal.’ En dan te denken
dat dezelfde Ernst Casimir zich in de toekomst zal laten gebruiken als paladijn van
de extreem-kerkelijken!
Nu was Louise de Coligny, hoezeer ook een godvruchtig Hugenote, geen puriteinse
juffrouw van het type dat later vaardig zal worden in landen als Schotland en
Nieuw-Engeland en dat trouwens ook zijn roomse varianten kent; zij was en bleef
een Franse aristocrate, iemand behorend tot de toplaag van een cultuur, waar,
terwijl zorgvuldig gewaakt werd over de ongereptheid der dochters, van jonge
mannen, zeker - maar dat kwam praktisch op hetzelfde neer - van jonge officieren,
geen continentie verwacht of zelfs maar wenselijk geacht werd. Voor hen moest
vrouwvolk disponibel zijn, waar hun nooddruft gelenigd kon worden en wij kunnen
slechts aannemen dat, als een van velen, de latijnse moeder die Louise de Coligny
was en bleef het een geruststelling moet hebben gevonden, toen zij vernam dat ook
in dit opzicht haar zoon behoorlijk geoutilleerd was. Uit dat ‘ils se débauchent
extrêmement’ mogen wij dan ook wel opmaken dat het in Maurits' omgeving
inderdaad de spuigaten uitliep en verderop in ons verhaal zullen wij althans één
uitlating van Frederik Hendrik opgetekend vinden, die volkomen in dit kader past.
Overigens beschikte hij op het stadhouderlijk kwartier van zijn broer-vrijgezel over
een eigen kamer, een regeling waaraan het willen respecteren van de moederlijke
woning wel niet geheel en al vreemd zal zijn geweest.
Naast de sexuele geneugten met wat wij wel professionals mogen noemen, zodat,
als er per ongeluk kinderen van kwamen, men toch nooit de vader kon aanwijzen,
kwamen ook wel kortere of langere liaisons voor met jonge vrouwen van een
zodanige positie, dat in dat geval voor hen en hun kind of kinderen moest worden
gezorgd, bijvoorbeeld door erkenning - en dat dan al dan niet als jonkheer c.q.
jonkvrouw - wanneer de vader vrijgezel of, zoals de Zwijger toen Justinus verwekt
en geboren werd, weduwnaar was.
Van zulke bastaarden had bijvoorbeeld de vrijgezel Maurits er een aanzienlijk
aantal, niet slechts - de toekomstige ‘heren’ - bij zijn vaste concubine, Margaretha
van Mechelen, maar ook nog bij andere moeders. Dat het probleem hier even wordt
aangeroerd is echter vooral daarom, dat ook Frederik Hendrik althans één erkende
bastaard zal verwekken en wel in 1623 of '24, dus kort vóór zijn huwelijk. Opmerkelijk
is dat, al zal deze zoon zelf, de toekomstige Frederik van Nassau-Zuilestein, bekend
genoeg worden, er zelfs geen zekerheid bestaat omtrent de naam van zijn moeder;
tot dusverre wordt - of werd - aangenomen dat zij een burgemeestersdochter uit
3
Emmerik was. En hier bij wijze van annex-uitweiding even ingelast, uit de jaren als
Frederik Hendrik eindelijk getrouwd zal zijn, is, om van bastaarden niet te spreken,
zelfs geen enkel gerucht over sexuele verrichtingen buiten het echtelijk bed tot ons
gekomen; de enige uitzondering is een dermate vage, op onbetrouwbare Spaanse
spionagerapporten gebaseerde vermelding uit het jaar 1645, dat zij ge-
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voeglijk dienst kan doen als de bekende uitzondering die een regel bevestigt.
Wat er natuurlijk met een, geleidelijkaan steeds minder jonge man als Frederik
Hendrik behoorde te gebeuren, is dat hij met een zacht lijntje het huwelijk werd
ingeloodst en er was, de drom van halfzusters niet te na gesproken, heel zeker
niemand die dit vuriger wenste dan zijn moeder. Toch zien wij haarzelf pas in de
jaren 1608-'09 met een in haar ogen geschikte candidate voor den dag komen, iets
dat, zo het al niet uitsluitend een gevolg ervan was, stellig moet hebben
samengehangen met die onzalige boedelscheidingsproblemen, maar verder zal de
oude Prinses heus ook wel even hebben moeten rondkijken eerdat zij vond wat zij
zocht. Het moest natuurlijk een Française zijn - zelfs het idee van een carrière in
Franse dienst was toen nog niet helemaal opgegeven - plus, even natuurlijk, een
Hugenote, maar toen zij, niet zonder assistentie van Charlotte Brabantine, eindelijk
meende in de roos te hebben geschoten met de jeugdige Anne de Rohan, bleek
het niet zo eenvoudig de recalcitrante zoon te laten toehappen. Juist ook gezien de
onzekerheid wat zijn eigen vermogen betrof ‘il dit qu'il lui semble que l'on ne le doibt
pas presser de changer sa condition, si ce n'étoit pour quelque parti, ce qu'il ne croit
pas que soit celui-là.’ Inderdaad - want daarop slaat de term ‘parti’ - waren de
Rohans, hoe illuster dan ook, in die periode niet heel rijk, maar nog afgezien daarvan,
‘il faut qu'ils se voient, car il n'y a point de moyen de l'obliger si ce n'est chose qui
lui soit agréable.’ Schoonmoeders en -zusters in spe bekijken een bruid nu eenmaal
met andere ogen dan een bruidegom en had hij misschien van sexe- en
leeftijdgenoten, al dan niet ex-commilitonen de chez Pluvinel, minder enthousiaste
geluiden over de jongedame in kwestie vernomen? Of die ontmoeting al dan niet
nog heeft plaats gehad tijdens zijn Franse reis van 1611 is moeilijk te achterhalen,
want voor dat jaar ontbreekt de correspondentie van Louise, maar in ieder geval is
er van het plan niets gekomen.
Een ander huwelijksproject dook op in 1616 en ditmaal was de voornaamste
promotrix zuster Louise Juliana, wier oudste kleinzoon Frederik Hendrik immers in
Heidelberg mee was komen dopen, en de bruid waarop gemikt werd was een
dochter, Elisabeth, van de landgraaf van Hessen-Kassel, het soort van bruid dus,
waarmee, vóórdat de Zwijger op zijn Franse toeren was geraakt, de Nassau's
eeuwenlang waren afgekomen.
Het fijne weten wij er ook ditmaal niet van, maar in ieder geval bereikte het project
een veel verder stadium dan dat met Anne de Rohan, dat niet verder was gekomen
dan de confabulaties van Louise de Coligny met haar stiefdochters en met haar
zoon zelf dan natuurlijk. Ditmaal echter schrijft deze zelf aan Charlotte Brabantine,
dus ongetwijfeld ook aan zijn andere zusters dat hij met instemming van ‘madame
ma mère, messieurs mes frères’ - noteer het meervoud-plus ook nog van de
Staten-Generaal ‘recherche’ heeft gedaan naar de hand der Hessische prinses en
dat, zo ver zijn de onderhandelingen inmiddels gekomen, ‘il semble qu'elle’ - de
verbintenis - ‘se pourra effectuer.’
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Dit was echter buiten de waard gerekend, al heeft het er wel heel veel van weg dat
die waard niemand anders was dan hijzelf. Nadat de huwelijkse voorwaarden reeds
door zijn gevolmachtigden te Frankfort waren getekend, krabbelde hij alsnog terug,
en wel, naar Louise het formuleert, omdat deze ‘trop préjudiciables’ waren, niet
slechts voor hemzelf en ‘sa maison’, maar met name ook voor de kinderen ‘qu'il
plairoit à Dieu lui donner de ce mariage.’ Aldus de moeder, die natuurlijk achter haar
zoon staat, maar de Duitse familie, die onder elkaar wel van ‘Franse streken’ zal
hebben gesproken, denkt er heel anders over. Tussen zijn welbekende
‘opstookbrieven’ tegen Oldenbarnevelt door bereidt bijvoorbeeld Willem Lodewijk
neef Maurits erop voor dat zijn broer Jan de Middelste speciaal naar Den Haag komt
om te proberen Frederik Hendrik ertoe te bewegen zijn bezwaren tegen die
huwelijkse voorwaarden te laten varen, aangezien de zaak niet meer kan worden
afgelast ‘sans faire une bresche irréparable’ in zijn reputatie. Dus of Maurits alsjeblieft
wil meewerken ‘d'y disposer M. vostre frère en telle sorte qu'au moins il s'accommode
5
un peu à ce qui est des coustumes d'Allemagne.’
Maar zoals, beter dan de neven, de moeder bij voorbaat geweten had, Frederik
Hendrik was nu eenmaal niet tot iets te dwingen ‘si ce n'est chose qui lui soit
agréable’ en zijnde, al dan niet bij nader inzien en waaraan het dan ook mag hebben
gelegen, dit met dat Hessische huwelijk niet het geval, ging ook dit huwelijk niet
door. Hoezeer het Louise ook aan het hart zal gaan hem als vrijgezel achter te laten,
de enige die met voldoende machtsmiddelen is uitgerust om vijf jaar na haar dood
petit frère, die dan al ruim veertig jaar is, het huwelijk in te manoeuvreren, zal Maurits
zijn en dat dan pas vrijwel op het moment zelf, waarop deze oudere broer het roer
van staat moet overgeven aan de jongere. Aangezien wij echter de krijgsman,
diplomaat en vrouwenminnaar zich bovendien nog moeten zien ontwikkelen tot
staatsman, dient het epithalamium nog even te worden opgeschort.
Bij deze ontwikkeling tot staatsman nu vallen merkwaardiger- maar voor de figuur
in kwestie typerenderwijze meer negatieve dan positieve accenten waar te nemen;
dit dan hoewel zij samenviel met de grote crisis die in deze jaren geheel het
staatsbestel, om niet te zeggen het volksbestaan binnen deze staat in hun voegen
deed kraken en die doorgaans geëtiquetteerd wordt naar haar twee protagonisten,
Maurits en Oldenbarnevelt. In grote lijnen moge het drama bekend worden
verondersteld, maar ten gerieve van geheugens die daar behoefte aan hebben bij
dezen niettemin, in nauwelijks nog te verantwoorden oversimplificatie, een enkel
woord over wat er aan beginselkwesties in het geding was. Meer en meer in Maurits
belichaamd werd een veronderstelde ‘centrale regering’, kenbaar en dan ook in de
praktijk gekend als ‘generaliteit’, bestaande uit de totaliteit van de Nederlandse
gewesten voor zover niet door de vijand heroverd. Dat de provincies, waaruit zij
was samengesteld, ieder
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voor zich souverein waren, werd door die generaliteit volmondig erkend, zoals dezen
hunnerzijds ook nooit haar competentie ontkenden in die zaken, die aan haar waren
gedelegeerd bij overeenkomsten zoals met name de Unie van Utrecht. Maar hier
kunnen wij, alle theorie ten spijt, beter van ‘Holland’ spreken dan van ‘de provincies’
in armetierig meervoud, want de tegenpool van die ‘generaliteit’ was Holland, het
Holland van de stadsregeringen, die, afgezien van een Zeeuws aanhangsel, van
1572 tot '76 alleen in opstand waren geweest tegen Philips II en zich toen als een
staatje op zichzelf waren gaan voelen. Diezelfde Hollanders hadden in 1577 niet
dan zeer node de in hun, zij het niet in zijn eigen ogen mee verhollandste choreograaf
van de nationale beweging, de Prins van Oranje, weer naar het Zuiden, naar de
centrale hoofdstad Brussel laten vertrekken; een tiental jaren later had het met hand
en tand, bijvoorbeeld door eigenmachtig Maurits tot stadhouder aan te stellen, zijn
identiteit weten te handhaven tegen de centralizeringspolitiek van de onzalige
Leicester, genesteld in zijn tijdelijke hoofdstad Utrecht. Ook deze episode weer met
Gods hulp overleefd, was al dat eigengereids zich meer en meer gaan coaguleren
in de persoon van Oldenbarnevelt als tegenspeler van de onvermijdelijkerwijze tot
generaliteitsexponent geëvolueerde Maurits en om even een blik in de toekomst te
werpen, het vloeit volmaakt harmonisch uit de gang van zaken voort dat in 1650,
na de onverwachte dood van de jeugdige Prins Willem II, die wel wat al te ruw in
de vaderlandse porseleinkast had huisgehouden, steeds nog diezelfde Hollandse
stadsregeerders Oranje achteraf met Philips II assimileren, door het dan aanbrekende
tijdvak nadrukkelijk te bestempelen als dat van de ‘Ware Vrijheid’ met, althans in
gedachten, het accent op het adjectief. Inmiddels heeft dan die Hollandse
eigengereidheid met doopceel anno 1572 niet slechts alle wereldzeeën doen klotsen
- die golden ten slotte als iets betrekkelijk nieuws - maar bovendien alle vanouds
gevestigde monarchieën gedwongen tot transigeren met hun meest sacrosancte
beginselen, die pas een oneerbiedig en daarbij onhistorisch denkend nageslacht
sneerend als ‘protocollair’ zal terzijde schuiven. En dit alles dan hoewel pas in 1650
die vrijheid ‘waar’ zou zijn geworden door de eliminatie van Oranje? Maar wat bij
deze vraag opdoemt aan anomalieën, is juist datgene wat de figuur van Frederik
Hendrik zo ongemeen boeiend maakt, dus daarover de eerstvolgende paar honderd
bladzijden.
Tot dusverre hebben wij echter wat de situatie aan het begin van de eeuw betreft
pas één zijde van de medaille bekeken, maar deze beeldspraak gaat eigenlijk niet
op, want een medaille heeft twee onderscheiden zijden, die alleen maar elk
afzonderlijk bekeken kunnen worden, hetgeen, al onze hedendaagse denkgewoonten
ten spijt, niet geldt voor de vroege zeventiende eeuw. Wat dat betreft is het veeleer
alsof wij bij de vervaardiging van een tweekleurendruk het procédé halverwege
hadden onderbroken, vóórdat de werkelijke kleur er
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is. Met andere woorden, wij hebben politieke aspecten vertoond zonder de
onherroepelijk daarmee geïntegreerde religieuze.
Wat wij hierbij indachtig moeten zijn is de bijna spreekwoordelijk geworden
controverse over het noodgeld tijdens het beleg van Leiden in 1574, waarop immers
de Magistraat de legende had laten aanbrengen Haec libertatis ergo - dit alles lijden
wij voor de vrijheid -, waartegenin van de kansels werd verkondigd dat er niet
libertatis, maar religionis ergo had behoren te staan. Welnu, als de tweekleurendruk
voltooid is, wat nemen wij dan waar? Binnen de, in alle ‘bij de Unie verbleven’
gewesten als enig toegelatene erkende - en zonder dat zou er van bij de Unie
verblijven geen sprake geweest zijn - gereformeerde religie deed zich in deze jaren,
waarin de oorlog tegen de vijand stil lag, een heilloze splijting voor tussen
dogmatische scherpslijpers, de aanhangers van het Haec religionis ergo die zichzelf
in alle eerlijkheid hadden wijs gemaakt dat daarom de opstand begonnen was, en
dezulken - dat zij het historisch gelijk aan hun kant hadden doet hier niet ter zake die ervan uitgingen dat zij zich niet van een door het gehate Spaanse bewind
vastgesnoerde roomse leiband hadden bevrijd om zich een even knellende te laten
aansnoeren, waarvan de gesp in Genève gefabriceerd was.
In termen nu van feitelijk bestel - van praktische politiek zo men wil, maar dat
klinkt eigenlijk al vals - betekende deze tweekleurendruk dat Oldenbarnevelt en de
lieden van zijn signatuur als ideaal een Gereformeerde Kerk voor ogen stond met
een voldoende ruim geformuleerde leer om zoveel mogelijk nog niet tot de
Hervorming overgeganen - de meerderheid was, naar hij meende te weten, nog
katholiek - tot die overgang aan te trekken.
Wat hierbij niet uit het oog mag worden verloren is de Erastiaanse kerkopvatting
- aldus genoemd naar de Zwitserse theoloog Thomas Lieber oftewel Erastus - die
door de Hollanders van Oldenbarneveltiaanse stempel gehuldigd werd en die in
laatste instantie daarop neerkwam, dat de Staat te beslissen had hoe ver de Kerk
mocht gaan in haar extra-murale activiteiten en evenzeer waar zij de fondsen
vandaan zou krijgen om zich in dit ondermaanse te handhaven. En nogmaals, de
Staat die Oldenbarnevelt, al was hij dan ook zelf geboren Stichtenaar, diende, was
Holland, dus alleen en uitsluitend aan de Staten van Holland competeerden de
beslissingen omtrent de Kerk aldaar. Iets dergelijks erkende hij volmondig voor elk
der andere gewesten - al moest het daar dan bij voorkeur naar Hollands model
toegaan - maar wat hij logischerwijze alleen maar kon afwijzen was een kerkelijke
regeling van generaliteitswege, zoals naar hij - achteraf ten onrechte - vreesde uit
de bus zou komen bij de door alle kerkelijken van de eerlang als orthodox erkende
makelij gewenste nationale synode.
Gepolarizeerd werd de tegenstelling naar aanleiding van een theologische
controverse tussen twee Leidse hoogleraren. Uit dat conflict en wel met name uit
de voorlegging ervan aan de Staten van Holland, zullen de benamingen
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voortkomen van ‘remonstranten’ voor de dogmatisch minder stringent georiënteerden
en ‘contra-remonstranten’ voor hen die het preciezer wensten. En dan kan men in
ons reeds in zo hoge mate ontkerstende Europa alleen maar verwijzen naar de
rood-, zwart-, bruin- of hoedanig dan ook gekleurde ‘hemden’ van onze eeuw om
ons begrijpelijk te maken hoe de overgrote meerderheid van het gereformeerde
kerkvolk niet voor de open Kerk van Oldenbarnevelt en zijn geestverwanten opteerde,
maar voor een orthodoxie waarbinnen men, precies zoals de rooms gebleven
medechristenen, van de kansel te horen kreeg wat men geloofde. Ook hoe intensief
men het geloofde, kreeg men er nog bijverteld bij monde van al die verkondigers,
van wie, zo min als dat ooit in de oude Kerk het gebruik was geweest, heus niet neologistisch uitgedrukt - het I.Q. werd gemeten vóórdat zij op de preekstoel werden
toegelaten; daarbij was dan nog, in tegenstelling tot het oude roomse bestel met
geprevelde misjes, de preek nu de hoofdzaak geworden. Kortom, in heel het drama
van deze jaren was voor het volk het hoogtepunt de kerkgang van Prins Maurits op
23 juli 1617 naar de, door de contra-remonstranten niet al te vreedzaam in gebruik
genomen Kloosterkerk in Den Haag, en als wij ons alleen nog maar met behulp van
dat hierboven aangeduide hemdencoloriet kunnen voorstellen wat die kerkgang
betekende, dan ligt dat, zoal niet aan onszelf, dan toch aan de eeuw waarin wij
leven.
Als wij nu zeggen dat bij deze conflicten, die hij uiteraard zomin als enig andere
vooraanstaande in de Republiek kon ignoreren, Frederik Hendrik zorgvuldig buiten
schot zocht te blijven, dan klinkt die beeldspraak misschien niet zo heel erg aardig
voor een generaal, ten minste niet voor een uit de zeventiende eeuw, maar dat
neemt niet weg dat zij beter dan welke andere ook zijn houding lijkt weer te geven.
Waar zijn sympathieën lagen mocht iedereen vrijelijk raden maar hij paste zo goed
op zijn tellen dat, al ging natuurlijk ook hij mee over de tong, hij niet met
steekhoudende argumenten bij een der partijen in het conflict kon worden ingedeeld,
blij als hij ongetwijfeld was dat op zijn schouders nog geen verantwoordelijkheid
rustte, behoudens dan voor opdrachten, hem gegeven in zijn functie van militair.
Dergelijke opdrachten nu kwamen niet of nauwelijks voor tijdens de grote crisis
van 1617-'18, maar wel naar aanleiding van een soort voorproefje daarvan, de
expeditie tegen Utrecht in 1610 die wij hierboven na een vluchtige vermelding hebben
overgeslagen en waar wij, al speelt dan de religie er nog geen overwegende rol bij,
's lands twee grote leiders in onmiskenbare oppositie tegen elkaar zien optreden,
zo nu en dan met Frederik Hendrik zelf als inzet, maar ook daar kan een leergierig
jongmens van leren.
Ook nog in ander opzicht kan hij trouwens van die episode heel wat hebben
opgestoken en daarom moge er hier, zij het gecomprimeerd en dus met vertekening,
6
even enige aandacht aan worden besteed.
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Wat wij daarbij om te beginnen in gedachten moeten houden, is het tijdstip waarop
zij zich afspeelde, de maanden februari tot april van het jaar 1610, waarin op 10
mei te Parijs Hendrik IV zal worden vermoord, terwijl hij geharnast en wel klaar staat
om oorlog te gaan voeren naar aanleiding van de Kleef-Gulikse erfeniskwestie en
dan zou uiteraard het zo moeizaam genegotieerde, nog geen jaar oude Bestand
tussen de Aartshertogen en Hare HoogMogenden als een kaartenhuis in elkaar zijn
gestort. Hunnerzijds waren de Staten dan ook een expeditie aan het voorbereiden
tegen Gulik, welke expeditie trouwens nog na de moord op de Franse koning, als
de grote oorlog is afgelast, voortgang zal vinden - het stadje wordt op 1 november
door Maurits ingenomen - maar dan op zogezegd locaal niveau, zonder dat het
Bestand erdoor wordt verbroken. Intern bezien en voor ons onderwerp is hierbij
voornamelijk van belang dat, terwijl Oldenbarnevelt deze expeditie had willen
toevertrouwen aan Frederik Hendrik, Maurits wist door te drijven dat hij er zelf op
af mocht trekken.
Bij de voorbereiding van zo'n expeditie, en zeker waar er de hervatting van de
oorlog uit kon voortkomen, was het natuurlijk vóór alles zaak dat er binnenslands
rust heerste, zodat, praktisch bekeken, alle zeven de Geünieerde Gewesten naar
behoren hun quote opbrachten. Hier nu kwam echter plotseling het gevaar opdoemen
dat er een in gebreke zou blijven, weliswaar een van de vier laagstaangeslagene,
maar daar stond dan weer tegenover dat het om 's Advocaten eigen geboorteland
ging, waar hij buiten Holland het meest in de melk had te brokken, het Sticht Utrecht.
Aan de Provincie lag het overigens slechts indirect, want het was de Stad zelf die
weer eens een revolutietje op touw zette, een bezigheid waarin zij als eenling boven
de rivieren een traditie van vele eeuwen achter de rug had als zetel van steeds
wisselende bisschoppen die het, wanneer zij om de een of andere reden niet
bevielen, doorgaans een tamelijk koud kunstje was geweest naar Wijk bij Duurstede
of zelfs naar Vollenhove weg te bonjouren, geheel in de lijn van andere
bisschoppelijke residenties binnen het Rijk. Sedert de secularisatie van hun Sticht
door Karel V hadden de Utrechters die kunstjes weliswaar voorlopig moeten afleren,
maar de traditie van oproerigheid had dat intermezzo glansrijk overleefd. Hier kwam
dan nog bij dat de Stad, vanouds het religieuze centrum boven de rivieren, ook wat
betreft haar reformatie een eigen, uitermate moeilijk te definiëren cachet behield,
met enerzijds de mildste oecumene rondom Duifhuis, anderzijds het wildste fanatisme
bij het omnium gatherum dat de meest irriterende figuur uit geheel onze geschiedenis,
de graaf van Leicester, in zijn Utrechtse residentie als adviseurs had aangetrokken.
Nu waren dit, voor zover Nederlanders, zeer overwegend om den gelove uitgeweken
Zuiderlingen geweest, maar ook de Stad zelf, die de graaf overigens met zijn troepen
toch altijd stevig genoeg in de hand had, werd in die jaren bestuurd door een
extreem-calvinistische, zich als ‘democratisch’ aandienende partij.
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Met het verdwijnen van Leicester had ook deze partij voorlopig het loodje moeten
leggen; Utrecht, de Stad zowel als het Gewest, werd thans bestuurd door eenzelfde
soort oligarchie als Holland, behalve dan dat zij, gezien het verschil in geschapenheid
tussen het tweetal provincies, onder haar componenten een heel wat hoger
percentage edellieden telde.
Op 31 januari 1610 echter werd dit gezapigs ruw verstoord doordat wat zich nog
steeds die ‘democratische partij’ van Leicesterse memorie beliefde te noemen een
stadhuisrevolutietje op touw zette en een nieuwe Regering vormde. Alleen werd bij
deze gelegenheid die volkspartij aangevoerd door diverse, al dan niet bij vroegere
gelegenheden opzij geschoven aristocraten, waaronder ettelijke goede vrienden
van Prins Maurits. Een nuttig lesje voor wie zich in die materie verdiept, hoe allerlei
persoonlijke vriendschappen maar ook veten de prima facie partij-loyaliteiten kunnen
doorbreken, maar wat zich verder voordeed is iets nog veel curieuzers; hoewel die
oude ‘democratische’ partij van Leicesteriaansen huize daarbij typisch ook een partij
was geweest van intransigente calvinisten, hadden zij zich om zo sterk mogelijk te
staan, ditmaal, uiteraard à raison van allerlei toezeggingen, verbonden met veruit
de talrijkste van de vele gefrustreerde minderheden die in Utrecht rondwaarden,
met de pausgezinden in eigen persoon! Geen wonder dat het hun veel sympathie
kostte in den lande en, wat ook Frederik Hendrik gehoopt mag hebben, herhalen
zal dit monsterverbond zich in de eerstkomende eeuwen niet.
Want, laten wij niet vergeten, ons is het hier niet om Utrecht begonnen, maar om
Frederik Hendrik, dus bij dezen het verdere verloop van zaken slechts heel in het
kort even opgehaald. Maurits, die in eigen persoon erop aftrok, liet niet na de nieuwe
Stadsregering te erkennen, maar Oldenbarnevelt gaf zich niet gewonnen. Hij wist
de Staten-Generaal, die zelfs in Woerden kwamen vergaderen om de Prins uit
Utrecht weg te lokken, zo ver te krijgen dat zij op voorstel van de - niet voor de
laatste maal in hun geschiedenis - naar Amersfoort uitgeweken Staten tot executie
7
tegen de Stad resolveerden. Hoe hij het deed was ‘wel nauwelijks wettig’; noteren
wij slechts, al was het alleen maar ter illustratie hoe weinig zelfstandig het
Statenbewind zich nog steeds voelde of dan toch gedroeg, dat hij er de
ambassadeurs van Frankrijk en Engeland, Russy en Winwood bij inschakelde,
waarvan trouwens laatstgenoemde op grond van het tractaat van Nonesuch uit
1585 qualitate qua nog steeds zitting had in de Raad van State.
Een overwinning dus van de Advocaat op de Prins die zich uiteraard tegen een
door de Staten-Generaal verordineerde executie niet kon verzetten, al was het
duidelijk dat hij na zijn erkenning van het revolutionaire bewind niet zelf de
strafexpeditie kon aanvoeren. En hier leed hij nog een tweede nederlaag, want
terwijl hijzelf wenste dat in zijn plaats Ernst Casimir met die taak zou worden belast,
wist Oldenbarnevelt door te drijven dat het Frederik Hendrik werd met de genoemde
neef als onderbevelhebber.
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En zo bezwoer dan de toekomstige stedenbedwinger op 30 maart van dit jaar 1610
ter Staten-Generaal een diezelfde dag gearresteerde, uitermate stringente instructie
waarin hem werd opgedragen de Domstad in voldoende mate te bedwingen, dat zij
‘niet alleene volcommelick met garnisoen versekert sy, maer oock in al sulcke
poincten gebracht ende gestelt, gelijck de heeren Staten van Utrecht dat nodich
sullen achten.’ De eed op de instructie afgelegd, beloofde de jonge Prins nog
diezelfde middag te zullen vertrekken ‘om ten lancxten morgen vroech hem te vinden
tot IJsselsteijn’ en dat hij met wat hij al aan troepen bij zich heeft - het gros van het
leger lag heus niet in Holland en daaromtrent - althans ‘mette yerste veertich
vendelen’ de Stad zal trachten te ‘besluyten’, mitsgaders, zodra hij de daartoe
onontbeerlijke versterking zal hebben gekregen, ‘die approchen te sullen voirderen
8
met alle doenlijcke dilligentie.’ Over ‘approches’ zullen wij het nog tot in den treure
hebben; waar het in ieder geval op neerkwam, was dat het geval werd aangediend
als - potentieel - een belegering in optima forma.
‘Potentieel’, want de Utrechters waren zo wijs het niet erop te laten aankomen.
Frederik Hendrik, vergezeld van niet alleen - een goede oefening voor later - de
voltallige Raad van State, maar bovendien nog van die twee ambassadeurs, had
nog geen week lang bij Jutfaas zijn kamp opgeslagen of de Stad begon te
parlementeren over capitulatie en wie die hem later kent zal eraan twijfelen dat het
de jonge veldheer welkom was haar, mede dank zij de bemiddeling van Amsterdam
- eerlang Oldenbarnevelt's gevaarlijkste vijand binnen Holland - de gunstigste
voorwaarden te kunnen toestaan, die binnen zijn instructie maar mogelijk waren.
En dan de toekomstige Frederik Hendrik tout entier: toen er bij de uitvoering van
deze - wie weet opzettelijk zo vaag gelaten? - voorwaarden twijfel rees of de
bewaking van de stadswallen en -poorten uitsluitend zou worden overgelaten aan
het bij dezen in te nemen garnizoen dan wel of, uiteraard een erezaak van primair
belang, daarbij de burgerwacht zou blijven ingeschakeld, zag hij ervan af zelf aan
het hoofd van zijn troepen de vernederde Stad binnen te trekken. Met die capitulatie
kon hij in alle krijgsmanseer zijn opdracht als vervuld beschouwen; hij droeg derhalve
het commando over aan neef Ernst Casimir en vertrok zelf in zuidoostelijke richting,
waar immers die expeditie naar Gulik werd voorbereid. Zelfs moest Oldenbarnevelt
nog een volle maand lang manoeuvreren eer hij de ‘revolutionaire’ Magistraat weer
kon doen vervangen door de op 31 januari afgezette vertrouwde van zijn eigen
signatuur.
In geen andere studie betreffende dit tijdvak, dan een waar de figuur van Frederik
Hendrik centraal is gesteld, zou het te verantwoorden zijn aan deze Utrechtse
episode een portie aandacht te wijden, die zo zeer in generlei redelijke verhouding
staat, als hier het geval is, tot de grote crisis van 1617-'19. Hier echter, bij Utrecht
hebben wij hem, al is het zo slap mogelijk, ten minste nog iets zien doen, maar dat
is niet of nauwelijks het geval tijdens die fatale
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jaren, voor welke periode geen enkele uitlating zo zeer op hem van toepassing zou
zijn geweest als het bekende J'ai vécu van abbé Siéyès. Alvorens echter de schaarse
gegevens die ons dan wel ter beschikking staan de revue te laten passeren, lijkt
het niet ondienstig ons schuchter aftastend even in het probleem te verdiepen hoe
wij ons op grond van alles wat ons omtrent hem bekend is redelijkerwijze mogen
voorstellen dat hij voor zichzelf de situatie en het verloop der gebeurtenissen heeft
beoordeeld. Zoal geen pure hypothese dus, dan toch een ietwat arbitraire
interpretatie, maar een, die het laf en onverantwoord zou zijn achterwege te laten.
Of hij nu al dan niet zo ver zou zijn gegaan als zijn moeder die, en niet slechts
éénmaal maar ‘dickwijls’, als haar mening te kennen gaf dat, zo groot waren
Oldenbarnevelts verdiensten tegenover het Huis van Nassau, ‘die vanden selven
9
Huyse hem wel mochten houden, niet als haren vriendt, maer als haer vader’, de
Advocaat was sedert zijn kinderjaren voor Frederik Hendrik een vertrouwde figuur
geweest, met wie hij blijkbaar op zo goede voet was blijven verkeren dat hij wel
zonder voorafgaande aankondiging spontaan bij hem binnenliep. Ten minste, dat
mogen wij dunkt mij wel opmaken uit een ietwat beteuterd briefje aan laatstgenoemde
van de geschiedschrijver Baudius die maar verder schriftelijk uiteenzet wat hij
begonnen was mondeling te berde te brengen op een speciaal daartoe
gearrangeerde audiëntie, bij welke gelegenheid evenwel het gesprek onderbroken
10
werd ‘superventu illustrissimi comitis Henrici.’
Wij kunnen dus veilig aannemen dat, wie ook allemaal Oldenbarnevelt een kwaad
hart toedroegen, niet Frederik Hendrik, en als hij op dat moment in Den Haag was,
heeft hij ongetwijfeld ingestemd met de bijna smekende waarschuwing die Louise
de Coligny ‘comme vostre vraie amie’ kort na de Scherpe Resolutie tot haar oude
11
vriend richtte toch niet zo koppig te blijven. In één opzicht echter kan de jongere
broer nauwelijks minder vurig hebben gehoopt dan Maurits, dat er in de gedaante
van een otium cum dignitate tijdig een eervol einde zou komen aan 's Advocaten
oppermachtige positie in het Gemenebest en met dit ‘tijdig’ is dan bedoeld: vóór er
beslist en onderhandeld moest worden of het, tegen Maurits' wens in 1609 voor de
tijd van twaalf jaar gesloten Bestand al dan niet zou worden verlengd, zoal niet
omgezet in een definitieve vrede. Dat Oldenbarnevelt hiernaar zou streven viel niet
te betwijfelen, zo min als dat hunnerzijds ook de Aartshertogen in Brussel veel meer
tot vrede dan tot oorlog geneigd waren. Als wij bedenken hoeveel moeite het Maurits
ook nog na Oldenbarnevelts val zal kosten, zelfs al heeft zich dan na de niet te
voorziene dood van Philips III een evenmin te voorziene oorlogszuchtige stemming
in Madrid weten baan te breken, de oorlog in 1621 hervat te krijgen, dan kan men
zich levendig voorstellen hoe hij daar in 1617 aan wanhoopte als hij niet drastisch
ingreep. En hierbij tussendoor even opgemerkt: dat zelfs Maurits, hoe schichtig hij
ook geworden was na alle kwaadaardige
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influisteringen waaraan hij bloot stond, serieus zou hebben geloof gehecht aan
enigerlei verraad door Oldenbarnevelt in de zin waarin het opgejuinde kerkvolk
daaraan geloofde kan men zich al heel moeilijk voorstellen; bij Frederik Hendrik
mogen wij het op voorhand uitgesloten achten. Iets anders is echter dat stellig allebei
de broers die in Oldenbarnevelt belichaamde Hollandse politiek, waarbij Brabant
en Vlaanderen rustig in handen van de vijand werden gelaten, als een verraad aan
het programma van 1576, pathetisch uitgedrukt, aan de door hun vader met zijn
bloed bezegelde nationale zaak hebben beschouwd. Wat dat betreft staat Frederik
Hendriks verdere leven en optreden er borg voor dat hij zijn broer en voorganger
in generlei twijfel kan hebben gelaten.
Betekende dit nu dat verder tussen de broers alles koek en ei was? Misschien,
of waarom zelfs niet waarschijnlijk in allerlaatste instantie wel, maar koeken en
eieren zijn aan bederf onderhevige levensmiddelen en ook de menselijke natuur
heeft zo haar eigen hebbelijkheden. Wat wij daar dan nog bij moeten bedenken, is
dat, terwijl de jongere van het broederpaar de zaak betrekkelijk gedetacheerd kon
aanzien, voor de oudere, de aan allerlei raadgevingen en influisteringen blootgestelde
‘vorst’ in functie, geheel het drama iets in de volste zin van het woord zenuwslopends
moet zijn geweest, waarbij, wellicht nog meer dan wie van het conflict de slachtoffers
zouden worden, hij zich als de spreekwoordelijke benauwde kat voelde, wier
sprongen tussen vele bezonnene door zelf ook wel eens benauwd kunnen zijn. En
dit dan toegepast op zijn verhouding tot zijn broer - welteverstaan: halfbroer en die
andere helft was vreemdsoortig Frans - is het dan niet zeer wel voorstelbaar dat hij,
na een vertrouwd gesprek onder vier ogen weer eens gerustgesteld dat het toch
een fidele kerel is, terstond opnieuw het welbekende, ook zonder recept verkrijgbare
gif van wantrouwen geïnjecteerd kreeg? Wat was ten slotte simpeler dan, al naar
gelang het conflict zich toespitste, steeds duidelijker te insinueren dat - wat trouwens
waar was of toch in ieder geval zou worden - de tegenstanders het erop toelegden
die jongere broer naarvoren te schuiven, zonder nochtans erbij te vertellen, hoewel
dat evenzeer waar was, dat die broer zelf alle zelfs-maar-wenken in die richting
zorgvuldig van zich afwees. Iets anders is natuurlijk dat Maurits niet verantwoordelijk
behoeft te zijn geweest voor, of zelfs maar op de hoogte geweest van de uitwassen
waartoe zo iets kon leiden en waarvan wij de meest extreme tegenkomen in het
relaas van de gevangenschap, niet van Oldenbarnevelt zelf, maar van zijn als
wankelmoedig bekend staande ‘kroonprins’ Hugo de Groot, aan wie door een van
de vierentwintig rechters, 's Prinsen vertegenwoordiger als Eerste Edele in Zeeland
Adriaan Manmaker, zelfs ‘openinge van verlossinge’ zou zijn gedaan, als hij iets
compromitterends wist te vertellen over Louise de Coligny en Frederik Hendrik. De
Groot echter was hiertoe niet alleen ongenegen, maar stellig evenmin in staat. Dat
hij met de Prinses en haar zoon wel iets beter bekend

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

*5

6. Maurits en Frederik Hendrik bij Nieuwpoort.

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

*6

7. ‘Mooy Heintje’ op negentienjarige leeftijd.

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

65
was dan hij het bij deze gelegenheid deed voorkomen, lijkt buiten kijf, maar
ongetwijfeld spreekt hij de waarheid als hij erbij vertelt aan laatstgenoemde ‘noyt
anders’ te hebben bemerkt dan ‘een zonderlynge genegentheyt tot ruste ende vrede
van't Landt, ende dat wij op de voorslagen van accommodatie by wylen hadden
gediscoureert.’ En wat de oude Prinses betreft, ook van haar had hij nooit iets
12
‘secreets... verstaen mijn heer prins Hendrick aengaende.’
Maar al kon Maurits zich in zijn ogenblikken van rustige bezinning - voor zover
die hem nog vergund waren - verzekerd weten van Frederik Hendriks wezenlijke
loyaliteit, dit betekende uiteraard niet dat laatstgenoemde ook overtuigd was van
de juistheid van het gevoerde beleid, en het aspect waarvoor dit met name gold,
was het religieuze, de identificatie van het generaliteitsbelang, noem het desnoods
het nationale in tegenstelling tot het provinciaal-Hollandse, met de extreme richting
in de Kerk. Ondoctrinair aangelegd als hij nu eenmaal was, zal hij, hoewel hij, door
de ervaring wijs geworden, in de praktijk zal leren er rekening mee te houden, dit
zijn leven lang niet kunnen aanvoelen en wij zullen hieronder nog uitgebreid aan
de orde stellen hoe hij Maurits' gang naar de Kloosterkerk - in de termen van de
bekende spotprent: het werpen van zijn zwaard in de weegschaal van de
religietwisten - als een tragische vergissing beschouwde. Of Maurits zijnerzijds zijn
broer ervan heeft weten te overtuigen dat hijzelf die maatregel waartoe hij, met
voorop Willem Lodewijk, door zoveel adviseurs was aangezet, noodzakelijk achtte?
In ieder geval zal de oude roué zijn jongere broer die hem maar al te goed kende
toch wel niet hebben proberen wijs te maken dat hij tot deze keuze werd gedreven
door gewetensnood. Maar mogen wij dan niet daarbij veronderstellen dat, toen
eenmaal dit tere onderwerp ter sprake kwam, de broers wat deze kerkelijke zaken
betreft zo iets als een agreement to disagree hebben gesloten, welteverstaan dan
natuurlijk tegenover de buitenwereld, om niet, met nogmaals een Engelse term, de
gehele goodwill van de familie op één kaart te zetten? Ter ondersteuning hebben
wij hiervoor slechts één getuigenis, maar dat dan ook van een soort kroongetuige,
de Britse ambassadeur Sir Dudley Carleton, die in het hele drama een bijzonder
onsmakelijke rol heeft gespeeld en allerlei dingen eenvoudig niet wenste te begrijpen.
Wanneer deze weinig frisse figuur dus beweert dat Frederik Hendrik, door bij
Uytenbogaert in de Hofkapel te blijven kerken bezig is zich te ‘set as head of a
faction amongst the soldiers against count Maurice’ en dat hijzelf hem daartegen
heeft gewaarschuwd, dan mogen wij een dusdanige dosis partijdigheid
verdisconteren, dat het getuigenis er waardeloos door wordt, maar dit geldt niet
voor wat dan volgt: ‘Yet he goes on for a while in his course with Utenbogard, but
by consent of Count Maurice.’ Zo mogelijk nog boeiender is echter in Carletons
relaas betreffende Frederik Hendriks houding een passage waarin wij vernemen
dat hij weliswaar door zijn moeder - alsmede door Hugo de Groot - overreed is ‘to
follow Utenbogard’, maar tevens dat hij na Maurits' gang naar de Kloosterkerk
‘abstained at first
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from both churches.’ En ziet, wanneer Uytenbogaert zelf in zijn autobiografie aan
deze episode toe is, dan vermeldt hij wel zorgvuldig dat Louise de Coligny hem
trouw bleef in de Hofkapel maar zonder daarbij ook haar zoon te noemen. Wel had
deze, als wij op Brandt mogen afgaan, ‘rondt uit geseit dat hij de leere van Rosaeus’
13
- Uytenbogaerts verbeten tegenstander in Den Haag - ‘niet geloofde.’
Maar als de broers betreffende de kerkelijke zaken, die op voor henzelf niet
helemaal begrijpelijke wijze voor het gereformeerde volk de kern uitmaakten van al
wat de staat in beroering bracht, als zij in dat opzicht om het familiebelang veilig te
stellen het hier veronderstelde agreement to disagree hadden afgesproken, waarom
zou dat dan ook niet kunnen gelden voor wat toch ongetwijfeld zijzelf - mitsgaders
Oldenbarnevelt cum suis - wel degelijk onderscheidden als de zuiver politieke
aspecten van het conflict? En waar het dan op neer zou komen is: geen mogelijkheid
tot twijfel laten dat de familie solidair is, maar tegelijkertijd die familie zo min mogelijk
in haar geheel op de smalle basis laten dringen. In ieder geval zou het weinige dat
wij in dit verband omtrent Frederik Hendrik te weten komen in dit veronderstelde
schema zeer wel passen; men hore hem slechts oreren wanneer hij eind september
1618, dus tussen Oldenbarnevelts gevangenneming en zijn terechtstelling, op
bezoek is bij de Venetiaanse resident Suriano: God geve dat mijn broer de juiste
remedie voor de troebelen van deze staat gevonden heeft; velen betwijfelen het,
maar hij meent het oprecht en bedoelt het goed. Dit dan met keer en wederkeer in
telkenmale variërende termen; Proust's M. de Norpois zou het hem nauwelijks
hebben kunnen verbeteren.
Voor binnenlands gebruik bleef hij meer vierkant op de vlakte. Juist zoals aan
Maurits en aan Willem Lodewijk was ook aan Louise de Coligny en aan hem, Frederik
Hendrik, met groot vertoon door een deputatie uit de Staten van Holland, met
Oldenbarnevelt zelf als woordvoerder, officieel aanzegging gedaan van de
roemruchte Scherpe Resolutie van 4 augustus 1617, maar toen een paar weken
later eens namens de Oldenbarneveltiaanse meerderheid geinformeerd werd wat
hij ervan vond, ‘gaff hij tot antwoort noch weynich authoriteyt te hebben, oock op
dese saecke nyet te konnen antwoorden sonder advys van Sijn Excellentie.’
14
Salomonischer kan het toch nauwelijks.
En als wij zoeken naar zijn naam op de ‘presentielijsten’, zou dan niet ook daarbij
zeer wel steeds overleg met grote broer kunnen zijn gepleegd? Nadrukkelijk present
was hij eigenlijk alleen in zijn functie van Maurits' onderbevelhebber, dus
opgecommandeerd als militair, bij de garnizoenlegging in het op zijn
Oldenbarneveltiaans eigengereide Brielle in september 1617, een niet erom liegende
reactie op de Scherpe Resolutie. Maar zelfs al mag dan, zoals Den Tex het ziet, dit
meenemen van zijn broer voor Maurits een connotatie van ‘veiligheidshalve’ hebben
15
gehad, dan nog kan men erbij bedenken dat in een niet-frontier-provincie zoals
Holland een dergelijke militaire expeditie
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waarschijnlijk niet zeer wel te verwezenlijken was zonder de eenheden die onder
Frederik Hendriks bevel stonden. En wie weet of deze laatste - die immers niet
tégen Maurits vóór Oldenbarnevelt had geopteerd - over die Scherpe Resolutie die
misschien, juist zoals in die van Maurits, ook in zijn ogen een aantasting betekende
van het miltaire commando, even weinig gesticht was als zijn broer.
Maar dan de verdere presentielijst: niet mee naar Nijmegen in januari 1618 voor
de pre-generale repetitie en evenmin eind juli mee naar Utrecht voor de ‘generale’.
Wel daarentegen mee naar datzelfde Utrecht, als Maurits daar in januari 1619 alleen
maar een paar dagen naartoe gaat om er ‘de nieuwe staat van zaken te
16
consolideren.’ En daarbij is dan blijkbaar zeer nadrukkelijk de bedoeling geruchten
tegen te spreken betreffende onenigheid tussen de broers. Van wie wij dit vernemen,
is niemand minder dan moeder Louise die dienaangaande zeer zorgvuldig Charlotte
Branbantine inlicht, kennelijk met de bedoeling dat zij het zal doorvertellen in Franse
hofkringen:
‘C'est pour vous montrer leur union, car M. le prince d'Orange n'eut
pas plus tôt fait dire à son frère qu'il désiroit qu'il allât avec lui que soudain
il s'y est résolu. Enfin, Madame ma chère fille, ils feront toujours mentir
17
tous ceux qui diront qu'ils sont mal ensemble.’
Dit is dus terwijl Oldenbarnevelt gevangen zit, maar tussen diens gevangenneming
en het begin van zijn officiële proces was Maurits de Hollandse steden rondgereisd
om, waar nodig, de wet te verzetten. Welnu, ook daarbij was hij niet vergezeld door
zijn broer en als wij dan - in casu bij Brandt - vernemen dat hij deze wel had verzocht
mee te komen, maar hem er op zijn tegenverzoek van verschoond, dan mogen wij
toch de vraag wel opperen of niet wellicht die verzoekerij eenvoudig broederlijk
overleg, zij het dan niet tussen gelijken, geweest is of al dan niet het meekomen
18
van de jongere opportuun was.
En dan een laatste, bijna wrang aandoende ontstentenis: wij weten hoe om vier
uur in de ochtend van 13 mei 1619, de dag van Oldenbarnevelts terechtstelling,
Louise de Coligny tevergeefs gepoogd heeft door te dringen tot Maurits die haar
19
niet wilde - of durfde? - ontvangen. Wat wij echter te enen male niet weten, is waar
Frederik Hendrik zich toen bevond. Wie daartoe geneigd is mag veronderstellen
dat hij, al dan niet opzettelijk, niet in Den Haag was, maar meer dan veronderstellen
kan er nu eenmaal niet op overschieten.
Betreffende de eerstvolgende zes jaar, van Oldenbarnevelts terechtstelling tot aan
de aanvang van zijn eigen principaat, is er betreffende Frederik Hendrik weinig
geboekstaafd, waarbij men evenwel indachtig zij - wij zullen er hieronder nog op
terugkomen - dat deze jaren tot de minst gekende behoren uit de bekendere
tijdperken van onze geschiedenis.
In dat fatale jaar 1619 kort na de dood van de Advocaat, ondernam hij de
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laatste, tevens verste van zijn buitenlandse reizen en wel naar Orange, waar Maurits
bij de dood van Philips Willem in maart 1618 eindelijk zelf prins was geworden. Het
zou ons te ver voeren de onachterhaalbaar ver uitgesponnen intrigues op te rakelen,
waarmee deze mutatie gepaard ging en waarbij zowel de Franse Kroon als de
20
pauselijke diplomatie was betrokken. Vermeld zij slechts dat de gouverneur in
functie, een Zuid-Nederlander, Croeser geheten, na eerst op zijn allerverraderlijkst
met deze diverse instanties te hebben samengespannen, thans bereid was gevonden
tegen een enorme remuneratie het veld te ruimen en voor het installeren van 's
mans opvolger stuurde Maurits zijn broer naar het prinsdom, dat deze dus - Philips
Willem even niet meegerekend- als enige uit de dynastie Nassau persoonlijk heeft
aanschouwd.
Vanzelfsprekend zou hij op zijn reis door Frankrijk de Franse koning niet links
kunnen laten liggen, maar wat dit onderdeel betreft was er aanvankelijk wel enig
verschil van mening. Maurits vond namelijk dat, als het Hof zich niet in de buurt van
Parijs zou bevinden, maar te ver uit de route, zijn broer zich van dit onderdeel kon
kwijten op de terugweg uit Orange. Door deze gedachte alleen reeds geraakte de
Franse ambassadeur Aubéry du Maurier, zelf Hugenoot en vriend van wijlen
21
Oldenbarnevelt en van Hugo de Groot, in een staat van hevige opwinding; voor
ons alleen voorstelbaar als wij erbij bedenken hoe zeer het voor de Franse Kroon
een prestigekwestie betekende, ook zelfs wanneer zij - wat zij namelijk zo nu en
dan wel deed - geen suzereiniteit over het prinsdom pretendeerde, erkend te zien
dat haar fiat vereist was en niet zo maar een kennisgeving achteraf, bij alle
belangrijke beslissingen dienaangaande. Altegader onredelijk kunnen wij, nog
afgezien van het prestige, dit verlangen niet noemen, zeker niet als wij erbij bedenken
hoe dicht het lapje grond in kwestie, weliswaar ook bij het pauselijk Avignon, maar
eveneens bij allerlei Hugenootse centra was gelegen. Nu was Maurits zo wijs
geweest als nieuwe gouverneur een katholiek te benoemen, en wel - hoe nuttig nu
ineens die relatie! - het oudste, zij het dan nog door en door baardeloze prinsje van
Portugal, zoon van zijn inmiddels weer met hem verzoende zuster Emilia. Als mentor
van het knaapje kwam mee de toen nog gereformeerde heer van Valckenburg, die
echter - ten minste, dat beweerde Frederik Hendrik - maar enkele maanden zou
blijven, terwijl hij in feite na enkele jaren het Portugeesje officieel zal opvolgen en
dan na nog weer enkele jaren op zijn beurt de regerende prins, inmiddels dan al
Frederik Hendrik zelf, pogen te verraden, maar dat verhaal volgt in een later
hoofdstuk.
Tot geruststelling van du Maurier bleek Maurits, stellig ook door zijn stiefmoeder
en zijn broer in die richting bewerkt, alsnog bereid deze laatste eerst langs het Hof
te laten gaan en dat dit in casu dubbel wijs was, beseffen wij des te gereder als wij
bedenken dat in deze dagen de betrekkingen tussen Frankrijk en de Republiek niet
heel ver boven het vriespunt lagen. Lodewijk XIII had, vrijwel te elfder ure, om te
proberen althans Oldenbarnevelt's leven te redden

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

69
een speciale ambassadeur, Boissise, naar Den Haag gestuurd, die echter op vrij
grove wijze - en dat soort dingen werd hoog opgenomen - een nul op het request
had gekregen. Waar men nu in Parijs heel goed wist dat de partij waaraan de
Advocaat ten offer was gevallen Maurits als haar leider beschouwde, lag deze zelf,
al gold vooral François van Aerssen als de kwade pier, begrijpelijkerwijze ook niet
al te best aan het Hof, zodat het alleen al reeds in dynastiek opzicht gewenst leek
daar eerst maar eens de niet gecompromitteerde Frederik Hendrik naartoe te sturen.
Overigens verklaarde deze onomwonden, zij het natuurlijk ‘confidemment’, tegenover
du Maurier dat, als de Heren Staten, die uiteraard met het geval Orange niets
uitstaande hadden, geprobeerd zouden hebben hem ook hunnerzijds een opdracht
voor het Hof mee te geven, hij zou hebben geweigerd, ‘tant le cours que l'on tient
lui déplaist, comme vous’ - i.e. Puysieux, dan koning Lodewijks minister van
buitenlandse zaken - ‘le cognoistrez aisément par ses discours.’ En zo vertrok hij
dan omstreeks juli uit Den Haag, te paard - en poste - met een voor iemand van
zijn rang bescheiden gevolg van ongeveer vijfentwintig man ‘tant gentilshommes
22
qu'autres.’
De eerste aanlegplaats was Antwerpen en hierbij terloops even opgemerkt: ook
zijn twee vorige reizen naar Frankrijk, die van 1610 en '11, waren reeds binnen het
Bestand gevallen, dus het lijkt verre van onwaarschijnlijk dat hij bij een van die
gelegenheden zijn gemanqueerde geboortestad voor het eerst heeft aanschouwd,
maar daaromtrent vinden wij niets opgetekend; thans echter deed hij er iets
uitdagends, waaraan hij op Staats grondgebied waarschijnlijk niet zo licht zou zijn
toegekomen. Als illusterste balling-slachtoffer verbleef sedert kort in Antwerpen zijn
oude vriend en leermeester Uytenbogaert. Welnu, niet slechts liet hij deze bij zich
komen in het logement ‘in den By-Korf’, waar hij verblijf hield, maar hij ging samen
met hem voor het open venster staan, uitziende op de drukke Eiermarkt, hetgeen,
naar de aldus onderscheidene er naïef en wel bij vertelt, zijn aanzien zeer ten goede
23
kwam.
Het Franse Hof bevond zich in die dagen te Tours, dus dat was het eerstvolgende
reisdoel. Ongelukkigerwijze maakte echter de Prins vrij kort vóór zijn aankomst
aldaar een lelijke val van zijn paard, zodat hij de reis verder moest voortzetten per
karos. Blijkbaar had hij die dus ook bij zich, zij het niet een van het soort, waarmee
hij met goed fatsoen officieel voor den dag kon komen, want voor de dagen van zijn
verblijf aan het Hof krijgt hij die van zijn neef, de hertog van la Trémoïlle - zoon van
de inmiddels weduwe geworden Charlotte Brabantine - te leen. En ging het dan uit
Tours weer in die eigen of in een gehuurde utilitaire reiskoets verder naar Orange?
Ten minste, wij kunnen moeilijk aannemen dat hij zo gauw alweer kon paardrijden,
want op de terugweg zal hij, na opnieuw zijn opwachting te hebben gemaakt bij de
Koning aan de Loire, zijn reis in de buurt van Parijs moeten onderbreken, kennelijk
nog steeds vanwege die val; zijn moeder in Den Haag maakt zich dan zeer ongerust,
want zij had niet beseft dat het zo ernstig was geweest. Of
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zou het weer ernstig zijn gewórden door verwaarlozing? De episode is niet
wereldschokkend, maar niettemin daarom wel merkwaardig, dat wij over die hele
val geen woord vernemen in de berichten uit Orange inzake 's Prinsen aankomst
24
en verblijf aldaar. Zou hij het ongemak hebben gecamoufleerd of zo drastisch
gebagatellizeerd, dat men het vermelden ervan zelfs niet de moeite waard achtte?
En zo ja, was dit dan een voorproefje van het sublieme dédain waarmee hij zich in
zijn latere jaren door zijn steeds frequentere jichtaanvallen in het minst niet zal laten
derangeren bij zijn veldtochten en belegeringen?
Juist zoals dat te Tours aan het Hof, duurde ook het verblijf te Orange zelf slechts
enkele dagen en heel veel valt er niet over te vertellen. De veile Croeser liet zich
gedwee ‘delogeren’ en het Portugeesje werd onder de hoede van Valckenburg
deskundig geïnstalleerd. Het belangrijkste was eigenlijk dat Frederik Hendrik erin
slaagde de katholieken in het confessioneel gemengde prinsdommetje vertrouwen
in te boezemen dat de opvolging van hun geloofsgenoot Philips Willem door - weer
- een ‘Hugenoot’ in het minst geen verandering zou brengen in het regime van stricte
pariteit tussen de confessies, waaraan voor zover het in hun macht had gelegen de
Zwijger zowel als zijn oudste zoon zorgvuldig de hand hadden gehouden. Wie weet
heeft hij zelfs in dat samenlevinkje van haat en nijd aan althans enkelen de
overtuiging weten bij te brengen hoezeer dit hemzelf, hun toekomstige Prins, uit het
hart was gegrepen.
Besloten werd dit verblijf aan de Rhône met zo iets als een staatsbezoek, en wel
aan de vice-legaat, i.e. de hoogste autoriteit ter plaatse, in het nabuurlandje, het
pauselijk Avignon, want intrigeren om Orange in andere handen te krijgen betekende
niet dat, als dat mislukte, men geen betrekkingen van goede nabuurschap zou
kunnen onderhouden. Ook hier weer deed zich het vervoerprobleem voor, in dit
geval opgelost doordat de vice-legaat, monsignore Giovanni Francesco Guidi di
Bagno, weldra achtereenvolgens nuntius in Brussel en in Parijs, zijn eigen karos
naar Orange stuurde om zijn gast af te halen en weer thuis te brengen. Verder weten
wij van dit bezoek weinig af; de Vaticaanse bronnen leveren niet meer op dan de
bevestiging dat het heeft plaats gehad en wat La Pise er in zijn Histoire des Princes
et de la Principauté d'Orange allemaal bij opdist aan kleuren en geuren - ‘... diverses
comédies jouées à son honneur, et tous les jours les bals et l'affluance des plus
25
belles et plus parfaites Dames à l'issue du disner’ - is alleen alreeds daarom
ongeloofwaardig, dat de Prins maar één nacht weg bleef. Maar goed, die ene nacht
bracht hij dan ook door in het fameuze Palais des Papes. Of de mensen thuis er
iets van hebben geweten vóór 1639, toen het magnum opus van La Pise verscheen?
Overigens was van de kant van de gastheer bekeken zo'n plechtige ontvangst van
een niet-katholieke vorstentelg iets voor het tijdvak even ongebruikelijks. Wie hij
jammer genoeg, zo min als te Tours, niet meer in Avignon had ontmoet, was de
bisschop van Luçon, de toekomstige kardinaal de Richelieu, die, na een kortstondig
ministerschap in 1617 tegelijk met de maréchal d'Ancre ten
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val gebracht, aldaar een wijkplaats had moeten zoeken maar juist enkele maanden
geleden weer naar Frankrijk had mogen terugkeren.
Na dat tweede bezoek aan het Hof te Tours en dat oponthoud ten gevolge van zijn
val van het paard was Frederik Hendrik eind augustus - steeds 1619 - in Den Haag
weerom en dan horen wij voorlopig niets van hem, dus laat ons hopen dat hij samen
met zijn moeder op het Oude Hof een rustige herfst en winter doorbracht, want het
zou hun laatste worden. Zij was sukkelend en stelde daarom een voorgenomen reis
26
naar Frankrijk uit tot het voorjaar; eind maart 1620 vergezelde haar zoon haar tot
Antwerpen en wij mogen wel aannemen dat de hierbij inbegrepen, laatste, doortocht
door Delft de ‘sekre dagh’ was, waarop zij aldaar door het opgeruide canaille ‘met
drek en vuiligheit in haer karos wierdt beworpen en met het naroepen van
Arminiaensche hoer gesmaedight.’ Niet slechts betoonde ook zij in de Scheldestad
met tranen haar affectie aan Uytenbogaert, maar daar, waar zij hem weleer in haar
schoot had ontvangen, was het ook dat moeder en zoon voor de laatste van zo vele
malen van elkaar afscheid namen. Op uitnodiging van Maria de'Medici, met wie zij
ook in vroegere jaren steeds op zeer goede voet had gestaan, nam zij haar intrek
op het slot te Fontainebleau, waar zij op 9 november van hetzelfde jaar 1620
overleed. Het laatste dat zij van en omtrent haar zoon had vernomen, was dat hij
op expeditie naar de Palts was gestuurd en daarover lag zij in haar laatste ziekte
te ijlen, klagende ‘dat men haeren soon, die sy meende dat ook om de saeck der
Remonstranten in gevaer was geweest, nu op den vleeschbank of naer sijn kerkhof
27
hadt gesonden.’
In werkelijkheid had die expeditie niet veel om het lijf; de bedoeling was inderdaad
geweest de Palatijnse keurvorst te gaan ondersteunen op zijn wat al te lichtvaardig
aanvaarde Boheemse troon, maar toen het bericht kwam dat aan die glorie reeds
in november van datzelfde jaar 1620 een eind was gekomen door zijn fenomenale
nederlaag bij de Witte Berg, werd de onderneming niet verder voortgezet en ook
het aflopen van het Bestand in april 1621 maakte aanvankelijk niet veel verschil.
Dat jaar gebeurde er op militair gebied al helemaal niets meer en in de eerstvolgende
bitter weinig, behalve dan de mislukte belegering door Spinola van Bergen op Zoom
dat zich vroom hield. Het lijkt wel of Maurits na zijn politieke overwinning op
Oldenbarnevelt en nadat het hem - dit stellig ook tot grote voldoening van zijn broer
- gelukt was de verlenging van het Bestand te voorkomen, voor de weinige jaren
die hem nog resten een uitgedoofd man is, en zeker stond het niet aan Frederik
Hendrik zich in de politieke constellatie van het ogenblik op de voorgrond te dringen.
In wat voor een pijnlijke situatie hij was terechtgekomen, bleek bijvoorbeeld maar
al te zeer na de door Oldenbarnevelt's zoons beraamde aanslag op Maurits van
januari 1623. De golf van hysterie die hierop het land overspoelde en die bijvoorbeeld
een aantal volmaakt onschuldige remonstrantse predikanten
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op tien jaar detentie op Loevestein kwam te staan, onthulde tevens via diverse
strafprocessen hoe door vele eenvoudige zielen van diezelfde remonstrantse
persuasie de jonge Prins als ‘vorst’ gezien werd van een staatsbestel, waarin zijzelf
de plaats zullen innemen, die thans door hun verbeten tegenstanders is
geaccapareerd. Volgens één verdachte, zij het dan een die verklaarde van het
moordplan onkundig te zijn geweest, was hem door de gebroeders Oldenbarnevelt
28
verzekerd dat Frederik Hendrik het eigenlijke hoofd was van de onderneming. En
het bij voorbaat likkebaarden van illustere ballingen, zoal niet Uytenbogaert dan des
29
te meer Hugo de Groot, moet al even onaangenaam voor hem geweest zijn.
Wat er zich dan wel aan militaire bedrijvigheid afspeelde in deze eerste jaren na
het Bestand wekt eerder de indruk van te moeten worden geclasseerd onder het
hoofd ‘Kleef-Gulikse successie’, dan dat het - afgezien dan van Bergen op Zoom thuishoort in de klassieke Tachtigjarige Oorlog, zoals gevoerd in de grote jaren van
Maurits versus Parma. Maar dan ineens, in augustus 1624, terwijl de Prins bezig is
in het Kleefse, nemen de Spanjaarden onder Spinola hun kans waar en omsingelen
Breda, hun laatste initiatief in deze oorlog, dat voorbestemd is tot succes, al is het
er dan een op de korte baan.
Of wij het nu achteraf merkwaardig vinden of niet, na zijn politieke overwinning
van 1618, die hem zogenaamd oppermachtig gemaakt had, was het Maurits dan
weliswaar gelukt de oorlog hervat te krijgen, maar niet de Staten tot een daaraan
aangepast beleid te bewegen en zeer met name niet tot de daartoe vereiste
versterking van het leger. Nu nog, in augustus, het potentieel zo drastisch te
versterken, dat er een kans was Spinola weer te verjagen, was onbegonnen werk;
zo iets gold - een uitzondering zoals Bergen op Zoom mocht de regel bevestigen volgens de strategische noties van het tijdvak überhaupt als praktisch onmogelijk
en zodoende kon Spinola, met Antwerpen vrijwel naast de deur, zich rustig breeduit
installeren om Breda uit te hongeren.
En zodoende ging Maurits dood van ergernis en verdriet? Men komt het zo wel
tegen in allerlei boekjes, en wie zal ontkennen dat iets dergelijks - zijn bloedeigen
Breda van turfschipmemorie! - bij wie daarvoor gevoelig is de lust tot verder leven
tot op een heel laag pitje kan doen zakken, maar dit dan bij een zesenvijftigjarige
toch stellig alleen maar als hij al door en door ziek is, dus laat ons zeggen dat het
samenviel. In ieder geval verergerde in de loop van de winter 's mans toestand
zozeer, dat hij eindelijk toegaf aan de op hem uitgeoefende drang ... niet af te zien
van het bevel over het leger, maar dit te laten waarnemen door zijn broer. Hoe lang
hij daarbij nog gedacht heeft aan ‘voorlopig’ kan buiten beschouwing blijven, maar
toen hij die broer, die uiteraard bij het leger gebleven was, in maart - 1625 dan naar Den Haag ontbood, was het onmiskenbaar bedoeld als afscheid.
Alleen bracht hij, of het nu al dan niet als voorwaarde gesteld werd, zijn
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erfgenaam nog één wens duidelijk aan zijn verstand: nu eindelijk trouwen en
aangezien er kennelijk geen tijd meer was om nog eens her en der in Europa te
gaan rondneuzen kon slechts een in Den Haag voorradige bruid in aanmerking
komen.
Ten minste, als wij het zuiver zien, maar godzijdank was er in ieder geval een
acceptabele bruid in Den Haag present; zij had weliswaar geen rooie duit maar dat
mocht nu toch waarlijk niet meer hinderen. Wat afkomst betreft was er niets op haar
aan te merken; haar grootvader was een volwaardig lid geweest van Jan van
Nassau's ‘Wetterauer Grafenverein’, haar grootmoeder van vaderskant een volle
zuster van dezelfde Jan, dus tevens van Willem de Zwijger en, voor zover nog nodig,
haar huidige stiefmoeder ook weer een Nassau.
Aldus het vrouwlijn Amalia van Solms-Braunfels, sedert enkele jaren naar Den
Haag afgedwarreld in het gevolg van de Palatijnse keurvorstin en heel even koningin
van Bohemen, Elisabeth. Haar vader, Johan Albrecht I van Solms, was namelijk,
hoewel zelf regerend graaf in zijn graafschapje, Groszhofmeister van de keurvorsten
in Heidelberg geweest, en daar moet Frederik Hendrik dan ook Amalia zelf voor het
eerst gezien hebben bij zijn bezoek in 1616. Veel aandacht zal hij toen aan de
dertienjarige wel niet hebben besteed, maar een vriendelijk woord tegen een
achternichtje, zelfs in de spichtige leeftijd, lag het niet in zijn aard achterwege te
laten. Sedertdien had zij met het keurvorstelijk paar die kortstondige koninklijke
glorie op het Hradschin mee beleefd en daarna die schier eindeloze peregrinatie
door Noord-Europa, die pas in Den Haag op kosten van de Heren Staten tot rust
zou komen.
En daar verkeerde zij dan in het selecte kringetje, waar Frederik Hendrik de zo
langzamerhand niet meer al te jeugdige lion was. Of er - en dan, zo ja, hoe lang? al eerder sprake van was geweest het neef-en-nichtschap om te zetten in iets
hechters? In het voorjaar van 1624 geeft de bruidegom van een jaar later
schertsenderwijze toe dat hij - maar juist zoals dat van ook nog enkele andere
jongedames - ‘de schilderi van freule van Solms hebbe’, maar met de toevoeging
dat zij dit jaar niet zijn ‘valentijn’ is. Hoe achteraf de familie van Solms verkoos de
zaak te hebben zien rijpen, kunnen wij het best aflezen uit de mémoires van Amalia's
dan zelf pas drie- of vierjarige zusterszoon Friedrich von Dohna. De hertog van
Brunswijk waarvan hier sprake is zijn wij reeds tegengekomen in verband met
Frederik Hendriks expeditie naar de Weser; hij was via hun beider moeders een
volle neef van de Winterkoningin:
‘Un jour qu'il rendit visite voyant le bijou et les cheveux du Duc de
Brunsvic, il lui dit que le Duc lui était bien obligé de ce qu'elle le portait si
soigneusement? Elle lui répondit que ce n'était que le commandement
de la Reine qui l'y obligeait. A quoi il répliqua que si le Duc était présent,
elle y pourrait peut-être mêler quelques raisons plus fortes. Sa réponse
fut que quand le Duc serait présent, si cela pourrait donner à penser ou
à causer au monde, elle ferait en sa présence ce qu'elle faisait devant le
30
Prince et, prenant son bijou et les cheveux, elle les jeta au feu.’
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In het besef dat een hertog van Brunswijk wel niet zo gauw met een berooide freule
van Solms zou zijn getrouwd mogen wij, als het verhaal ten minste waar is, hierbij
wel denken aan een winterkoninginnelijke krijgslist en zou Amalia zelf daarvan dan
helemaal onkundig zijn gebleven?
Maar hoe het ons ook mag spijten omtrent de totstandkoming van dit huwelijk
niet meer te weten dan dit weinige, tot stand komen deed het onder druk van de
stervende Maurits, zij het dan, gezien de omstandigheden begrijpelijkerwijze, zonder
veel praal of staatsie. Uitgehuwelijkt werd de bruid door het Winterkoninklijk paar
en aangezien dat nu eenmaal op de Kneuterdijk was neergestreken, had de
31
inzegening plaats in, van alle kerken, de Kloosterkerk. Gezien de haast hadden
Gecommitteerde Raden van Holland - de Staten waren niet bijeen - dispensatie
verleend inzake de gebruikelijke termijn voor de afkondigingen. Ja, zo groot was
die haast geweest, dat er naar men zich zou kunnen voorstellen, zelfs geen rekening
mee kon worden gehouden of de trouwdag de bruid wel schikte. Maar zelfs al mocht
dat niet het geval zijn geweest, dan bleef de bruidegom toch altijd nog wel lang
genoeg in Den Haag om dat inconvenient weer te laten verstrijken en men kan zich
toch waarlijk niet voorstellen dat de ook in dit opzicht zo zeer ervaren cavalerist,
toen zijn plicht hem weer wegriep, zijn bruid als châtelaine op het Oude Hof zou
hebben achtergelaten in staat van pucelage.
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Middenluik
Van Breda tot Breda
1625-1637
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There is a mystery - with whom relation
Durst never meddle - in the soul of state,
Which hath an operation more divine
Than breath or pen can give expressure to.
TROILUS AND CRESSIDA III,

iii.

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

77

Hoofdstuk IV
Het met toestemming van de Staten-Generaal brevetteren van Frederik Hendrik als
waarnemend opperbevelhebber en het arrangeren van zijn huwelijk met Amalia van
Solms was, althans van buitenaf bekeken, het enige geweest dat Maurits in het
ondermaanse nog te doen had en alle bescheiden gaan stilzwijgend ervan uit dat
de broers niet verwachtten elkaar nog terug te zien, toen de jongste op 12 april weer
naar het leger vertrok. Of, toen elf dagen later de oude Prins daadwerkelijk het
tijdelijke zegende, dit einde al dan niet iets later, dan wel nog wat eerder kwam dan
verwacht was, doet dan ook niet heel veel ter zake en toen het zo ver was, verliep
het allemaal met een bewonderenswaardige geleidelijkheid. De Heren van Holland
waren nog in vergadering bijeen en bij de aanvang van hun middagzitting op 23
april rapporteerde raadpensionaris Duyck dat, naar de behandelende geneesheren
aan de Staten-Generaal hadden laten weten, de hoge lijder ‘apparentelijcken totten
avondt toe zijn leeven nyet en zal protraheren’, zodat dan ook Hare Hoog-Mogenden
van plan zijn bijeen te blijven tot het zo ver zijn zal, een maatregel waartoe de
Hollanders eveneens prompt besluiten. Ter discussie gesteld wordt verder of men
ook nog een ander voorbeeld van de Staten-Generaal zal volgen, die namelijk een
viertal heren uit hun midden hebben afgevaardigd om ‘in sijn uytterste’ bij de Prins
‘op sijn kamer te weesen.’ De discussie hierover ontaardt echter, om het zo maar
te noemen, in een toch ook inderdaad niet bijster delicaat voorstel van Dordrecht
of men nu ook maar niet meteen ‘preparativelijcken’ zou gaan delibereren over de
na het overlijden te nemen maatregelen. Haarlem, Delft en Leiden zijn hier tegen,
Amsterdam en Gouda op hun beurt weer vóór, maar als daarop de Rotterdammers
bezig zijn hun duit in het zakje te doen, komt de Heer van Noortwijk, Hollands
gedelegeerde ter Staten-Generaal, de zaal binnen ‘met schreyende ooghen
denuntierende dat den prins datelijcken deeser werelt overgeleeden was.’
Aldus met allerlei bijzonderheden in de onwaardeerlijke ‘private notulen’ van de
1
Medemblikse pensionaris Nicolaes Stellingwerf; in de officiële Resolutiën van Hare
EdelGrootMogenden vinden wij, meer geserreerd: ‘overlydende en stillekens
uytgaende omtrent half ses uuren na noen’, te weten dus op 23 april 1625, en
inderdaad was het nog slechts een afsluiting nadat alle ter zake dienstige
voorzieningen en maatregelen, zoal niet reeds formeel getroffen, dan toch waren
voorbereid in de bedrijvigheden van de vervlogen maand. Het idee dat Frederik
Hendrik opnieuw uit het leger zou overkomen vinden wij dan ook zelfs niet geopperd;
maar wel weet de Venetiaanse ambassadeur, de dan aan het begin van zijn carrière
staande topdiplomaat Alvise
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Contarini (di Tomaso), reeds onder dagtekening 21 april, dus twee dagen voordat
het zo ver is, te melden dat het Haagse garnizoen zo lang is versterkt met twee
compagnieën Duitse infanterie, beducht als men is dat er, gezien de Frederik Hendrik
aangewreven remonstrantse sympathieën, ‘uit de assen van de vroegere
2
godsdiensttwisten nieuwe vlammen van burgeroorlog’ zouden kunnen oplaaien.
Slechts één ding was er, dat nog moest worden geregeld, maar een dat dan ook
wel de essentie zelf betrof van geheel de opzet, te weten het staatsrechtelijk bestel
voor de toekomst. Maurits' verzoek aan de Staten niet rechtstreeks hunnerzijds zijn
broer met de waarneming van het opperbevel te belasten maar hem te autorizeren
dit zelf te doen, kan ongetwijfeld zeer wel aldus worden uitgelegd, dat hij ‘noch heel
3
jaloux van syne autoriteyt’ was, en wie weet is dat wel de meest voor de hand
liggende uitleg; een soortgelijke jalousie zullen wij Frederik Hendrik zelf in zijn laatste
levensjaar aan den dag zien leggen ten opzichte van zijn eigen zoon, maar is het
al te ongerijmd de mogelijkheid te opperen dat Maurits zich hierbij ook, al is het
maar tévens, kan hebben laten leiden door overwegingen van minder persoonlijke,
van wat wij misschien het best kunnen noemen dynastieke aard?
Immers, in de chaotische wirwar van wat er hier te lande aan staatsinstellingen
en staatsrecht vaardig was kon een begrip als ‘dynastiek’ alleen worden ingepast
in samenhang met het leiderschap in de nationale vrijheidsoorlog, welk leiderschap
op zijn beurt in niets zo zeer was geconcretizeerd als in het bevel over het
Statenleger. Wat Maurits dus mogelijkerwijze met de door hem bewerkstelligde
regeling heeft willen beklemtonen, is dat het in de Prins van Oranje belichaamde
leiderschap pas bij zijn dood mag overgaan op zijn opvolger.
Toegegeven, dit zijn gissingen, maar wat buiten kijf lijkt, is dat de regeling zoals
getroffen de positie van Maurits' opvolgers niet onaanzienlijk heeft versterkt. Als
Frederik Hendrik rechtstreeks door de Staten met de waarneming van dat opperbevel
was belast geweest, dan had men die toestand van voorlopigheid gevoeglijk nog
wat kunnen laten voortduren totdat er, ongetwijfeld met de nodige vijven en zessen,
iets definitievers was bekokstoofd. Zoals de zaken lagen echter werd met Maurits'
dood Frederik Hendrik wel automatisch Prins van Oranje, maar waren even
automatisch zijn militaire bevoegdheden geannuleerd, zodat in de precaire situatie
van het ogenblik het Statenleger strict genomen verstoken was van een
opperbevelhebber. Kortom, aldus de Staten van Holland, de ‘subite veranderinge’
die zich had voorgedaan bracht met zich mee dat ‘promptelijk’ diende te worden
voorzien ‘op het generale commandement militair over alle het krijgsvolck te Water
en te Lande opdat daer inne geen interruptie en viele.’ Aldus eenparig geconstateerd,
stuurden de Heren ter versterking van de vaste Hollandse delegatie nog een
commissie van elf uit hun midden naar de Staten-Generaal, waar zij nochtans,
behoudens
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voor het eigen Hollandse prestige, vrij overbodig moet zijn geweest, gezien de ook
daar reeds aan den dag gelegde, bijna roerende eensgezindheid. Na rijp beraad
werd nog diezelfde avond - Maurits was immers pas om half zes overleden - een
resolutie aangenomen, waarin zo veel subtiels valt te ontwaren dat zij verdient hier
vrijwel in haar geheel te worden ingelast:
‘Also het Godt Almachtich behaecht heeft desen avont tusschen vijff
ende ses uijren uijt desen jammerdael in sijn ewich rijck te haelen den
Doorluchtigen Hoochgebooren Vorst ende Heere Maurits Prince van
Orangie, Godtsaliger gedachtenisse, Ende oversulcx nodich is gevonden
dat opte verseckeringe vanden staet vant Lant, de conservatie vande
waere gereformeerde religie mitsgaders opte directie vant geene vanden
Oorloge is dependerende ordre soude dienen gestelt te worden, is bij
haer Ho. Mo. overleyt dat Sijn Excellentie Prins Hendrick is de eenige
overgebleven soon van Hoochloffelijcke Memorie de Heere Prince Wilhelm
van Orangie ende eenige nagelatene broeder vanden tegenwoordich
overleden Prince van Orangie, die deselve met so grooten ijver ende
cloeckmoedicheijt couragieuselijck heeft gemainteneert, Ende voorts gelet
opte goede qualiteiten, groote ervarentheit ende experientie van deselve
Sijne Excellentie hebben haer Ho. Mo. naer rijpe deliberatie daerop
gehouden goet gevonden dat tot maintenement vande Unie ende den
staet, rechten en de privilegien vanden Lande so int generael als van
elcke Provincie int particulier, bescherminge vande waere gereformeerde
religie, so die nu in de Provincien, geassocieerde Lantschappen ende
steden bij publycque autoriteyt wert geexerceert, mitsgaders tot
handthoudinge vande tegenwoordige regieringe ende totte directie ende
beleit vanden oorloge te water ende te lande aen hoochgeseijde Heere
Prince Hendrick sall werden gedefereert het Capiteinschap ende
Admiraelschap Generael over het volck van oorloge te water ende lande
in dienste deser Landen wesende, gelijck hem denselven staet gedefereert
4
wert mits desen.’
Na vaststelling van de tekst van de ‘commissie’ waarin dit alles vervat was, werd
terstond een drietal heren afgevaardigd, te weten de Geldersman Hendrik van
Essen, oud-rechter van Oldenbarnevelt, de Hollander Jan van Wassenaar, heer
van Duvenvoorde, en Sweder van Haersolte uit Overijssel, om de nieuwe Prins,
met aanbieding van harer HoogMogenden condoléances, de eed op die commissie
te gaan afnemen. Het drietal vertrok nog diezelfde nacht naar het leger en kon reeds
vier dagen later verslag uitbrengen hoe goed het allemaal was verlopen. Maar bij
wijze van poignante bijzonderheid: op diezelfde 27ste april werd de nieuwe
kapitein-generaal gemachtigd tijdelijk de een of andere compagnie ‘tot zijn garde
te nemen’, te weten dan totdat de eigenlijke prinselijke garde ‘uyt Breda sall sijn
gecomen.’
Tot wat was nu de nieuwe Prins van Oranje zo hals over kop benoemd? Het
antwoord behoort ieder schoolkind te weten: tot kapitein- (en admiraal-)generaal
der Unie, maar wat alleen de vakhistoricus geacht kan worden erbij te weten, is dat
zeker deze formulering maar strict op de keper beschouwd ook de figuur zelf, een
nieuwigheid betekende, want weliswaar had heel Europa Maurits bewonderd als
opperbevelhebber, noem het maar kapitein-generaal van het Statenleger - en dat
was hij trouwens ook wanneer dat leger zich, zo-
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als doorgaans, buiten de zeven bij de Unie verbleven gewesten bevond - maar
zuiver op geduldig papier was hij eigenlijk alleen maar gewestelijk kapitein-generaal
van die gewesten, waar hij tevens stadhouder was. Dat dit in feite generlei
belemmering voor hem had betekend ook binnen de Tuin der Zeven Provinciën als
de exponent bij uitstek van de generaliteitsgedachte bedrijvig te zijn had hij wel
dubbel en dwars bewezen, maar bij ontstentenis van enigerlei interne
generaliteitsfunctie zou hij bezwaarlijk zelfs maar hebben kunnen proberen bij de
grote crisis van 1617-'19 zijn diverse stadhouderschappen als het ware te
verdoezelen, zoals dit zijn neef Willem II in 1650 grotendeels wel zal gelukken.
Kunnen wij dus wel zeggen dat door de opgedrongen noodzaak ‘prompt’ te
handelen een feitelijke anomalie werd opgeruimd, dan moeten wij er niettemin bij
bedenken dat het ook werkelijk de noodsituatie van het ogenblik was, waardoor zo
iets werd mogelijk gemaakt. Hoe weinig vlot het in normale omstandigheden door
de landprovincies zou zijn geaccepteerd, vinden wij aardig toegelicht in de
Gedenkschriften van Alexander van der Capellen: ‘Dit hadde buiten kennisse ende
last van de Provintien wel niet behooren te gescieden’, maar vooruit dan maar, ‘de
tegenwoordighe constitutie van de saken ... excuseert dit werck van de Staeten, die
5
andersints daertoe niet bemachtigt waeren.’
Dat trouwens, ondanks de haast die moest worden gemaakt, ook in de vergadering
van Hare HoogMogenden wel enkele puntjes boven i's werden gesignaleerd maar
noodgedwongen ietwat zwevende gelaten, kunnen wij tussen de regels doorlezen
van het verslag dat de Hollandse gedelegeerden steeds nog op diezelfde avond
van de 23ste april aan hun principalen kwamen uitbrengen van wat een paar deuren
verder op het Binnenhof was of - want de heren behoefden maar op en neer te
lopen - waarschijnlijk beter: werd bekokstoofd. In dat verslag vernemen wij namelijk
‘dat het Capiteynschap Generaal over het krijgsvolk te Lande ende het Admiraalschap
Generaal over het krijgsvolk te water gesteld soude worden op sijne Excellentie
Prince Hendrik, in aller voegen en manieren als hoogl. memorie Prince Maurits die
gehad en gebruikt hadde bij het leeven van den Heere Graave Willem van Nassau.’
De Friese neven - want dat Willem vullen wij aan met Lodewijk - moesten dus wel
degelijk nog even in het schema worden verwerkt en in het rapport van de
driekoppige delegatie die naar het leger gestuurd was kunnen wij dan ook lezen
hoe Willem Lodewijks broer en opvolger Ernst Casimir als eerste van de ter plaatse
aanwezige hoge officieren gehoorzaamheid aan de nieuwe opperbevelhebber heeft
gezworen. En nog even à propos van die deputatie zelf: voor een zo hoogwichtig
besogne als het onderhavige is het iets zeer uitzonderlijks Hare HoogMogenden
niet meer dan drie mensen te zien afvaardigen, in casu dus een Geldersman - allicht!
-, een Hollander - helemaal allicht! - en een Overijsselaar. Misschien wordt het geval
ons echter duidelijk als wij op de presentielijst voor die 23ste april gewaar worden
dat voor Zeeland en Utrecht elk slechts
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één gedeputeerde aanwezig was, waarvan dan de Zeeuw, Joachimi, bovendien
nog die week het voorzitterschap bekleedde. Maar wat wij dan nog wel erbij moeten
veronderstellen, is dat Friesland en Groningen, die allebei namelijk wel meerkoppig
vertegenwoordigd waren, zelf liever verstek lieten gaan bij een plechtigheid waar,
al was het dan officieel met hun instemming, de man die zij als stadhouder
employeerden respectievelijk van plan waren aan te stellen, zo zeer nadrukkelijk
als nummer twee figureerde.
Nochtans, in hoeverre de modaliteiten waarmee deze overgang gepaard ging
een positieversteviging voor de dynastie met zich meebrachten - welteverstaan dan
voor de hoofdtak - zou eerst later geleidelijkaan blijken; vooralsnog was slechts
waarneembaar dat Frederik Hendrik iets van Maurits overnam, en wat hij dan wel,
door de ogen van het volk bezien, overnam, vinden wij altijd nog het pregnantst
uitgedrukt in de beeldspraak van de jonge Constantijn Huygens door wie immers
deze opvolging is bezongen in een van de maar al te schaarse gedichten die in
onze moedertaal zo ongeveer de status van klassiek hebben bereikt, de
Scheepspraat over vrije schepen, maar die tegelijkertijd - een zo vrij mens is nu
6
eenmaal een dichter - ook één enkel scheepje zijn en waar de ‘te kooi ekropen’
stuurman Mouring aan het rad vervangen wordt door de van dutten warse Mooy
Heintje.
Nog steeds zo fris als een gedicht maar zijn kan, maar daarbij tevens een kostbare
graadmeter voor wat er aan dynastieks bij de episode te pas kwam. Wanneer wij
dat Mooy Heintje als het ware zien opspringen om het onbeheerd gebleven stuurrad
over te nemen, dan beeldt, mogen wij wel aannemen, de zelf zo vurige Oranjeklant
Huygens volkomen zuiver uit wat er in het globale volksbesef gebeurd was, maar
dezelfde zeer ter zake kundige Huygens maakt ook, zij het misschien een beetje
obligaat en in ieder geval vrij achteraf, wel degelijk melding van ‘de reeders die hem
kozen’. En wat riepen nu die reders? ‘Welaan, 'tis de jonge Vaer.’
Nu mogen wij veilig aannemen dat in deze eeuw waarin de gemiddelde levensduur
zo veel korter was dan de aan onze generatie toegemetene, niet heel veel in het
jaar 1625 nog florerende regenten met eigen ogen de grote Zwijger aanschouwd,
laat staan hem uit eigen frequentatie gekend hadden, maar inderdaad zagen wij in
de considerans bij Frederik Hendriks benoeming nog vóór zijn eigen ijver en
kloekmoedigheid - die echter ook meetelden - gememoreerd dat hij, behalve nog,
secundo, de enig overgebleven broer van de ‘tegenwoordich overleden’ Prins
Maurits, de ‘eenige overgebleven soon’ is van Prins Willem hoogloffelijker memorie.
Dus al ging het dan formeel gesproken om een benoeming in staatsdienst, waar
het de Nassau's uit de prinselijke tak Oranje betrof werd het klaarblijkelijk reeds bij
de tweede generatie - 2b om precies te zijn - vanzelfsprekend geacht hierbij allerlei
dynastieke verworvenheden in het geding te betrekken. En trouwens, was ook niet
reeds Maurits, hoewel nog ambteloos student, terstond na de moord op zijn vader
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ingeschakeld voor het richten van flinkheidssermoenen tot bedreigde vesten zoals
Brussel en Antwerpen? Hierbij moet natuurlijk niet worden vergeten dat, al mag dan
het geval met de Oranjes hier te lande iets te enen male uitzonderlijks zijn geweest,
ook nog diverse monarchieën in de zeventiende eeuw electief waren, dus gebaseerd
op de een of andere vorm van benoeming, al klinkt dan ‘keuze’ ietwat elitairder. In
Polen kwam dit doorgaans neer op jammerlijke chaos, maar, om van de alleroudste
monarchie, de tot 1665 electieve Deense, niet te spreken, de H. Roomse
Keizerskroon zelf was al de nodige generaties lang bij electie terechtgekomen op
de kruin der opeenvolgende hoofden van het Huis Habsburg-Oost.
Datgene wat als dynastiek moet worden aangemerkt in een staatsbestel werd in
die eeuwen zonder nadrukkelijk neergeschreven constituties, meer nog dan in naar
ons idee staatsrechtelijke gedaanten, belichaamd in wat wij thans plegen aan te
duiden als ‘het protocol’. Zo veel is in ieder geval zeker, dat het republikeinse
staatsbestel waar bij dezen Prins Maurits werd opgevolgd door Prins Frederik Hendrik
zich in dit opzicht niet onbetuigd liet. En wel te bedenken: voor zover protocol iets
is dat wordt botgevierd tegenover het buitenland, konden, al liet ook de provincie
Holland zich naar best vermogen erbij inschakelen, alleen de Staten-Generaal
protocollair optreden.
Welnu, wat de Generaliteit in Maurits had verloren en wat zij in Frederik Hendrik
hoopte terug te vinden was niet zo eenvoudig onder woorden te brengen, maar
minder duidelijk in zijn essentie was het daarom niet: de nationale leidersfiguur.
Dienovereenkomstig werd dan ook misbaar gemaakt en geprognosticeerd. Het
begon met een hoogst officiële notificatie door een afvaardiging uit Harer
HoogMogenden eigen midden aan de in Den Haag geaccrediteerde ambassadeurs,
de Franse, de Engelse en die van Venetië, alsmede door de griffier aan de residenten
van Zweden en Brandenburg. En om even op het verhaal vooruit te lopen: al deze
lieden kwamen hunnerzijds geheel naar behoren namens hun bazen de Hoge
Vergadering condoleren en congratuleren met respectievelijk het overlijden van
Maurits en de aanstelling van Frederik Hendrik. Andere souvereine bazen, zoals
bijvoorbeeld Christiaan IV van Denemarken, die nog geen vaste en toevallig ook
juist geen buitengewone vertegenwoordiger in Den Haag hadden zitten, condoleerden
en feliciteerden achteraf schriftelijk.
Maar ook binnenslands viel er, nog afgezien van de opvolging, bij dit sterfgeval
in den Huize Oranje voor de souvereine vergadering der Staten-Generaal het nodige
niet slechts te condoleren maar ook verder te regelen. Voor deze, plus ook voor
andere souvereine vergaderingen; in totaal natuurlijk zeven waarbij nochtans, zo
ooit, dan in een geval als dit zes vrijwel in het niet verzonken in vergelijking met de
Heren van Holland die niet slechts in vergadering bijeen waren toen zich het vorstelijk
sterfgeval voordeed, maar op wier grondgebied, ja, op wier eigen Binnenhof die
vorstelijke laatste adem was uitgeblazen.
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Gecondoleerd moest bijvoorbeeld worden Maurits' enige volle zuster, Emilia gezegd
prinses van Portugal, maar verder ook, als neef, ‘de Koninglijke Majesteyt van
Bohemen’ en, niet te vergeten, de jonggehuwde Amalia, bij dezen prinses van
Oranje geworden in dienstbare absentie van haar bijbehorende prins. Maar dat de
toekomstige grootmoeder van Willem III van meet af aan ook wel alleen dit soort
dingen wist op te vangen, is iets waarvan wij ook nu nog een echo kunnen opvangen,
zelfs in de, op de dag van Oldenbarnevelts gevangenneming na, zo door en door
zakelijke ‘Resoluties’ van Holland. Beseffen wij wel: toen een deputatie uit de Staten
van dit gewest haar kwam bezoeken, was de nieuwe kapitein-generaal nog geen
Stadhouder; na uiting van haar treurnis over de dood van ‘haaren Broeder’ liet de
nieuwe Prinses dan ook niet na ‘haaren Heere ende Man den Prince Henrik, nu
Prince van Orange’ aan ‘het Land’ te recommanderen, al bedankte zij ook de Heren
Gedeputeerden ‘van de eere alreede denselven beweesen, ende dat sy verhoopte,
7
dat deselve het Land met getrouwigheyd soude dienen.’
Afgezien van dit soort plichtplegingen echter waren er nog tal van andere aspecten
waaronder deze Staat en zijn souvereine geledingen bij het vorstelijk sterfgeval
werden betrokken. Hierbij is dan nog niet eens primair gedacht aan de begrafenis;
die kon naar zeventiende-eeuwse noties wachten, maar wel moest om dat wachten
mogelijk te maken het lijk terstond worden ‘geopent’, waartoe dan ook in absentie
van Frederik Hendrik op een ‘vertoog’ van 's Prinsen raden en hofmeester de Staten
van Holland autorisatie verleenden; maar of zij ook bij de balseming van een minder
prinselijk lijk drie heren uit hun midden zouden hebben afgevaardigd ‘om daar over
8
te staan’? En na de ‘opening’ van de overleden prins zelf kwam op 3 mei die van
zijn testament, waarbij opnieuw op uitnodiging van de afwezige opvolger, behalve
een afvaardiging uit de Staten-Generaal en uit de Raad van State, een aantal heren
uit de Vergadering - alsook, terloops gezegd, uit het Hof - van Holland aanwezig
9
waren. Op de kop af een week te voren echter was nog eens duidelijk gebleken
hoe delicaat de verhouding wel zijn kon tussen het Statencollege dat als veelhoofdige
graaf Holland regeerde en die ene Doorluchtige Familie die in Holland was ingezeten,
toen een probleempje aan de orde kwam, waarop kort en bondig geresolveerd werd
in de navolgende termen: tot recht begrip moet men erbij weten dat onmiddellijk na
Maurits' dood door dezelfde Staten van Holland aan zijn hofmeester, stalmeester,
secretarissen en griffier order was gegeven zijn hele hebben en houden ‘wel te
bewaaren ende niet te laaten dissipeeren ofte verminderen.’ Welnu,
‘Op het versoek van de Secretarissen van den overleeden Prince,
noopende de Papieren aan haar versogt na het Leeger te senden: Is
verklaart, dat se deselve moogen laaten gaan beslooten aan sijne
Excellentie Prince Hendrik, behalven de Papieren van de veranderinge
der Magistraten van de Steeden, die niet van noode en zyn te senden
10
voor dat op het Stadhouderschap sal weesen gedisponeert.’

Eindnoten:
1 Thans berustend onder de gecombineerde archiefdienst van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik
te laastgenoemder plaatse; publicatie in de RGP in voorbereiding.
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2 Ven. S. St., Alv. Contarini aan Senaat, 21 apr. '25. Ik betuig gaarne mijn dank aan mijn
promovendus, de heer N. ter Beek hist. drs., wiens te Venetië gemaakte afschriften ik voor deze
periode heb kunnen gebruiken.
3 vdC. I, 352.
4 Res. St. Gen. 23 apr. '25.
5 vdC., I, 349 (curs. van vdC.).
6 GedH. II, 126vlg.
7 Res. H. 29 apr. '25 (mijn curs.).
8 Res. H. 24 apr. '25.
9 Res. St. Gen. 2, 4 mei; Res. H. 3 mei '25.
10 Res. H. 26 apr. '25.
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Hoofdstuk V
Vrijwel in één adem met de hierboven geciteerde resolutie van 26 april was eveneens
besloten dat de officiële Hollandse condoléance-afvaardiging naar de Prins nog ‘sal
worden opgehouden ter tijd toe geresolveert sal worden op het Stadhouderschap,
of ten minsten op de vereeringe tot sijn Huwelijk.’ Dat van die verering is een chapiter
apart, maar duidelijker dan aldus kunnen wij toch, spijts die hier door cursief
gereleveerde nuancering met ‘het’ en ‘sijn’, nauwelijks uitgedrukt vinden hoe zeer
de Heren van Holland het voor de hand vonden liggen dat Maurits ook als stadhouder
zou worden opgevolgd door Frederik Hendrik. Zelf had men met die constatering
geen volle vier dagen gewacht, want reeds de 24ste, toen Maurits nauwelijks
klaargebalsemd kan zijn geweest, was de vraag aan de orde gesteld ‘of men van
nu af op het Stadhouderschap soude voorsien of hetselve nog uytstellen.’ Besloten
werd tot tot het laatste, en wel, naar ambassadeur Contarini onder dagtekening 28
april rapporteert, aangezien enkele steden - helaas onthult hij niet welke - nog
aarzelden. Stellig moeten wij hierbij denken aan Frederik Hendriks geur van
Arminiaansheid, maar ook afgezien daarvan kan men zich zeer wel voorstellen dat
allerlei afgevaardigden die zich in beginsel namens hun stad accoord mochten
verklaren toch eerst nog even met de mensen thuis wilden gaan praten.
Het uitstel was overeengekomen tot 1 mei, op welke datum om te beginnen vóór
de stemming gelezen werden ‘de commissien aan hoogl. memorie Prince Maurits
gegeeven als Stadhouder van deese Provincie, en een Concept van de Instructie
sonder date, mitsgaders van wylen den Heere Prince Wilhem, meede als
Stadhouder.’ Kennelijk was dus her en der nog even aan de orde gesteld of Frederik
Hendrik naast zijn commissie als stadhouder ook nog een gedetailleerde instructie
zou moeten krijgen maar even kennelijk werd dit niet nodig gevonden, want als nog
op diezelfde 1ste mei de diverse adviezen ‘geresumeerd’ worden, vernemen wij,
althans in de resolutie zoals tot ons gekomen, geen woord meer over die instructie;
dan wordt door alle leden ‘gelijkelijk bewilligt ende geconsenteert’ in de opdracht
van het stadhouderschap aan de nieuwe Prins van Oranje op de oude commissie
van zijn voorganger, ‘die mutatis mutandis daar na soude werden gedresseert.’
Tegelijkertijd wordt een drietal heren gecommitteerd om, met die uitgestelde
condoléance, het nieuws aan de Prins te velde te gaan overbrengen, te weten één
uit de Ridderschap, de heer van Noordwijk, één, Muys van Holy, uit de oudste stad
Dordrecht, en dan als derde de Amsterdammer Oetgens van Waveren. Hollands
weliswaar
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slechts vijfde stad in anciënniteit en bijgevolg in rang werd zo langzamerhand als
wel iets meer beschouwd en behandeld dan zo maar nummer vijf.
Intern-Hollands had het dus zo te zien niet vlotter kunnen verlopen; iets anders
is dat de opdracht van dit stadhouderschap, hoezeer in theorie ook zuiver provinciaal,
in de praktijk geen louter intern-Hollandse aangelegenheid was; vanouds was
namelijk aan het Hollandse stadhouderschap het Zeeuwse gekoppeld en dit zelfs
zo intiem, dat bijvoorbeeld die fameuze commissie van Maurits, die thans voor
Frederik Hendrik moest worden pasklaar gemaakt, op naam van de twee provincies
gezamenlijk was gesteld. Dies werd dan ook in één adem mee besloten ‘dat serieuse
brieven deesen aangaande geschreeven sullen werden na Zeeland, omme haar
noopende het Stadhouderschap te conformeeren met deese Provincie, en eenige
te committeeren tot het dresseeren en depecheeren van de Commissie, mitsgaders
tot het ontfangen van den eed en inneleyden in het Hof van Holland, Zeeland en
Westvriesland.’ Dat de installatie van een nieuwe stadhouder moest plaatsen hebben
in het Hof, die zo deerlijk geatrofieerde voortzetting van de oude Grafelijke Raad
en waarvan hijzelf ambtshalve voorzitter was, gold als vanzelfsprekend en het kwam
prachtig uit dat als restje van de oude intimiteit tussen het tweetal niet alleen de
stadhouder maar ook het Hof - plus trouwens nog de Hoge Raad - een instelling
was voor Holland en Zeeland gezamenlijk. Zelfs lijkt het wel als of bij de thans
gangbare benaming de Hollandse Grafelijkheid door Zeeland in tweeën werd geknipt,
maar de nu voortaan obligate afzonderlijke vermelding van Westfriesland was dan
ook, in tegenstelling tot bijvoorbeeld die van de Graafschap Zutphen in Gelderland,
een geplogenheid van recente datum, niet verder terugreikend dan tot de zeventiger
jaren van de vorige eeuw toen, na de val van Haarlem terwijl Amsterdam nog
Spaansgezind was, de ‘kop’ een tijdlang van het overige Holland was afgesneden
geweest.
Belangrijker echter dan deze finesses van nomenclatuur is het Hollandse initiatief
waarmee wij hier geconfronteerd worden, het eigenlijk wel zowat sommeren van
de Zeeuwen zich bij monde van een afvaardiging in Den Haag te komen
‘conformeren’ met een reeds door de Hollanders genomen besluit. Toegegeven,
het zou volmaakt absurd zijn te verlangen dat in deze omstandigheden een Hollandse
delegatie zich in Middelburg was gaan conformeren, maar niettemin, zoals het er
staat is het wel heel erg rijkelijk big brother.
Er was echter nog meer; gezien de van oudsher zo speciaal nauwe banden tussen
Holland en Zeeland kunnen wij de démarche in de richting Middelburg niet anders
dan voor de hand liggend noemen, maar dan vervolgt de resolutie:
‘En alsoo den Heere Prince Maurits meede Stadhouder is geweest van
Gelderland, van Utrecht en van Overyssel, is insgelyks verstaan en
geresolveert, dat alle moogelyke devoir by deselve Provincien sal werden
gedaan, om den tegenwoordigen Prince van Orange meede te willen
aanneemen tot Stadhouder, tot beeter correspondentie met deese
Provincie.
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Mij dunkt, een fraaier staaltje van onverholen Hollands hegemoniebesef zal moeilijk
te vinden zijn en dan is het wel amusant erbij te bedenken dat wij hier nog te maken
hebben met Staten van Holland, samengesteld op basis van wetsverzettingen in
unitarische geest, waarbij desnoods wel even kan worden gemeesmuild dat, als wij
deze heren precies even locaal-patriottisch Hollands zien optreden als hun
Oldenbarneveltiaanse voorgangers, zij het daarbij in zoverre veel gemakkelijker
hadden dat zij zich heel wat vranker en vrijer op Unie-niveau konden bewegen. Men
kan zich ten minste moeilijk voorstellen dat, al zouden zij er wat de zaak zelf betreft
in het minst geen bezwaar tegen hebben gehad, het schrijven van dit soort brieven
in het politieke credo zoals beleden door een Oldenbarnevelt en een Hugo de Groot
niet als onoirbare inmenging zou zijn beschouwd in andermans binnenlandse
aangelegenheden. Noteer slechts hoe, als vijf en twintig jaar na dezen de dan weer
wel in overgrote meerderheid Oldenbarneveltiaanse Staten van hetzelfde Holland
in hun gewest het stadhouderschap discontinueren, zij niet expressis verbis aan de
Uniegenoten durven of willen voorstellen hun voorbeeld te volgen, ook al ligt dat
dubbel en dwars opgesloten in het initiatief tot de Grote Vergadering van 1651.
Opvallend is nog dat, hoewel toch Maurits eveneens stadhouder was geweest
van Groningen, daarheen niet werd geschreven met verzoek het Hollandse voorbeeld
te volgen, zo te zien een typisch voorbeeld hoeveel in onze Republiek in onderling
gesmoes geregeld werd. Kennelijk was aan de Hollanders te verstaan gegeven dat
men het er in Stad en Lande al lang en breed over eens was geworden na Maurits'
verwachte dood de Friese stadhouder Ernst Casimir in emplooi te nemen, maar op
1
schrift is omtrent een daartoe strekkende afspraak geen woord opgetekend.
Van de diverse benoemingsproceduren in het viertal aangeschreven gewesten
moeten wij dus de Zeeuwse als complementair zien aan de Hollandse.
Welnu, in Middelburg verliep het allemaal lang niet zo vlot als in Den Haag en
grotendeels was dit, ietwat paradoxalerwijze, een gevolg daarvan dat in de Staten
van Zeeland één figuur onevenredig veel in de melk had te brokken, te weten de
Prins van Oranje in zijn qualiteit van ‘Eerste Edele’ in het gewest, een waardigheid
die hem, althans volgens zijn eigen uitleg, van rechtswege toekwam als markies
van Vlissingen en Veere. Hiermee zijn wij veel minder diep dan op het eerste gezicht
misschien kan lijken verzeild geraakt in regionen van de middeleeuwse al dan niet
pseudo-feodaliteit want de titel berustte op aankoop van het markiezaat door Willem
de Zwijger, maar afbreuk aan de feitelijke machtspositie deed dit niet, te minder
daar de Eerste Edele inmiddels zelfs als enig overgebleven edele in de Staten
zetelde temidden van zes steden waarvan dus het genoemde tweetal hemzelf tot
markies had.
Uit de aard der zaak namen de prinsen niet in eigen persoon sessie in de
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Statenvergadering maar hadden zij daarvoor een vaste vertegenwoordiger, een
functionaris die, zoals men zich geredelijk kan voorstellen, zonder veel omhaal de
belangrijkste politieke figuur in Zeeland mag worden genoemd. Sedert enkele jaren
ambteerde thans als zodanig Adriaan Manmaker, een in hoge mate versatiele
persoonlijkheid die enerzijds deel had uitgemaakt van de beruchte rechtbank van
vier en twintig ter veroordeling van Oldenbarnevelt cum suis, anderzijds goede
2
betrekkingen onderhield met Spaanse woel- en spionagediensten.
Nu was het zeker niet zo, dat de Zeeuwen de nieuwe prins die zij juist gingen
aanstellen tot hun stadhouder tegelijkertijd wilden onttronen als Eerste Edele, maar
wel vonden zij het een mooie gelegenheid om allerlei dingen wat beter te regelen,
al was het maar door ze wat scherper of, al naar gelang het uitkwam, juist wat minder
scherp te formuleren. Wie zich vertrouwd wil maken met ons vaderlands ancien
régime zou zich zo te zien geen beter schoolvoorbeeld kunnen wensen, dan hem
in een geval als dit geboden wordt met een tentoonspreiding van nauwelijks
voorstelbare angstvalligheid waarmee men al maar slagen om de arm probeert te
houden, van ontelbare ‘acten van non-prejuditie’ waarbij allerlei dingen die wel
degelijk een precedent vormden zorgvuldig als zodanig werden gewraakt of
verdoezeld, van een kennelijk ongeveinsde behoefte des harten twee maal twee
nooit anders dan ‘voorlopig’ als vier te erkennen.
Meer nog dan iets anders kost dit soort van liefhebberijen tijd, en die zien wij dan
ook met handenvol vermorsen. Wanneer wij er de ‘Notulen’ van de Zeeuwse Staten
op naslaan, dan worden wij gewaar hoe door Gecommitteerde Raden onder
dagtekening 28 april speciaal naar aanleiding van Maurits' overlijden de Vergadering
geconvoceerd was tegen zaterdag 3 mei ‘in de Herberge’ om 's maandags de 5de
te gaan besoigneren, maar na omslaan van de bladzijde blijkt dat er in feite pas
begonnen is op 9 mei, een uitstel dat ons duidelijk wordt wanneer wij tussen de
regels door lezen dat aangaande de eerst aan bod gekomen kwestie inmiddels al
het een en ander is ‘geposeert’. Deze kwestie nu is niet de aanstelling van Frederik
Hendrik of van wie dan ook tot stadhouder, maar betreft alleen en uitsluitend het
recht van Manmaker in de gegeven omstandigheden ter vergadering te compareren.
De ‘Notulen’ vallen met de deur in huis en de status quaestionis kan niet korter en
helderder worden uiteengezet dan in het hier volgende citaat:
‘Zyn de Heeren Staten by den anderen gecompareert op den 9 deser;
ende, na het gewoonlyck Gebedt, ende beklagh van het droevigh
overlyden van wylen hooger gedagtenisse Heere Prince van Oraignen,
ende dat mitsdien zoude komen te cesseren de Commissie by denselven
hooghgedaghten Prince, als Eerste Edele, aen den Heere van Manmaker
gegeven, zoo is by denselven geëxhibeert sekere Missive, by den
tegenwoordigen Heere Prince van Oraignen, Frederick Hendrick, aen
Syne Edele geschreven, in date den 29 April voorleden, by dewelcke
hooghgemelte Prince syne Edele is aenschryvende, dat hy op den vorigen
Eedt aen het Lant gedaen, zoude willen con-
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tinuëren in de Bedieninge die syne Edele uyt kraghte van de voorgaende
Commissie voor desen heeft gedaen.’
Terwijl nu Tholen, Vlissingen en Veere - allicht, die laatste twee! - zich hiermee
geheel accoord verklaren en Middelburg met Goes, hoewel in beginsel oneens met
het in 's Prinsen brief gestelde, bereid zijn Manmaker ‘bij provisie’ te admitteren,
valt met de Zierikzeeërs dermate door en door geen land te bezeilen, dat om hun
de gelegenheid tot ruggespraak te geven de zitting eerst verdaagd wordt tot 12 en
dan nog eens tot 16 mei, eerdat zij erin toestemmen, en dan ook zij slechts voorlopig,
met Manmaker uit hoofde van zijn huidige status aan één tafel te vergaderen. Het
debat is te lang en te ingewikkeld om er hier dieper op in te gaan, maar waar het
als ter zake dienende op neerkomt, is dat de grootst mogelijke minderheid in Zeeland
- want in beginsel waren Middelburg en Goes het immers eens met Zierikzee - van
harte gaarne Frederik Hendrik als Eerste Edele wil erkennen maar dit dan uitsluitend
op grond van die erkenning door henzelf; immers, aldus de Middelburgers, men
moet het zo zien, ‘dat het reght van de Eerste Edele niet en is geaffecteert aen
eenigh Goet, Huys, Qualiteyt ofte Familie.’ Alleen na zijn erkenning in die functie
ad personam kan dan ook Frederik Hendrik Manmaker als zijn vertegenwoordiger
aanwijzen en niet reeds op 29 april uit hoofde van zijn opvolging als Prins van Oranje.
Aldus het standpunt van, nogmaals, de minderheid, zij het een machtige
minderheid waarmee terdege rekening moest worden gehouden, maar tevens een
die in aansluiting op haar juridische scherpslijperij bereid was tot praktische
compromissen. Zo kon dan ook, nadat het meest recalcitrante lid van die minderheid
eveneens had ingebonden, op vrijdag 16 mei eindelijk de kwestie van het
stadhouderschap ter tafel worden gebracht en ging het toen ook verder van een
leien dakje. Zijnde het oorspronkelijke eerste lid van de Staten, de Abt van
Middelburg, bij de Reformatie verdwenen, kwam na voorlezing van de reeds ietwat
belegen brief van de Hollanders als eerste Manmaker aan het woord; dat was een
dermate sacrosancte traditie, dat het wellicht niet eens ironisch aandeed juist hem
in zijn positie te horen betogen ‘dat van wegen de groote qualiteyten, goederen
ende andersints, die den Heere Prince van Oraignen tegenwoordigh is besittende,
gemerckt mede syne hooge Afkomst als wesende...’ enz. enz., de zoon van Willem
en de broer van Maurits, er niemand anders is aan wie men het - terloops even
opgemerkt: blijkbaar dus onwegdenkbare - gouvernement en stadhouderschap zou
kunnen defereren.
Hiermee was verder iedereen het roerend eens, maar wel werd bij monde van
de Middelburgers, aan wie het uiteraard toekwam te repliceren, nog even opgemerkt
dat, zodra het nieuws van Maurits' dood bekend werd, een spoedvergadering van
de Staten gewenst zou zijn geweest zodat ‘men met de Heeren van Hollant in
deliberatie had konnen concurreren, sonder by Hare Edel-Mogenden Resolutie te
wesen geprevenieert, zoo als nu geschiedt is.’ Trou-
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wens, ook de Staten-Generaal hadden niet verder mogen gaan dan de Prins het
kapitein-generaalschap ‘bij provisie’ op te dragen.
Opmerkelijk is voorts, dat op dit tijdstip althans de Heren van Middelburg nog in
de waan blijken te verkeren dat Prins Maurits niet slechts op een commissie, maar
ook met een instructie had stadgehouden, zodat iets dergelijks nu ook voor zijn
opvolger moet worden in elkaar gezet. Hier samen met de Hollanders hun krachten
aan te wijden was dan ook een onderdeel van de taak waarmee een drietal
gecommitteerden prompt naar Den Haag werd gestuurd, te weten de Middelburgse
burgemeester Jacob Schotte, de Goese Johan Claes Backer en de Vlissingse Arnolt
Altena. Bij hun aankomst trof dit drietal de Staten van Holland niet meer in
vergadering bijeen, zodat zij het met Gecommitteerde Raden moesten stellen. In
dit onderling overleg echter gelukte het op 24 mei een tekst te arresteren, waarop
de Prins zijn eed als dubbelstadhouder kon zweren. Blijkbaar was ook die instructie
nog even ter sprake gekomen, maar op dat punt hadden de Zeeuwse heren hun
Hollandse gesprekspartners niet meegekregen, ‘konnende de commissie dienen
voor instructie.’ Alleen werd, naar wij van de Hollanders vernemen, op Zeeuws
initiatief in de voor Frederik Hendrik pasklaar gemaakte commissie van Maurits een
indirecte verwijzing ingelast naar de Dordtse Synode, te weten achter de ‘ware
gereformeerde religie’ die de stadhouder immers geacht wordt te mainteneren, de
toevoeging ‘sulcx die jegenwoordich by publicque autoriteyt inden voorsz. Lande
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geexerceert wordt.’ Een alleszins gepaste geste voor een Provincie die zich de
hele verdere eeuw door, niet zelden op het saboteerderige af, als de door dik en
dun rechtzinnigste van het zevental zal doen kennen. Vrijwel letterlijk dezelfde
formulering komen wij overigens eveneens tegen in de instructie c.q. commissie
van Gelderland, Utrecht en Overijssel, terwijl de Stad Utrecht die ware gereformeerde
religie bovendien nog als ‘evangelisch’ zal wensen te zien aangeduid.
Opvallend is ten slotte nog in deze commissie dat, terwijl Willem I en Maurits
gecommemoreerd worden als ‘successievelyck Stadhouders, Gouverneurs ende
Capiteynen-Generaels’ van Holland en Zeeland, de term ‘stadhouder’ in het hele
stuk verder niet voorkomt; de nieuwe Prins wordt alleen maar benoemd tot
‘Gouverneur, Capiteyn-Generael ende Admirael van de voors. Graefschappen.’
Aitzema, schrijvend tijdens de vroege fleur van Jan de Witt, merkt hierbij op dat het
woord ‘stadhouder’ blijkbaar verstek laat gaan als zijnde ‘buyten propoost; want de
Souverain niet meer in Spagnien, maer nu in Hollant, namelijck de Staten zelf,
4
present was.’ Of moeten wij, vertrouwd als wij zijn met de carrière van ruim een
eeuw, die onze geschiedenis nog voor de zwaar beladen term in petto had, dit toch
wel wat te spitsvondig noemen? In alle hier aan de orde gekomen discussie- en
andere stukken is trouwens steevast sprake van ‘het gouvernement ende
stadhouderschap’, maar werd dit, toen het erop aankwam, mogelijkerwijze toch een
pleonasme gevonden?
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In zijn hieronder genoemde bedankbrief heeft overigens ook Frederik Hendrik zelf
het over zijn ‘commissie van het stadhouderschap.’
In ieder geval konden, met die commissie veilig op zak, de drie heren uit Zeeland
samen met een viertal Hollanders op weg tijgen naar het toentertijd nog Hollandse
Waalwijk, alwaar de Prins op 2 juni zijn eed aan de twee gewesten aflegde. Daarmee
was hij dus stadhouder, al moest natuurlijk ‘belangende de formele introductie’ als
zodanig ‘ende sessie van Syne Excellentie op het bedde van Justitie’ de
5
‘wederkomste van Syne Excellentie in den Hage’ worden afgewacht. Wel kregen,
juist zoals de Hollandse, natuurlijk ook de Zeeuwse heren een keurig prinselijk
handschrijven voor hun principalen mee terug, vol dank en voornemens van goede
diensten.
Had Zeeland zich moeten laten welgevallen dat zijn nieuwe stadhouder in Holland
was beëdigd en geïnstalleerd, daar stond tegenover dat het zich tot op zekere hoogte
als het doel kon beschouwen van 's Prinsen eerste officiële reis na zijn installatie,
zij het dan dat dit de Zeeuwen geenszins onverdeeld tot eer strekte. Of het nu
begonnen was om een protest tegen de politiek van vriendschap met Engeland,
waarover meer hieronder, dan wel dat het, eufemistisch uitgedrukt, voortkwam uit
onbehagen over de schromelijke achterstand in hun bijdrage tot de
generaliteitslasten, nadat zij medio september eerst met een juist absurd talrijke
vertegenwoordiging ter Staten-Generaal waren verschenen verkozen de Zeeuwen
sedert de 22ste van genoemde maand aldaar ostentatievelijk hun plaats leeg te
6
laten. Maar wat daarmee dus werd bereikt was dat de Prins in persoon naar
Middelburg toog, waar wij hem voor de eerste keer meer bezig raden dan zien als
trouble shooter op het hoogste niveau. Vóór half november waren de Zeeuwen terug
op het Binnenhof maar de enige weerklank die wij in officiële stukken van de episode
vinden luidt als volgt:
‘De Heere Prince van Oraignen heeft de Heeren Staten van Zeelant
bedankt, voor vele faveuren ende toegenegentheden Syne Excellentie
bewesen; versekeren (sic) dezelve met alle goede Officien die wederomme
tegen Hare EdelMogenden te willen erkennen, ende den welstant van de
Provintie te willen behertigen, gelyck de Heeren Princen Willem en de
Maurits, Hooghloffelycker Memorie, hadden gedaen; versoeckende
dienaengaende, en andere zaken, de Heeren aengenaem, te mogen
ontfangen de bevelen van de Vergaderinge. Welcke favorable verklaringe
gehoort: Is Syne Excellentie wederomme bedankt; met recommandatie
van de zaken deser Provintie, ende aenbiedinge van alle behulp ende
correspondentie, zoo belangende dit Gouvernement, als andere
hoogwightige Chargen, by Syne Excellentie ondergaen, tot gemeene
7
welstant van de Geünieerde Landen.
Overigens was wel degelijk zorg gedragen dat de Prins niet al te nadrukkelijk alleen
maar op bezoek ging bij de Staten van Zeeland. Zelfs afgezien daarvan dat Veere
en Vlissingen toch wel enige aanspraak erop konden maken hun nieuwe markies
te aanschouwen, waren er de Staatse voor- of buiten- of hoe men ze noemen wil
posten in Vlaanderen, die gevoeglijk geïnspecteerd konden worden. Opvallend is
hoe Constantijn Huygens die op deze reis voor het
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eerst zijn prins als secretaris vergezelt het vertrek in zijn dagboek noteert als ‘21
8
octobre. Voyage en Flandre etc.’ Maar, als ware het erom te doen terstond bij de
openbare aanvang van dit vorstenleven het centrale thema aan te geven, in het
lange latijnse poëem dat door dezelfde Huygens met titel Iter Principis aan deze
reis gewijd wordt, ligt het zwaarste accent op het bezoek aan Lillo, het verst naar
voren geschoven punt in de richting Antwerpen, waar het deze Oranjevorst te zijner
9
tijd gegeven moge zijn opnieuw binnen te trekken.
Nog meer kapsones dan de Zeeuwen maakten de Utrechters, een omstandigheid
die de nieuwe Prins niet al te zeer kan hebben verbaasd, want het was immers daar
dat hij nu vijftien jaar geleden voor het eerst zelf, als het ware aan den lijve had
ervaren wat zich in de vaderlandse politiek allemaal aan onontwarbare
verstrengelingen kon voordoen.
Waar het thans om ging was de vraag of van de wisseling van stadhouder gebruik
kon en zou worden gemaakt om de bestaande machtsverhoudingen nog steviger
te bevriezen, dan wel juist om de mogelijkheid te scheppen tot herontdooiing. Tot
recht begrip van het hieronder volgende zij men indachtig dat, als unicum onder de
Zeven Provinciën, in het ‘Gesticht’ van Utrecht - de term komt voor in een
vroedschapsresolutie - de Statenbeschrijving nog steeds bestond uit drie
standengeledingen. In dat Sticht namelijk met zijn vijf grote kapittels was sedert
onheuglijke tijden het kerkelijk bezit iets zo predominants, dat het bij de reformatie
ondoenlijk of toch in ieder geval niet wenselijk was bevonden dat allemaal te
secularizeren. Alleen was het bij het uitsterven van de ter tijd zittende prebendarissen
- op dat niveau werd niet met brute kracht gereformeerd - geleidelijkaan in handen
van de belijders der nieuwe religie geraakt en zodoende in ieder ander dan juridisch
opzicht toch gesecularizeerd, zodat wij de toestand krijgen dat de kanunnikenplaatsen
met hun opbrengst als gretig aanvaarde extra-tjes volgens een min of meer rigide
schema verdeeld worden onder de vooraanstaanden - helemaal vooraan natuurlijk
de adel - in den Lande van Utrecht. Maar nu dus, zij het dan als zodanig niet meer
herkenbaar, die geestelijkheid voortbestond, beklijfde zij overeenkomstig de noties
van het tijdvak geheel vanzelfsprekend eveneens als eerste lid van de Staten, zodat
zich het probleem voordeed wie uit haar midden onder de zo totaal gewijzigde
omstandigheden daadwerkelijk zitting mochten nemen. De oplossing werd hierin
gevonden, dat een aantal der clericaal-bevoorrechten tot die politieke bedrijvigheid
werd ‘geëligeerd’; hun aantal en de wijze waarop zij werden gekozen placht mee
te fluctueren met de wederwaardigheden van de Stichtse geschiedenis en met name
had Prins Maurits in dezen bij de regeling van 1618 aanzienlijk meer zeggenschap
gekregen dan hem was toegekend bij zijn instructie van 1590, in welk jaar hij immers
stadhouder van Utrecht was geworden.
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Het feit dàt zij bestonden als Staten-geleding betekende natuurlijk tevens dat
Geëligeerden - de geestelijkheid - in die Staten als eerste lid golden, zodat de voor
politiek gebruik als Ridderschap geconcretizeerde adel in de Statenzaal aan het
Janskerkhof, juist zoals overal elders waar nog een geestelijkheid als ‘stand’ floreerde
nummer twee was. In hoge mate voor de Utrechtse verhoudingen typerend is
inmiddels dat wij tot en met in heel veel ambtelijke stukken die net geen officiële
acten zijn, Geëligeerden en Ridderschap samen doorgaans vinden aangeduid als
‘de Voorstemmende Leden’, te weten dan natuurlijk van de Staten, wanneer die op
‘Beschrijving’ bijeen waren, of anders van derzelver permanente commissie, hier
niet zoals in Holland en Zeeland ‘Gecommitteerde Raden’ geheten, maar juist zoals
verder oostelijk en zoals in onze dagen alom in den lande ‘Gedeputeerde Staten’.
Boven wie de twee ‘voorzittende’ leden dan voorzaten is verder wel duidelijk:
boven de Stad waaraan geheel het gewest zijn naam ontleende. Weliswaar
bestonden er naast de Stad ook nog de vier kleine steden, Amersfoort, Wijk bij
Duurstede, Montfoort en Rhenen, gerangschikt in meticuleuze gradaties van
kleinheid, zodat er een ingewikkeld systeem van breuken aan te pas kwam om de
theoretische machtsverdeling te regelen, en weliswaar lieten deze zich niet zelden
door de twee voorstemmers inpalmen, maar niettemin, de Stad was de Stad en
zonder haar kon er legaal niet veel gebeuren in het Sticht. Om slechts één symptoom
te signaleren: de beide ambterende burgemeesters, waarvan terloops gezegd de
eerste nog steeds een edelman was, waren van rechtswege lid van Gedeputeerde
Staten die het dagelijks bestuur van de Provincie in handen hadden en die wij
aanstonds als college in hooglopende ruzie met de Stad verwikkeld zullen zien over
de aanstelling van Frederik Hendrik tot stadhouder.
Dat is te zeggen, niet over de vraag òf hij het moest worden; dat was ook in Utrecht
wel zowat in confesso maar dit gold allerminst voor de modaliteiten waarmee de
opdracht zou moeten geschieden.
Het eerste stuk dat wij over de kwestie tegenkomen betreft niet meer dan een
misverstand, al is dit wellicht significatief voor de atmosfeer van wantrouwen waarin
wij al deze interne verdeeldheden moeten plaatsen.
Maar nu hier toevallig sprake is van misverstand en verdeeldheid kan het zijn nut
hebben even een parenthese in te lassen om de lezer die geen dagelijkse omgang
pleegt met dit soort documenten even eraan te herinneren dat van de Zeven
Verenigde Provinciën alleen Holland en Zeeland van meet af aan de Gregoriaanse
kalender hadden aangenomen, een maatregel waartoe de Landgewesten en
Friesland eerst omstreeks 1700 zullen overgaan. Voor geheel onze Gouden Eeuw
moeten wij dus rekening houden met tien dagen verschil in de datering al naar
gelang een gebeurtenis zich bewesten of beoosten Woerden, c.q. bezuiden of
benoorden de Maas afspeelde. Plastisch voorgesteld: wanneer de Landgewesten
Kerstmis vierden, was men in Hol-
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land en Zeeland, juist zoals in Brabant en Vlaanderen net zowat aan Driekoningen
toe en voor lieden die zoals de Prinsen van Oranje en hun gevolg bijna chronisch
op reis waren, moet het beslist wel eens lastig geweest zijn. Wat bijvoorbeeld opvalt,
is dat, op uiteraard de Hollanders en Zeeuwen na, de afgevaardigden ter
Staten-Generaal hun brieven uit Den Haag naar huis doorgaans dubbel dateerden,
van 1/11 januari tot en met 21/31 december plus dan natuurlijk nog de tien dagen
die zelfs in een verschillend jaar werden doorleefd.
Intern echter dateerde men natuurlijk enkelvoudig en zodoende werd de brief die
de Staten van Holland op 3 mei 1625 tot hun Utrechtse zustervergadering hadden
gericht, aldaar op 26 april door Gedeputeerde Staten gelezen, zijnde de Hoge
Vergadering zelf ter tijd niet ‘beschreven’. Het was dezelfde brief, aanzienlijk minder
‘intiem’ dan die aan de Zeeuwen, die ook haaf Gelderland en Overijssel was gestuurd
en waarin eenvoudig de op zich al rijkelijk bemoeierige raad werd gegeven juist
zoals de Hollanders zelf Frederik Hendrik tot stadhouder aan te stellen. Zolang die
brief niet was ontvangen, althans - officieel? - geopend, was men echter in Utrecht
blijkbaar beducht geweest dat ook het Sticht met veel intiemere modaliteiten zou
worden aangezocht dan het geval was. Ten minste, daags voor de lectuur van de
missive in het Gedeputeerden-college ‘verhaelde’ burgemeester van der Linghen
in de Vroedschap dat, naar hij ‘verstaen’ had, ‘die van Hollant ende Seelant wel
souden willen mette Provincie van Utrecht hun vougen om gelyckelyck het
Stadthouderschap dyer Provintie te defereren Prince Henrick van Nassau, Prince
van Orangien enz. ende tot dyen eynde een byeencompste daer op te maecken
enz.’ Helemaal uit de lucht gegrepen was het daarbij niet, want hoewel niets
dienaangaande is doorgedrongen tot de officiële Resolutiën, kan men onder
dagtekening 1 en 7 mei uit de ‘private notulen’ van Stellingwerff wel degelijk distilleren
dat een opdracht van het stadhouderschap ‘conjunctim’ niet slechts met Zeeland
maar ook met Utrecht inderdaad door de Heren van Holland bediscuteerd is. Tot
recht begrip van waar het hier om gaat moeten wij indachtig zijn dat reeds Karel V
bij zijn accaparatie van het Sticht in 1528 het even nauw aan Holland had willen
binden als Zeeland, zodat het dan ook sedertdien bij traditie onder een en dezelfde
stadhouder met deze beiden was gesteld, ten lesten male door Philips II onder
Willem de Zwijger. Zelf echter waren Stad en Sticht na zo veel eeuwen nabuurschap
van deze al te nauwe aanleuning tegen Holland in het minst niet gediend, zoals dan
ook bij deze gelegenheid weer eens bleek, want ‘heeft de Vroetschap sulcx niet
goetgevonden, te meer omdat geseyt wort dat de Provincie van Hollant int particulier
alles sulcx al heeft gedaen.’ Wel echter gaan de Heren ermee accoord dat de Staten
worden beschreven met als enig agendapunt het aan Frederik Hendrik defereren 10
maar dan alleen en uitsluitend door Utrecht zelf - van het stadhouderschap. Aldus
geschiedde dan ook door Gedeputeerde Staten
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terstond na lectuur van de achteraf goddank zo onschuldig gebleken brief uit Den
11
Haag.
Gezien de geringe afstanden in den Lande van Utrecht kwam de Vergadering
reeds drie dagen later bijeen en als, niet een, maar het point van beschrijving werd
terstond in de ochtend door de twee voorstemmende leden geproponeerd aan
Frederik Hendrik het ‘Gouvernement ende Stadthouderampt’ op te dragen en wel
- hier komt een aapje uit de mouw gluren - met dezelfde instructie als waarop in
1590 Prins Maurits stadhouder was geworden. In wat dan wel als onweerstaanbare
candeur zal zijn bedoeld verklaren de Heren er echter in één adem bij ‘noch geenen
tyt genough gehadt te hebben omme te letten op eenige poincten der voorsz.
Instructie, die naer den tegenwoordigen tyt ende occurentien van saecken voorder
wat gedresseert dienen.’ Dit mankement echter zal desgewent worden aangevuld
in de middagzitting.
Of hiervan nog iets is gekomen valt uit het Resolutiënboek niet op te maken, want
post prandium vernemen wij om te beginnen alleen maar dat de twee voorstemmende
leden, ‘persisterende bij de Resolutie voor den middag genomen’ - alsof zij dat met
zijn tweeën konden! - Stad en steden verzoeken ‘henluyden daermede te willen
conformeren.’
Welnu, van de kleine steden vernemen wij in deze zitting niets maar van de Stad
des te meer, te weten een pertinente weigering die instructie van Maurits zelfs maar
te laten dienst doen als concept-instructie voor Frederik Hendrik. En wat er dan wel
zo ondeugdelijk aan is, zijn de artikelen 24 en 30 betreffende respectievelijk de
12
electie van Magistraat en Vroedschap der Stad zelve en die van Geëligeerden.
Behoeven wij op dit laatste punt hier niet verder in te gaan, art. 24 werd van vitaal
belang geacht en dit niet ten onrechte, want wat het bepaalde was dat de Stadhouder
de Utrechtse Magistraat zou stellen ‘by advies en believen van de Staten’, zodat
dus indirect de voorstemmende leden invloed konden uitoefenen op de samenstelling
van het derde lid. Dit aanstootgevende tussenvoegsel nu, waarover ook reeds in
1610 het nodige te doen was geweest, was bij de grote mutatie van 1618 komen
te vervallen en weliswaar was het nog steeds de toen aan de macht gekomen factie
die in haar meerderheidspositie de Stad regeerde, zij begon zich meer en meer
bedreigd te voelen. In laatste instantie was het de zogenaamde democraten-partij,
die, om het niet nog verder te zoeken, via de mislukking van 1610 terugreikte tot
Leicester, maar waarvan de leiders nog steeds even weinig ‘volks’ waren als de
graaf zelf van onpleizierige memorie dat geweest was.
Als mogelijkerwijze volks te noemen element valt eigenlijk dan ook alleen te
signaleren de nauwe band van deze factie - of kunnen wij beter spreken van een
kliek? - met al wat in groepsverband roerig was aan extreem-kerkelijken en naar
wij hieronder zullen zien zal het juist deze associatie zijn, die mede dank zij Frederik
Hendrik de factie fataal zal worden. Of zij iets der-
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gelijks ook reeds bij voorbaat duchtte van de nieuwe Prins staat naar mijn beste
weten nergens opgetekend maar dat risico moest nu eenmaal genomen worden,
want kennelijk achtte zij intern-Utrechts haar positie reeds dermate wankel dat het
een levenszaak was invloed van de Staten, in feite dus van de twee andere leden,
op de samenstelling van het Stadsbestuur buitengesloten te houden. Wat de Stad
dan ook wilde, is, in de zorgvuldig gekozen termen van haar tegenvoorstel, opdracht
van het stadhouderschap aan Frederik Hendrik ‘volcomentlick ende absolutelick in
allen vougen ende manieren als die Hoochgebooren Furst ende Prince Mauritius
Hooghloffelicker Memorie hetselve gehadt ende gebruyckt heeft tot sijn sterfdach
13
toe.’
Ons in een eeuw als de zeventiende verdiepen is godzijdank niet helemaal
hetzelfde als ons met huid en haar aan de geplogenheden van zo'n eeuw
conformeren; wij behoeven dus niet de eindeloze peripatieën van dit conflict op de
voet te volgen, ook al zijn deze zo nu en dan beslist niet onamusant. Het hoogtepunt
bereikt de ruzie, wanneer de Stad een niet dan schijnbaar compromis-voorstel ter
tafel brengt - de instructie van 1590 mag worden overgenomen, mits juist de twee
controversiële artikelen integraal naar de eisen van de Stad worden gewijzigd - welk
voorstel dan Gedeputeerden, om van aanvaarden niet te spreken, zelfs weigeren
te laten registreren, aldus geheel los van de eigenlijke kwestie een verwoed
competentiestormpje ontketenend over wat wel en wat niet constitutioneel was in
14
Utrecht.
Van meer belang dan dit geharrewar is evenwel dat het ‘Mauritiaanse’
Stadsbestuur van die dagen zich niet ontzag ook buiten-Utrechtse instanties in het
conflict te betrekken, en dit dan niet alleen door een lange brief te schrijven aan
Frederik Hendrik zelf; die was, in welke vorm dan ook, per slot van rekening hun
stadhouder-elect, maar door bovendien, in optima forma geaccrediteerd, de
stadsadvocaat Vianen naar Den Haag te sturen om het geval te gaan voorleggen
aan Hare HoogMogenden en aan de Hollandse buren.
Heel veel werd hiermee overigens niet bereikt; weliswaar kreeg Vianen van
Gecommitteerde Raden in Den Haag, dan zelf nog een overwegend Mauritiaans
college, te horen ‘dat men het goetvinden der voornoemde Stad Utrecht redelick
vindt’, maar dit betekende niet dat Hare EdelGrootMogenden ‘connen verstaen haer
jegenwoordich daerop inne te laten’; veel liever bleven zij ‘neutraal, omme hare
stemme in de Vergaderinge van de Heeren Staten Generaal geene prejuditie te
15
doen.’
Ook zonder expliciete steun van buiten echter was het de Stad Utrecht die in dit
conflict met Gedeputeerde Staten aan het langste eind trok, al zal het weldra, juist
door toedoen van Frederik Hendrik, een Pyrrhusoverwinning blijken te zijn geweest.
Maar al wat er aan concepten voor een instructie op tafel lag werd daarvan
weggevaagd en de nieuw aan te stellen stadhouder kreeg, juist zoals in Holland en
Zeeland, alleen maar een commissie. Als enig compromis, om toch iets van de eer
te redden voor Gedeputeerden, was in die

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

96
commissie de formulering van datgene waar het op aankwam niet helemaal letterlijk
zoals de Stad het had voorgesteld; in plaats van ‘in allen vougen ende manieren’
zoals Maurits ‘tot sijn sterfdach toe’ krijgt Frederik Hendrik het stadhouderschap
van Utrecht opgedragen met alle bevoegdheden die zijn broer ‘gehadt ende metter
16
doot geruympt heeft.’ Aldus getekend 23 juni, waarop dan eindelijk een deputatie
kon vertrekken, in wier handen de Prins op 9 juli - nieuwe stijl, want het gebeurde
in Waalwijk - zijn eed aflegde.
Zijn installatie als stadhouder van Utrecht echter geschiedde, om even op ons
verhaal vooruit te lopen, eerst bijna anderhalf jaar later op 10 november 1626, oude
stijl, want het gebeurde in Utrecht.
Nadat hij eerst van het Duitse Huis aan de Springweg, waar hij zoals gewoonlijk
logeerde, naar de Statenkamer ‘geconduiseert’ en daar ‘met complementen ende
congratulatien bewillecompt’ was, werd hij door de voltallige Staten voor zover die
dag present, ‘meest in carossen sittende’ naar de ‘Raedt-Camer van den Hove
Provinciaal’ begeleid. Vanzelfsprekend trof hij daar de raadsheren in toga aan, maar
of het ook tot hem is doorgedrongen dat de plechtigheid van zijn installatie door de
souvereine Staten van het Sticht als aanleiding was te baat genomen om een
blijkbaar in onbruik geraakte zede in ere te herstellen? Daags te voren hadden zij
namelijk gedecreteerd dat niet slechts de raadsheren van het Hof, maar ook de
aldaar ingeschreven advocaten voortaan weer volgens oude ordonnantiën en
overeenkomstig de ‘exempelen van alle andere Parlamenten ende Hoven van
Justitie’, ook zelfs wanneer zij ‘van Huys te Hove gaen becleet sijn sullen met hare
17
doctorale Rocken off Tabbaerden.’ Een beetje decorum past wel bij Utrecht.
In de raadkamer aan het hoofd van de tafel gezeten, natuurlijk in een roodfluwelen
stoel, met aan zijn rechterhand de Staten, links de leden van het Hof, kreeg Zijne
Excellentie eerst bij monde van de oudste raadsheer, mr. Peter van Leeuwen,
benevens ‘andere complementen in sodanige occurrentie nodich’ de ‘wenschinge
van een geluckige Regieringe’ te incasseren, alsmede een keur van salutatiën en
congratulatiën bij monde van ‘den Advocaat Hamel’ namens de Staten en ook dit
progammapunt afgewerkt zijnde ‘heeft syne Excellentie soo die Heeren Staten als
mede de Heeren Raiden van denselven Hove bedanckt.’
Maar daarmee was het nog niet afgelopen; er moest ook gewerkt worden. Al was
het maar één keer in zijn leven en nauwelijks meer dan symbolisch, de stadhouder
moest in persoon een zitting van het Hof presideren, althans in de voor hem
bestemde zetel als het ware overschaduwen. Dies toog men in processie naar ‘de
Audientie van den Hove’, waar de ‘Presiderende’, dus kennelijk de man die effectief
de zitting leidde, de griffier last gaf ‘een notule uyt die rolle op te lesen omme bepleyt
te worden, welcke pleydoye was raeckende die alimentatie van een kindt in onechte
geprocreëert.’ Of dit speciaal bedoeld was als tractatie voor een prins die behalve
zijn wettige zoon in
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de wieg ook een voorspoedig tot wasdom komend bastaardje had rondlopen, meldt
de geschiedenis niet; in een zo godvrezende plaats als Utrecht behoeft men het
misschien niet a priori uit te sluiten, maar in ieder geval, gepleit werd er door maar
liefst drie, stellig met veel zorg uitverkoren advocaten. Dit gelukkig doorstaan zijnde
werden de souvereine Staten van den Lande van Utrecht, die ook hier in de
‘Audientie’ aan 's Prinsen rechterzijde zetelden, nadrukkelijk even tot onbevoegde
buitenstaanders gedegradeerd en hun zetels tot zo iets als een publieke tribune,
want toen ‘syn die Raeden opgestaen van hare plaetsen ende haer vervoecht bij
het gestoelte vanden welgemelte Stadthouder, ende aldaer in deliberatie geleyt in
wat voegen men soude appoincteren, is goetgevonden die pleydoye te houden in
18
advies.’
Daarna pas kreeg de Prins op het Duitse Huis door de Staten een feestmaal
aangeboden, waar niet slechts ook - allicht - de leden van het Hof, maar eveneens
de advocaten die gepleit hadden aanzaten en ‘welcke maeltyt met driemaal het
schieten van ses veltstuckgens vereert is.’
Had Frederik Hendrik, steeds dus ‘te velde’, althans in Waalwijk, op 1 juni en 9 juli
de eed gezworen als stadhouder van respectievelijk Holland-Zeeland en van Utrecht,
het lange treuzelen van laatstgenoemde had tot gevolg gehad dat hij tussen de
beide data in, te weten op 6 juli, beëdigd was als stadhouder van het verafgelegen
Overijssel, waar hij op een, kennelijk terstond na het bekend worden van Maurits'
dood uitgeschreven Landdag te Kampen tot opvolger benoemd was. De brief van
de Heren van Holland had dus even goed ongeschreven kunnen blijven en van
enigerlei moeilijkheden die zich zouden hebben kunnen voordoen is althans tot het
register der Staten-resoluties geen enkele echo doorgedrongen; zelfs werd zonder
ook maar de geringste wijziging de indertijd voor Maurits opgestelde instructie
eenvoudig overgeboekt op Frederik Hendrik. Bijna roerend is in dit staatsstuk de
erkenning dat iemand in 's Prinsen positie niet permanent in Overijssel kan verwijlen,
maar als men hem daar nodig heeft moet hij wel altijd zo gauw mogelijk komen.
Behalve de generische verdediging van der Provincie vrijheden, privilegiën en wat
dies meer zij, gepaard aan het geenszins uitzonderlijke verbod in een van de drie
steden garnizoen te leggen zonder haar toestemming, kreeg ook de nieuwe
stadhouder nadrukkelijk opdracht te ijveren voor teruggave van wat men in het
Oversticht blijkbaar als irredenta verkoos te beschouwen, in de eerste plaats het
‘huys te Coeverden’ en verder ‘de Drenthe’. Maar of de Heren werkelijk van mening
waren en, zo ja, of zij dan openlijk wilden weten dat in de net zowat mensenleeftijd
van Maurits' stadhouderschap de Reformatie te hunnent praktisch generlei vordering
had gemaakt? In ieder geval luidt, pal met de deur in huis, artikel I van de instructie:
‘Aenvanckelick sal sijn furstelicke Doorluchticheyt de gereformeerde
Religion, welcke de Steden des Lands van Overijssel uijt sonderlinge
genade Godes hebben, hanthaven
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ende de selve oock allenthalven inden platten lande ende Kleine Steden
also bevorderen, dat geene andere exercitie van religie uijtbenomen de
gereformeerde in deeser Lantschap exerceert worde, mitsdien dat dan
noch niemant met inquisitie ofte examinatie sijnes geloves ofte andersints
beswaert worde, uijtgesondert de Kerckdienaers, die gewoontlicken niet
19
toegelaten worden sonder voorgaende examen.’
Een installatie van de nieuwe Prins als stadhouder van Overijssel heeft zo te zien
nimmer plaats gehad, een ontstentenis die enigermate begrijpelijk wordt, als wij
erbij bedenken dat bij wijze van unicum onder de Zeven, het gewest geen Provinciaal
Hof rijk was.
En dan ten besluite het eerste in rang van het zevental bij de Unie verbleven
gewesten, het Furstendom Gelre met Graafschap Zutphen, dat niet dan als het ware
sloffend op zijn sokken als laatste zich ertoe bekwaamde de nieuwe Prins van Oranje
tot zijn stadhouder uit te verkiezen.
Was er in Gelderland serieus geweifeld of men het wel doen zou? De vraag hangt
daarmee samen in hoeverre wij de qualificatie ‘representatief’ mogen toekennen
aan onze vrijwel enige memorialist van formaat uit die tijd, de uitermate subjectieve
Alexander van der Capellen die toevallig een Gelderse jonker uit Zutphen was,
zodat in zijn Gedenkschriften de Gelderse zaken nogal op de voorgrond prijken.
Een kwarteeuw na dezen, ten tijde van het onbesuisde optreden van Prins Willem
II, zal deze van der Capellen zich ontpoppen als een der meest geprononceerde
Orangisten in den lande, maar dat is nog verre toekomstmuziek en doet als zodanig
hier niet ter zake, of dan toch slechts in zo verre dat het ons in het licht van deze
wetenschap des te meer frappeert wanneer wij gewaar worden hoe hij nog in 1623
van mening is dat Gelderland na Maurits' dood niet Frederik Hendrik stadhouder
moet maken, maar een van de eigen mensen, bijvoorbeeld de Heer van Bronkhorst,
20
die dan ook geen ander baantje erbij mag aannemen en in Arnhem moet resideren.
Nogmaals, het is de vraag in hoeverre van der Capellen hier alleen maar zijn eigen
opinie weergeeft dan wel die van een ruimere groepering, maar dat wij dit laatste
althans niet helemaal uitgesloten mogen achten, is een van de indrukken die zich
opdringen wanneer wij gadeslaan hoe stroef de aanstelling in Gelderland verliep.
Welteverstaan, die stroefheid is, juist zoals alles wat zich in de provincie afspeelde,
vóór alles een gevolg van haar federale geschapenheid waarbinnen de drie oorspronkelijk natuurlijk vier - kwartieren chronisch, bijna als losstaande zelfstandige
gewesten met elkaar overhoop lagen zodat geen enkele kwestie ooit vlot werd
geregeld. Immers, al was een kwartier het in beginsel wel eens met de twee andere,
dan nog was de verleiding schier onweerstaanbaar het consent te gebruiken als
pressiemiddel om in een gestage koehandel gelijk te krijgen bij een heel ander punt
van de agenda. Geen Landdag of elk van de drie Kwartieren had de nodige grieven
te redresseren, zoals ook Frederik Hendrik in de loop der jaren maar al te zeer
gewaar zal worden.
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Aldus ook op de eerste Landdag na Maurits' dood, die op 13 juni (st. vet.) te Nijmegen
werd geopend. Klaarblijkelijk had het, in die jaren door Alexanders vader Gerlach
van der Capellen gepresideerde Hof, in Gelderland de daartoe competente instantie,
het niet de moeite waard gevonden een buitengewone convocatie te laten uitgaan,
maar nu er dan toch een Landdag bijeen was, konden de Heren kennis nemen van
de aanbevelingsbrief uit Holland, en wel als punt 2 van de ‘Memorie’, waarop zoals
gebruikelijk het Hof de Landdag vergastte; ter sprake kwam de zaak evenwel pas
ruim een week later, op 21 juni.
Niet dat de Heren die hele week duimen hadden gedraaid; zij deden alvast een
vrij behoorlijk aantal klusjes af, zoals bijvoorbeeld het aanhoren en goedkeuren van
een rapport over hun doen en laten dat traditiegetrouw was uitgebracht door de
Gelderse gedeputeerden ter Staten-Generaal en waarvan ook de aanstelling van
Frederik Hendrik tot Kapitein-Generaal een onderdeel uitmaakte. De eigen
stadhoudersbenoeming evenwel figureerde nu eenmaal als nummer 2 op een
memorie die vooralsnog niet kon worden afgewerkt aangezien het schortte aan
eenstemmigheid over punt 1. Hier in bijzonderheden treden zou ons te ver voeren
zoals iedere ingewijde in de Gelderse roerselen van dit tijdperk terstond zal beseffen,
wanneer hij erbij verneemt dat het de consenten betrof, te weten de verdeling over
de drie Kwartieren van het aandeel der provincie in de jaarlijkse generaliteitsbegroting
voor de oorlogvoering. Ditmaal was het de Veluwe - doorgaans anders het minst
querulante van de drie Kwartieren - die hardnekkig weigerde te ‘besoigneren’, zodat
pas na een week marchanderen punt 2 van de memorie aan de orde kon komen
21
‘aengaende 't aennemen van eenen nieuwen Stadtholder over dese Provincie.’
Maar in ieder geval, wie die stadhouder zijn zou maakte, zo dit al ooit buiten het
ingenieuze brein van Alexander van der Capellen het geval geweest was, in dit
stadium geen punt van discussie meer uit. De Instructie voor Maurits werd te
voorschijn gehaald, ‘nae die tegenwoordige constitutie van saecken’ enigszins
gewijzigd en op 5 juli gearresteerd, waarna zij door een deputatie met voorop de
Graaf van Culemborch naar de Prins in het leger gebracht werd en daar op 25 juli
door hem bezworen. Had in de dagen van Maurits vóór de dood van Willem Lodewijk,
de huidige Friese stadhouder Ernst Casimir geruime tijd in Arnhem geresideerd als
‘luitenant-stadhouder’ voor zijn neef, in een laatste artikel van Frederik Hendriks
instructie werd hem de aanstelling van zo'n waarnemer verboden. Juist zoals in het
geval van Overijssel staat ook in deze Gelderse instructie de religie voorop en ook
hier zal de nieuwe stadhouder haar naar best vermogen tot een positie van
exclusiviteit moeten bevorderen ‘oock in heerlijckheyden ende ten platten lande.’
Notabele lacune: van enigerlei streven het verheerde Overkwartier weer met het
overige Gelderland te herenigen, dus juist datgene wat aan deze Prins heel even
zal gelukken, wordt in de Instructie met geen woord gerept.
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Geïnstalleerd als stadhouder van Gelderland werd Frederik Hendrik op 3/13
november 1626; dat is te zeggen, in het Memorie- en resolutieboek van het Hof
vinden wij op die datum heel laconiek aangetekend: ‘heeft de Prins van Orangien
22
sessie in den Raedt genomen.’ Wat er verder alleen nog aan te pas kwam, was
vijf dagen later een maaltijd, waaromtrent wij ook alleen maar weten dàt hij gehouden
is. In zekere zin jammer, want juist in een zo hopeloos ponteneurderige provincie
als het driekwartierige Gelderland zouden wij waarschijnlijk heel wat hebben kunnen
leren van het ‘placement’.
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22 RA Gld., arch. Hof, inv. nr. 22.
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Hoofdstuk VI
Met dit Gelderse bedrijf is, op een noordelijk staartje in 1640 na, het relaas van
Frederik Hendriks emplooiverwerving in de Nederlanden voltooid; hoe hij gevaren
zou zijn met de Staten van een vrij, aan de Spanjaard ontweldigd Brabant of
Vlaanderen, is iets dat Clio in haar schoot geborgen heeft gehouden.
Iets anders is dat het voor de thans ruim veertigjarige wel uitermate pijnlijk moet
zijn geweest juist in de omstandigheden van het ogenblik geroepen te worden tot
de opvolging van zijn broer. Wanneer een luttel aantal jaren na zijn dood de allerminst
voor loftuiterij geporteerde geschiedschrijver Aitzema deze opvolging moet
signaleren, te weten in het heetst van zijn verhaal over het beleg van Breda, dan
spaart hij niettemin een ademtocht uit om er even bij op te merken: ‘een seer courtoys
1
Prince ende groot soldaet’ , een verdict dat door de geschiedenis wel is
overgenomen. Weliswaar kon, juist zoals iedere grootheid op welk gebied dan ook,
die grootheid in het militaire bedrijf niet dan als constatering achteraf worden
opgetekend, de morele verplichting ernaar te streven was weinig minder dan de
kern van de erfenis die hij bij dezen moest overnemen. Tot dusverre had hij, naar
hij het zelf in zijn Mémoires formuleert, het geluk gehad ‘de retourner tousjours avec
satisfaction et contentement de l'Estat de plusieurs expéditions où il fut employé
2
tant dans le Pays-Bas qu'ailleurs.’ Al die expedities evenwel had hij ondernomen
als onderbevelhebber uit het Huis Nassau; juist nu hijzelf als nummer 1 de grote
traditie kreeg hoog te houden stonden de Nassause wapenen op het punt hun
grootste échec te lijden sedert ettelijke decenniën en dat échec betrof dan nog wel
de eigen Nassause hoofdstad in de Nederlanden. Of Frederik Hendrik, die inmiddels
ook het Statenbewind grondig had leren kennen, zich daarbij afgevraagd heeft of
niet mogelijkerwijze alleen de schok van het verlies van een sleutelvesting zoals
Breda dat Statenbewind ertoe zou kunnen bewegen de Nassause wapenen nog
verder in actief emplooi te houden, is een van die vragen die het ons wel nimmer
gegeven zal zijn te beantwoorden, maar wat hem in ieder geval als eerste
programmapunt te doen stond was met zo weinig mogelijk kleerscheuren en met
het bereikbaar maximum aan goede gratie het geval Breda - voorlopig! - te liquideren.
Had hij enige serieuze hoop dat het hem zou gelukken de stad ter elfder ure
alsnog te ontzetten? Zo te zien lijkt het weinig waarschijnlijk; de man die enkele
jaren na dezen als de Europese expert bij uitstek in het stedenbedwingen zal gelden,
had weliswaar nog niet heel veel gelegenheid gehad deze specialiteit in praktijk te
brengen, dat hij haar al jaren lang zorgvuldig bestudeerd had is buiten kijf. Zodoende
kan niemand beter dan hij hebben geweten wat hijzelf
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in latere jaren herhaaldelijk zal demonstreren, dat het als vrijwel ondoenlijk gold een
vijand die de gelegenheid had gekregen zich volgens de regelen der kunst rondom
een vesting te verschansen, vóór het voor de belegerde stad te laat was, weer uit
zijn stellingen te verjagen. Als het een enkele maal gelukte, dan alleen bij een vesting
die, zoals het veelbezongen Bergen op Zoom, te water geravitailleerd kon worden,
maar, al was het dan na een beleg van meer dan drie jaar, zelfs het breeduit aan
zee gelegen Oostende had moeten capituleren. Welnu, dezelfde veldheer aan wie
dat gelukt was lag thans voor Breda, de misschien wel door niemand oprechter dan
door Frederik Hendrik bewonderde Spinola en weliswaar zal het achteraf blijken de
laatste werkelijk grote Spaanse inspanning in deze landen te zijn geweest, die
inspanning was de traditie waaruit zij voortkwam waardig. De oude Infanta, aldus
Aitzema, ‘met hare wijsheydt by dage ende by nacht alles beijverende, in schrijven,
consuleeren ende arbeyden onvermoeyt zijnde, hield alsoo de handt aent Roer der
saecken ende regeerde dese groote machine’, waar dan nog bijkwam de steun van
Keizer en Liga, die het haar dank zij haar vooraanstaande positie in Europa gelukt
3
was te verkrijgen.
Bij een zorgvuldige lectuur, zeker tussen de regels door, van Frederik Hendriks
Mémoires kan dan ook dunkt mij geen ervaren lezer de indruk opdoen dat hij de
illusie koesterde Breda nog te kunnen ontzetten; waaraan echter wel een paar
reddingspogingen moesten worden gewaagd was het vage begrip dat men de eer
pleegt te noemen, al zij hier tot 's Prinsen werkelijke eer terstond aan toegevoegd
dat hij er geen morspartij met mensenlevens van maakte, zomin als hij daar later
ooit voor te vinden zal zijn.
En, al moest er dan wel iets worden ondernomen, ondeugdelijk haastwerk kwam
daar niet aan te pas; ook het cunctator-element was van meet af aan ingebouwd,
al behoeven wij in dit geval de verklaring van het uitstel misschien niet verder te
zoeken dan bij het enorme aantal zieken in het leger, vooral onder het toch al zo
moeilijk hanteerbare hulpcorps van Ernst van Mansfeld. Hoe het ook zij en al was
dan naar wij zagen de Prins reeds op 12 april weer uit Den Haag naar Waalwijk
vertrokken, vandaaruit brak hij pas 1 mei op naar Dongen waar hij aan de
commandant van de belegerde vesting, zijn bastaardbroer Justinus, een brief schreef,
die afgezien van het bericht van Maurits' overlijden in wezen nauwelijks bedoeld
kan zijn geweest als heel veel meer dan propaganda om het benarde garnizoen
met burgerij tot nog wat langer volhouden aan te sporen.
Daarbij werd echter ook wel degelijk het een en ander ondernomen. Weliswaar
leverde een grondige verkenning ‘de tous costez’ alleen maar de bevestiging op
dat, zo stevig als de vijand verschanst lag, ‘on ne voyoit pas moyen de pouvoir forcer
les retranchemens’, maar dan wordt ineens gesignaleerd dat er een groot convooi
voor het vijandelijke leger onderweg is en daarmee de kans gegeven eens stevig
terug te slaan. Helaas echter mislukt ook die op-
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zet. Frederik Hendrik stuurt er maar liefst zestig compagnieën cavalerie op af onder
bevel van Marquette die echter de schone kans laat glippen; hoewel geen onvertogen
woord van blaam aan de man gespendeerd wordt, valt duidelijk tussen de regels
door te lezen dat deze riante gunsteling van Maurits in Frederik Hendriks appreciatie
waarlijk niet zo'n hoge dunk verdiende. Typerend lijkt in deze samenhang een scène
die wij opgetekend vinden door iemand met heel veel en heel goede relaties in den
lande en die wij hieronder nog tot vervelens toe zullen tegenkomen, Hugo de Groots
zwager Nicolaas van Reigersberg. Welnu, aldus kreeg Grotius in Parijs te lezen,
‘Sijn Excellentie, soo Marquette hoe het toegegaen was quam rapporteren, sprack
noch goet noch quaet; die daer ontrent sijn geweest relateren, dat hij seer was
4
ontstelt.’ Geen spoor van enigerlei suggestie als zou het lot van Breda ermee staan
of vallen, maar wel mag men aannemen ‘que si ce convoy eust peu estre défaict,
5
l'Armée de l'Ennemy se fut trouvée bien en peine à cause de la faute de vivres.’
Na deze mislukking en als de Prins moet constateren dat de vijand niet uit zijn
verschansingen is te lokken om slag te leveren, kan nog maar één ding worden
geprobeerd, een aanval op een van die verschansingen zelf, en dit gebeurt dan ook
- zelfs in het nuchtere proza proeven wij met hoeveel tegenzin - op 15 mei bij
Terheiden. Nochtans, hoewel van hoog tot laag allen die deel namen aan deze
poging verdiend hadden dat zij met succes was bekroond geworden, ‘les choses
estoyent autrement ordonnées’ en toen hij inzag dat het verder alleen maar een
slachting zou worden, gaf Frederik Hendrik bevel tot de aftocht. Verlies: ‘environ
6
trois ou quatre cents hommes et quantité d'Officiers.’ Naar Contarini in Den Haag
opving, had ook de veldheer zelf zich als een gemeen soldaat geweerd; des te
groter dus de onbillijkheid als inderdaad, zoals wij in hetzelfde dispaccio vernemen,
7
deze mislukte poging tot ontzet een slechte indruk van hem deed postvatten.
Kon of moest met deze onderneming bij Terheiden de eer gered worden geacht,
niet meer te redden was Breda. Om uit het onbewogen, laat ons maar eerlijk zeggen
saaie aaneenrijgsel dat ons als de Mémoires de Frédéric Henry is overgeleverd, de
enige zin te citeren waarin wij zo iets als een cri du coeur horen doorklinken: ‘Le
Prince, ... considerant le peu de tems qui restoit à ceux de la Ville pour se maintenir,
afin de ne voir pas perdre ceste Ville en sa presence, se retira de Dongen, et retourna
8
en deux jours en son vieux camp à Walwic.’ Met dat al hield de stad het nog ruim
veertien dagen vol; pas op 2 juni wordt het capitulatieverdrag getekend en drie
dagen later speelt zich het grootse gebeuren af, ten gevolge waarvan, dank zij een
geniale hofschilder die hem zelfs nimmer aanschouwd had, de bastaard Justinus
in kunsthistorisch opzicht tot in lengte van dagen boven alle andere Nassaus zou
blijven uitsteken. Maar al is geen enkel ander medium zo diep doorgedrongen als
het penseel van Velázquez, de sfeer van hoofsheid waarin dit alles zich
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afspeelde vinden wij ook op bescheidener niveau gedocumenteerd. Zo mochten
bijvoorbeeld niet alleen bij de uittocht van het garnizoen 's Prinsen privébezittingen,
de hele inboedel van het kasteel, worden meegenomen, hij kreeg zelfs zes maanden
de tijd om het allemaal op zijn gemak te laten weghalen. Wij mogen dus wel
veronderstellen dat het kasteel nog behoorlijk gemeubeld was, toen de Infanta zelf
er een paar dagen kwam logeren en in de Mémoires proeven wij, van alle
verderreikends afgezien, zo iets als jalousie van ridderlijke rivalen dat het Spinola
was aan wie de eer te beurt viel als gastheer van de hooggeplaatste oude dame
op te treden, in plaats van de zogezegd door omstandigheden verhinderde prinselijke
baron van Breda zelf.
Immers, de baron van Breda zat in Waalwijk en daar bleef hij zitten tot eind juli, op
de 29ste van welke maand hij pas in Den Haag terugkeerde, voor de eerste maal
bekleed met al zijn waardigheden maar met Breda verloren. In ieder geval droeg
hij zorg laat in de avond te arriveren, zoals hij ook alle speciale eerbewijzen had
9
geweigerd in de steden waar hij onderweg langs kwam. En is het toeval dat hij
arriveerde op een tijdstip waarop de Staten van Holland, die onverrichterzake hun
voorjaarszitting een week hadden verlengd in afwachting of Breda misschien toch
nog zou worden ontzet, thans juist enkele dagen tevoren gescheiden waren na hun
zomerzitting? Wel werd hij speciaal begroet door een deputatie uit de
10
Staten-Generaal en, even bij voorbaat opgetekend, dat zal usance blijven bij ieder
jaarlijks vertrek naar en terugkeer uit het leger.
Maar vóór dit spectaculairs-voor-zover-onvermijdelijk waren dus sedert de val
van Breda bijna twee maanden Waalwijk verlopen en nergens blijkt bijvoorbeeld
dat zijn Amalia hem daar gezelschap is komen houden. Zeer waarschijnlijk is dit
ook niet, want in het leger heerste nog steeds ‘groote sterfte aen de pest ende den
bloetganck’. Aldus Alexander van der Capellen en deze jeugdige leunstoelstrateeg
van het mep-er-maar-op type laat niet na hier godzalig en wel aan toe te voegen:
11
‘Dus slaet Godt het volck, dat onse Crys Oversten soo seer verscoonen.’ Als medio
juli de Staten van Holland er twee gedeputeerden op afsturen, - een van het tweetal
was Jacob Cats - om poolshoogte te nemen, dan komen zij weerom met het bericht
dat naar zij hadden bevonden ‘de Persoon van Sijne Excellentie qualijk was
gelogeert, hebbende infectie rondsomme sijn logement’, zodat de Vergadering
12
resolveert hem serieuzelijk te vermanen van logies te veranderen. Dat is dan echter
niet meer nodig, want nog diezelfde dag komt er een brief waarin Zijne Excellentie
mededeelt dat hij ‘om de toenemende’ - na al die weken nog steeds? - ‘infectie en
sterfte’ in het leger genoodzaakt is geweest zijn huidige kamp op te breken ‘en wel
te besetten de Bommelerwaert, Geertruydenberg en andere plaetsen’ met verdeling
van de rest over diverse garnizoenen ‘aan de Waalkante ende IJsselkante’. Een en
ander natuurlijk vanwege de paraatheid maar
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met hoeveel animo men in die garnizoenen de infectie zag verschijnen is niet
geboekstaafd. Wel verdween nu gelukkig ook Ernst van Mansfeld met zijn benden
in de richting van Duitsland, naar ‘'t Deense oorloge’ waarover aanstonds.
Een heel veel vroeger opbreken van het Statenleger zou met dat al moeilijk te
verantwoorden zijn geweest; op een zo late datum als 4 juli rapporteren
gedeputeerden, vers uit het leger, ter Staten-Generaal dat de Prins nog ‘irresoluit’
is, ‘menende dat ingesien sal moeten werden off hem den viant sall willen retireren
13
in sijn garnizoenen’ en ook al kon Zijne Excellentie juist onder diezelfde dagtekening
14
rapporteren dat dit inderdaad het geval was, dan nog leek het een eis van
elementaire voorzichtigheid eerst af te wachten tot de ter plaatse sterkste partij ook
werkelijk weg is en, althans op korte termijn, zal blijven.
De sterkste partij ter plaatse, dat inderdaad. Weldra zal het een standaardthema
zijn in het strategisch topberaad van de Republiek met haar bondgenoten dat de
fenomenale krachtsinspanning ter wille van Breda de Spaanse ressources totaal
heeft uitgeput, de situatie van het ogenblik was dan toch maar aldus dat een
grensvesting van primair belang uit handen van één partij was overgegaan in die
van de andere, zodat zuiver defensie-technisch allerlei maatregelen moesten worden
genomen. De versterking bijvoorbeeld van Steenbergen, waarover in deze dagen
eindeloos veel te doen is, dan wel de neutraalverklaring van Zevenbergen en de
Zwaluwen. Al dit soort zaken en nog tientallen andere moesten worden beredderd
en al mogen zij dan 's mans biografie niet verklonteren, dit soort van beredderingen
vult bij een figuur als Frederik Hendrik het overgrote deel van zijn levensdagen. Plus
dan natuurlijk nog als dagelijkse, onaflatelijke zorg nummer één de financiering van
geheel dat apparaat; maar dat was niet zo maar een dagelijkse zorg, daarmee
beroeren wij de kern van heel dit levenswerk.
In aansluiting op dit tweetal substantieven van zwaar kaliber, levenswerk en
financiering, lijkt het gewettigd ons af te vragen wat zich tussen al die gevarieerde
bedrijvigheid door in deze Waalwijkse maanden van stilstand in hoofd en boezem
van deze Prins aan ideeën en sentimenten heeft opgestapeld dan wel ontrold. Grif
toegegeven, zich in een vraag als deze verdiepen zonder het beruchte
Hineininterpretieren is praktisch onmogelijk, maar zouden wij door na te laten die
vraag te stellen ons, al bestaat er dan geen woord hinausinterpretieren, niet
bezondigen aan moedwillig verdonkeremanen van iets dat wel degelijk essentieel
is? Het lijkt toch wel onloochenbaar dat ieder denkend mens die weet of
redelijkerwijze kan verwachten dat hem te zijner tijd een status van, zo niet supreme,
dan toch zeer hoge verantwoordelijkheid ten deel zal vallen, zich daarin weliswaar
reeds jaren lang te voren in gedachten pleegt in te leven, maar zich met die belevenis
pas werkelijk in al zijn vezelen geconfronteerd voelt wanneer het werkelijk zo ver is
gekomen. En als dit zover
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komen dan juist plaats vindt op een dieptepunt, dan kunnen toch, zou men zo
zeggen, die vezelen alleen maar des te scherper reageren.
En dan nog ter zake met die hoge status van verantwoordelijkheid. In hoeverre
heeft de niet meer zo heel erg jonge vorst - en zeker niet naar zeventiende-eeuwse
normen - die thans vooruit schoof naar het eerste plan op het wereldtoneel, zich in
die dagen met de hoop verlustigd dat hij het nog zou brengen tot de status van
souverein over iets uitgebreiders dan zijn prinsdommetje Oranje? Maar zelfs al laten
wij in het midden in hoeverre hier van hoop moet worden gesproken, het is toch
ondenkbaar dat de zoon, die in de wieg lag toen zijn als nationale held gevierde
vader vermoord werd, bij het aanvaarden van de vaderlijke erfenis zich niet nog
eens met hart en ziel zou hebben verdiept in de gemiste kans hoe de grafelijkheid
juist van het grootmachtige Holland net op het nippertje niet in zijn Huis geïnvesteerd
was, toen het fatale schot viel. En evenzeer moet hem toch wel door het hoofd
gespookt hebben hoe Oldenbarnevelt van harte gaarne Maurits alsnog Graaf van
Holland gemaakt zou hebben, maar dan een graaf die aangewezen was op een
dermate nauwe samenwerking met de Staten - mitsgaders met hun Advocaat dan
natuurlijk - dat de zoon van Anna van Saksen te kennen gaf nog liever van de
Haagse toren te springen dan op die voorwaarden graaf te worden, zodat hij dus
in naam steeds dienstbaar was gebleven in het emplooi van de diverse
statencolleges.
En toch waren die voorwaarden, die broer Maurits zo lapidair van de hand had
gewezen, dezelfde waarop hun beider vader wel degelijk kans zou hebben gezien
de grafelijkheid te bekleden en wel om de simpele reden dat hij met net precies
diezelfde modaliteiten al jaren lang ook zonder die grafelijke waardigheid diezelfde
Staten leidde. Welnu, als het nageslacht in aanvulling op zijn fameuze
stedenbedwingerij betreffende Frederik Hendrik iets heeft opgetekend, dan is het
toch wel het kennelijk van zijn vader geërfde talent met dergelijke Statencolleges,
gewestelijk en meer nog ‘Generaal’, om te springen, of zeg maar gemakshalve hen
te leiden, ook al lag dan de souvereiniteit in hun collectieve schoot van geleiden in
plaats van bij hem zelf als toonaangever. En als nu wij, betweterig nageslacht, dit
spijts al zijn omslachtigheid en - niet te vergeten - ook bewerkelijkheid een toch in
wezen niet onbevredigende opzet believen te vinden, dan moeten wij ons ervan
bewust zijn hoe het geval ons wel kan aanspreken als curiosum, als Europees
unicum, maar hoe voor een zeventiende-eeuwse vorst van de tweede of derde
garnituur zo'n situatie, die, al haar Ansätze tot permanentie ten spijt, zo sterk aan
het condottieredom herinnerde, een ware gruwel moet zijn geweest, plus daarbij,
wanneer men als Prins van Oranje een Ernst van Mansfeld of zelfs een Christiaan
van Brunswijk zag rondscharrelen, zo langzamerhand ook een anomalie. De
veronderstelling dat hij in het diepst van zijn hart zo'n anomalie als iets bevredigends
zou hebben geaccepteerd lijkt mij dan ook een grove miskenning van Frederik
Hendrik
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zoals hij ons voor ogen staat, juist ook in al zijn positieve qualiteiten. En wie de
neiging mocht gevoelen ter vergelijking Maurits met zijn Haagse toren erbij te halen
mag niet verzuimen daar weer bij te bedenken dat Maurits van wat hij dan wèl was
‘constitutioneel’ graaf zou zijn geworden onder de hoede van een stevig verschanste
en, zij het dan niet al-, toch zeer machtige eerste minister, terwijl Frederik Hendrik
kans zal zien ook zonder souvereine status zijn leven lang van eerste of zelfs
überhaupt van ‘ministers’ verschoond te blijven.
Maar in het midden gelaten wat zich aan redelijk veronderstelbare
toekomstmogelijkheden aan het prinselijk geestesoog mag hebben ontrold, wat hij
ter afwisseling van zijn veelsoortige beslommeringen van alle dag in het obscure
Waalwijk aan meer plechtstatigs te doen kreeg, was aan de ene nederige deputatie
na de andere de ene eed na de andere zweren, die hem gezamenlijk in theoretische
dienstbaarheid tot de nauwelijks nog aantastbare leider maakten in het staatsbestel
van de Zeven Provinciën. En kan men dan van een man als Frederik Hendrik
aannemen dat hij zich niet in al wat hij aan eer, geweten plus nog intellect het zijne
mocht noemen zou hebben afgevraagd hoe aan dit leiderschap met zinnigheid
gestalte kon worden gegeven?
Wat hij zich om te beginnen niet verheeld kan hebben, is dat hij een nieuwe bezem
was, waarvan spreekwoordelijk verwacht werd dat hij schoon zou vegen; en dit stelt
ons dan voor de vraag: wat viel er allemaal schoon te vegen? Welnu, dat was
concreet gesproken in de eerste plaats het leger- en vlootbeleid waarop wij nog tot
vervelens toe zullen terugkomen, maar daarbij was er nog meer; er was, meer in
abstracto, de animo van ‘desen Staet’ in zijn vage totaliteit tot voortzetting van het
nationale bevrijdingsprogramma; al wat daar direct dan wel indirect mee samenhing
moest onvermijdelijk eens in de volle herfsttooi van zijn problematiek onder het oog
worden gezien.
In een vorig hoofdstuk heb ik de jaren 1619-1625 onder de minst gekende
tijdvakjes uit onze nieuwere geschiedenis gerangschikt en dit toch stellig niet ten
onrechte? Want ook al kunnen wij er dan het een en ander aan gebeurtenissen in
localiseren, wij weten zelfs niet eens precies waar eigenlijk de werkelijke macht
berustte. Bij Maurits, dat om te beginnen, maar waar begint zo iets en, pertinenter
nog, waar houdt het op? Ondanks zijn eclatante overwinning op Oldenbarnevelt
kan men niet dan aarzelend de machtspositie van Prins Maurits in de jaren twintig
vergelijken met die van een Willem III vijftig jaar later, zeker met die van Willem III
in de bevrijde landgewesten met hun regeringsreglementen. Maar dan verder: met
wat voor type regenten als voedings- of als klankbodem moest Maurits zijn macht
ontplooien of dan toch handhaven? Ook op dit chapiter zullen wij nog in den brede
terugkomen, maar hier zij reeds even opgemerkt dat, al kennen wij dan de nodige
namen, die van een Reinier Pauw en een François van Aerssen, het feit dat wij hen
kennen toch wel voornamelijk te danken is aan hun doen en laten vóór 1619.
François van Aerssen heet na Maurits de machtigste man in den lande, maar
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waaraan kunnen wij dat afmeten? En zien wij niet slimme Reintje Pauw hoofdzakelijk
nog slechts bedrijvig op locaal niveau, alleen maar daardoor van ietwat verder
reikend belang, dat die localiteit Amsterdam heette? Maar in die, om ons even te
beperken tot Holland, in die zeventien stemhebbende steden die niet Amsterdam
heetten, hoe was daar de politieke constellatie? Daar hadden door het optreden
van Maurits de geestverwanten van Reinier Pauw de meerderheid gekregen die zij
in Amsterdam al jarenlang bezaten. Niet dat de geestverwanten van Pauws
tegenpool, de humanistische en humane burgemeester C.P. Hooft eenvoudig werden
weggevaagd, maar niettemin, hun ruggegraat was voorlopig geknakt en Maurits'
antwoord aan de oude Hooft: ‘Bestevaer, 't moet nu voor deez'tijd zo zijn. De nood
15
en dienst van't Land vereischen het’ geeft, inclusief die neventoon van
gemoedelijkheid, stellig de kern weer van wat hier voorviel.
Maar al had dan Maurits in 1618 de Hollandse steden en bijgevolg de Staten van
het gewest nieuw gefatsoeneerd naar zijn eigen ideeën, zodat hij bij de afloop van
het Bestand hervatting van de oorlog had kunnen doordrijven, hij had verzuimd of
het was hem in die economisch weinig florissante jaren niet gelukt deze zijn aanhang
ook op te stuwen tot enigerlei notabele oorlogsinspanning. Het mocht dan al, globaal
gesproken, de anti-vredespartij zijn, die aan de macht was, dit had geen grotere
scheutigheid tot gevolg gehad of kunnen hebben in het fourneren van de middelen
voor de oorlogvoering, zodat dan ook het initiatief bij de vijand was komen te liggen
met als resultaat het verlies van Breda, de heilzame schok die Frederik Hendrik te
baat gaat nemen om het gehele apparaat nieuw te stroomlijnen. Uit de aard der
zaak strekte zijn campagne zich ook uit over de zes andere gewesten maar het was
nu eenmaal zo, dat Holland bijna 59 procent van het federale budget voor zijn
rekening had, terwijl bovendien de kleinen doorgaans pas in actie kwamen wanneer
Holland was voorgegaan, mitsgaders niet zelden nadat het hun verwachte bijdragen
reeds had voorgeschoten.
En dan een essentiële opmerking vooraf: tot zijn kern herleid komt de dialoog
tussen Holland en Frederik Hendrik, die heel zijn regering door zal pruttelen, om
van het naspel met zijn zoon niet eens te spreken, alleen maar neer op een schier
eindeloos herhaald: ‘Wij kunnen niet’ - ‘Jullie willen niet’. Nu is het laatste zeker
waar; Antwerpen buiten de fameuze ‘Tuin’ houden werd steeds onmiskenbaarder
het Hollandse arcanum imperii. Maar hoe staat het met het eerste, dat niet kunnen?
Was dat, ja of nee, tegelijkertijd ook waar? Al naar gelang van eigen neigingen van
hem die op of buiten zijn beurt het onderwerp aanroerde is, eigenlijk op de bonnefooi,
de vraag nu eens bevestigend dan weer ontkennend beantwoord, zodat men slechts
kan hopen dat zij, nu juist voor dit aspect van de geschiedvorsing de technische
knepen steeds meer verfijnd raken, zo langzamerhand eens aan de beurt zal komen
voor des-
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kundig en gedetailleerd onderzoek. Bij al het vele dat wij reeds weten omtrent het
fenomeen Holland in zijn Gouden Eeuw mogen wij er ook nog wel bij weten of die
van alle daken af bekreten, naar zeventiende-eeuwse normen inderdaad exorbitant
zware belastingdruk, de zwaarste in het toenmalige Europa, ook werkelijk geen
enkele verzwaring meer toeliet zonder de welvaart dermate drastisch te ondermijnen
dat heel het glorieuze unicum in elkaar zou zijn gezakt.
Deze onwetendheid juist wat het essentiële punt betreft verdisconteerd, is het
dan zaak het streven van de nieuwe Prins te signaleren naar opbouw van het
oorlogsapparaat; naar wederopbouw uiteraard, want het had immers al eens, ten
tijde van Maurits' floruit, met zijn rationele en forse structuren heel Europa
geïmponeerd; na het Bestand waren echter die structuren aanzienlijk minder fors
weer opgetrokken.
Zoals bij veldheren niet ongebruikelijk, zal deze zorg voor het leger en voor
legerversterking een motief zijn en blijven dat in elk van Frederik Hendriks levensjaren
meeklinkt en dat wij plichtsgetrouw herhaaldelijk even zullen moeten beluisteren.
Met des te minder scrupules kunnen wij dan ook bij deze eerste spurt ons ervan
gedispenseerd achten al te ver in details te treden. Het is de spurt die zijn beloning
vinden zal in Den Bosch, maar waarbij, met even het hoera-tje voor Grol in 1627,
de tussenliggende jaren verstrijken in niet dan matig spectaculair ploeterwerk dat,
door de omstandigheden opgedrongen, hic et nunc in het kamp te Waalwijk zijn
aanvang had genomen.
Dus de lopende zomer van '25 hier slechts als voorproefje, maar tot recht begrip
- en niet alleen van dit voorproefje - moet even eraan worden herinnerd hoe het
militaire apparaat in de Republiek functioneerde. Het Statenleger, in beginsel één
en ondeelbaar, ressorteerde als generaliteits- oftewel unieaangelegenheid natuurlijk
onder de Staten-Generaal; met niet dan een heel klein scheutje overdrijving kan
men zelfs wel beweren dat de Unie van Utrecht destijds juist was beklonken om dat
Statenleger op de been te houden. Eén onderdeel was echter nimmer van de grond
gekomen, de daartoe vereiste, centraal beheerde generaliteitsfinanciën. Zodoende
was er bij gebrek aan beter een systeem in zwang geraakt, dat de geschiedenis is
ingegaan als ‘repartitiestelsel’ en dat daarop neerkwam, dat elk van de zeven
uniegenoten rechtstreeks een met zijn aandeel in het generaliteitsbudget
corresponderende portie van het leger bezoldigde. Welteverstaan, dat leger was
en bleef van de hele Unie; in theorie was er maar één, geen zeven, zoals men wel
eens smalend hoorde opmerken en zoals men, zeker in later jaren, inderdaad wel
eens zou kunnen geloven.
Maar wat moest er nu gebeuren als een van de zeven Uniegenoten zijn aandeel
liet verslonsen? Het leger al te schromelijk laten desintegreren was niet zeer wel
doenlijk, heel zeker niet zo lang er een Frederik Hendrik waakte, maar waar kon
het anders worden opgevangen dan bij die ene grote onder de Zeven, het rijke
Holland dat zelf toch al bijna zestig procent van alle militaria
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op zijn repartitie had staan? Zodoende komt dan ook het Unie-leger, bijna even
vaak als in de Staten-Generaal waar het rechtens thuishoorde, ter sprake in de
Staten van Holland, dan wel, als deze niet bijeen waren, in het permanente gremium
uit hun midden, het College van Gecommitteerde Raden. Op generaliteitsniveau,
dus waar het in beginsel thuishoorde, ressorteerde het militaire beleid onder de
Raad van State die, of althans waarvan de griffie in de latere jaren van Frederik
Hendrik en zeker onder zijn zoon Willem II dan ook wel eens doet denken aan een
ministerie van oorlog.
Nogmaals, wij zullen in komende jaren het gecompliceerde raderwerk tot vervelens
toe in actie zien, maar reeds thans, in de zomer van 1625, deed zich de wel zowat
meest ongewenste situatie voor, die zich maar denken liet; ten achter op zijn repartitie
was namelijk Holland zelf, welteverstaan, het Holland van Maurits, niet dat van
Oldenbarnevelt. Naar de Staten-Generaal op 14 juli vernemen, te weten van de
(Hollandse) Heer van Schagen, gedeputeerde te velde, hebben sommige
16
compagnieën in vier en twintig weken geen geld gezien. Nu ligt hiervan de schuld
ten dele bij Graaf Willem van Nassau die met de hem bij mondjesmaat toebedeelde
bedragen wel wat efficiënter had kunnen huishouden, maar twee dagen vóórdat
Schagen ter Generaliteit dit jammerlijke tafereel kwam ophangen waren naar
aanleiding van brieven van gedeputeerden te velde alsmede van Frederik Hendrik
zelf ook in de Vergadering van Holland Gecommitteerde Raden hun nood komen
klagen, ‘verthoonende dat de schaarsheyt van de Financie soo groot is, dat sy geen
remedie en sien om de confusie te voorkoomen, ten waare de steeden haar verschot
17
wilden laten staan.’ Tot recht begrip van wat de bedoeling was: dit ‘verschot’ was
voorgeschoten reeds in april, nog vóór de dood van Maurits, toen een drietal heren
waaronder van Aerssen, dat, daartoe gecommitteerd, op het punt stond naar het
leger te vertrekken, eveneens in de Vergadering was komen vertonen
‘de groote schaarsheyd en pericle, omme sonder Geld derwaarts te
gaan, ende dat den Raad van Staate geen raad en weet tot Penningen;
versoekende, dat deese Provincie believe daarop ordre te stellen, opdat
by faute van dien geen disordre in het Leeger en valle, dat noodsaakelyk
18
sal moeten koomen, indien geen Geld en kan gevonden werden.’
Thans echter, medio juli durft het angstvallige gezelschap dat als Statenvergadering
van Holland op het Binnenhof bij elkaar zit, niet zonder nadere instructie van hun
principalen op zich te nemen dat verschot te verlengen, onder andere met de op
zichzelf moeilijk weerlegbare argumentatie dat het immers vooral was verleend om
Breda te ontzetten. En, zoals reeds gezegd, dit is maar een voorproefje.
Onder het hoofd ‘Frederik Hendrik als oorlogvoerder’ moet ook even eraan worden
herinnerd dat hij behalve kapitein- tevens admiraal-generaal was,
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zowel van de Unie als van de afzonderlijke Provincies die hem als stadhouder in
hun emplooi hadden genomen. De functie associeert hem met een element waarmee
het ons moeilijk valt ons hem als werkelijk met hart en ziel verbonden voor te stellen.
Dit neemt echter niet weg dat hij naar de bescheiden uitwijzen wel degelijk en bijna
aan de lopende band zich ook met maritieme zaken moest bezig houden en wat dit
vooralsnog betekende is, met een beeldspraak die hier bijna de rigueur is, een
moeizaam roeien met wat hem aan riemen ter beschikking stond. Daarmee is het
in deze jaren nog maar matig gesteld en als postume meelevers moeten wij ons
bijna opgelucht voelen, wanneer hij - maar, helaas, slechts voor hoe kort - dat soort
van zaken veilig zal kunnen toevertrouwen aan de deskundige leiding van Piet Hein.
Voor Frederik Hendrik persoonlijk zat, al zal hij er nu ook wel weer niet bepaald
onder geleden hebben, aan deze onbevredigende toestanden ter zee nog de
vervelende kant vast dat een van de luidruchtigst als incompetent uitgekreten
bevelhebbers de admiraal van Zeeland, Philips van Dorp, was, die dan ook in 1629
als zodanig zijn ontslag zal krijgen, zij het slechts om, door Frederik Hendrik in ere
hersteld en zelfs nog hoger geklommen, acht jaar daarna op nog veel pijnlijker wijze
ontslagen te worden als luitenant-admiraal van de Unie. Deze Van Dorp, terloops
gezegd een koude zwager van Constantijn Huygens, was namelijk evenals zijn
gehele familie vrij nauw gelieerd met de Prins; zo was bijvoorbeeld zijn broer Arend
diens hofmeester.
Van meer belang, of toch in ieder geval veel meer typerend is een heel andere
bemoeienis van de Prins met zeezaken. In tegenstelling tot de krijgsgevangenen
te land, die stuk voor stuk hun losgeld waard waren en dus, op dure hoge officieren
na, voor het gemak zo nu en dan en gros werden uitgewisseld, ging het wat de
oorlog te water betreft heel wat barbaarser toe. Het staat wel niet in onze ‘Gouden
Eeuw’-geschiedenisboekjes, maar tot vrij ver in die eeuw werden krijgsgevangenen
te water, ook als het geen eenvoudige piraterij betrof - nochtans, die grens was wel
eens ietwat fluctuerend - zonder pardon door zogenaamde ‘voetspoeling’
geëxecuteerd. Frederik Hendrik nu, die weliswaar bij handhaving van krijgstucht
scherp kon zijn, hield er wat oorlogskansen voor de individuele combattant betreft
humanere, in die dagen moderne begrippen op na en was de mening toegedaan
dat ook krijgsgevangen matrozen van dat uitwisselingssysteem moesten profiteren.
Aldus bijvoorbeeld een advies van hem aan de Staten-Generaal, gedagtekend 18
december 1625, waarin dan echter door de Vergadering niet dan met tegenzin ‘voor
19
dese reyse’ wordt toegestemd; en dit is allerminst het enige voorbeeld.
Voor wat zo fris en opgewekt als ‘Nederland ter Zee’ geëtiquetteerd staat is echter
1625 vóór alles het jaar van de verovering, helaas echter weer vrij spoedig gevolgd
door het verlies van de Bahia de todos os Santos door de recentelijk opgerichte
West-Indische Compagnie. Nochtans, hoe aardig en onaardig ook, dit valt buiten
de faits et gestes van Frederik Hendrik en het-
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zelfde geldt, al moet hij er zich wel degelijk in hebben verdiept, voor een niet bijster
fraaie episode van onze maritieme geschiedenis aan de wal, het zogenaamde
Rotterdamse admiraliteitsschandaal, dat eveneens in 1625 losbrak en waarbij via
allerlei corrupte praktijken nogal wat vooraanstaande regenten betrokken waren.
Dat Nederland ter zee er niet al te wel bij voer kunnen wij ons des te geredelijker
voorstellen, als wij bedenken dat van het vijftal admiraliteitscolleges - drie in Holland,
één in Zeeland, één in Friesland - waaraan het marine-beleid was toevertrouwd,
dat ‘van de Maze’ zoals het officieel heette, het eerste in rang was.
Wat nu, althans voor deze periode, bij Frederik Hendriks calculaties de betekenis
van de vloot in de totaliteit van het oorlogsgebeuren betreft tasten wij zeker niet ver
mis, wanneer wij vóór alles denken aan ‘beveiliging van de kust van Vlaanderen’,
een van de standaardthema's voor deze jaren bij de deliberatiën in de hoge
Statencolleges. Hierbij is dan zeer zeker ook het geestesoog gericht op maritieme
ondersteuning van wat het leger allemaal in Vlaanderen zou kunnen gaan
ondernemen maar zelfs afgezien daarvan was het niet meer dan elementair
defensiebeleid de eigen scheepvaart te beschermen tegen de Duinkerkers - dan
immers nog ‘Spaans’, niet ‘Frans’ zoals ten tijde van Jean Bart - die steeds
ongegeneerder hun ravages aanrichtten. Maar hoe belangrijk de bescherming van
de handelsvloot ook mag geweest zijn, nog verder reikte de betekenis van het
maritieme potentieel der Republiek bij de bepaling van haar aanzien in de wijde
wereld en bijgevolg van haar eigen buitenlandse politiek en dat werd al vrij spoedig,
ook al zal het niet zijn leven lang zo blijven, de politiek van Frederik Hendrik.
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Hoofdstuk VII
Zo ooit iets als geheel vanzelfsprekend is verlopen, dan wel de overname door de
nieuwe Prins van ‘Buitenlandse Zaken’ en dat hij bijgevolg in zekere maar allerminst
onwezenlijke zin evenzeer als die van Maurits de opvolger werd van Oldenbarnevelt
- mitsgaders, eveneens met een intermezzo, de voorganger van Jan de Witt - is
meer in schijn dan in wezen merkwaardig, want zo flexibel was die ongeschreven
constitutie van het lieve vaderland heus wel. Raadpensionaris of stadhouder, het
ging er maar om wie de mensen waren en in de achttiende eeuw zal de ‘portefeuille’
in al zijn vaagheid zelfs geruime tijd worden toevertrouwd aan de griffier van de
Staten-Generaal.
Zoveel is in ieder geval zeker en zelfs proefondervindelijk bewezen, dat er ten
tijde van Frederik Hendrik geen plaats was voor een zelfs maar schaduwminister
van buitenlandse zaken. De enige van zijn tijdgenoten, die daartoe de bekwaamheid
bezat, Adriaan Pauw, weet hij met fijne tact opzij te schuiven, al zal de
opzijgeschovene zich juist op dit gebied met veel succes alsnog doen gelden,
wanneer hij tegen het slot van 's Prinsen regering als vredesonderhandelaar te
Munster bedrijvig is, vanwaaruit hij dan regelmatig op en neer komt naar Den Haag.
Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek; wat hier moet worden opgetekend, is
dat betrekkelijk kort vóór de ambtsaanvaarding van Frederik Hendrik juist een van
de weinige officiële regelingen was getroffen betreffende de hantering van het
buitenlands beleid. Betrekkelijk kort, te weten zes jaar geleden, en de regeling was
niet meer dan iets negatiefs geweest. Toen vijf maanden na de onthoofding van
Oldenbarnevelt, dus veertien maanden na zijn gevangenneming, in de persoon van
Anthony Duyck, een van de drie fiscalen bij het beruchte proces, een opvolger in 's
mans functie werd benoemd, ging hieraan niet alleen een wijziging gepaard in de
betiteling van het ambt - de landsadvocaat werd een raadpensionaris - maar werd
ook aan Duyck expressis verbis een bevoegdheid onthouden, waaraan een wezenlijk
onderdeel van Oldenbarnevelts heterogene machtspositie ontleend was geweest,
het recht de binnengekomen brieven van 's Lands diplomaten in het buitenland te
openen en, bij praktisch gevolg, ook zelf met deze lieden te corresponderen.
Weliswaar zal bij zijn inhuring voor een tweede ambtstermijn in 1626 dit recht alsnog
ook aan Duyck worden toegekend, want de ontstentenis ervan betekende een
ernstige verzwakking van de Hollandse positie ter Generaliteit, maar dan is Duyck
al lang en breed safe bevonden als een bruikbaar instrument voor de nieuwe Prins,
juist zoals, om even vooruit te lopen, na het intermezzo Pauw ook Jacob Cats dit
zal blijken te zijn.
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Was er van 1619 tot 1625 een vacuum geweest in het beleid ten opzichte van het
buitenland? Als ik het wel heb plegen wij vagelijk aan te nemen dat in deze jaren
als een soort rechterhand van Maurits François van Aerssen zich ermee bemoeide,
maar merken doen wij daarvan bitter weinig. En wat Maurits zelf betreft? Welnu,
voor zover deze al enige animo mag hebben gekoesterd het door de Advocaat
opengelaten vacuum met zijn eigen presentie in de wereld te vullen, moeten wij wel
bedenken dat er op dit gebied juist in die jaren heel weinig eer voor hem viel te
behalen.
Immers, wat was voor ‘desen Staet’ de buitenlandse politiek? Zeer zeker, ook het
voor de handel zo vitale evenwicht in het Balticum en wat daarop aansloot in
Noord-Duitsland, alsmede, ietwat zuidelijker in het Rijk, om van Oost-Friesland nog
te zwijgen, het Kleef-Gulik-Bergse houd-me-vast-laat-melos op de oostgrens. Verder
waren er, als een soort extra-tje nog wittebroodsweken gaande met Venetië, maar
op de keper beschouwd bleef, als wij de Spaanse vijand onder ‘Oorlog’ rangschikken,
voor ‘Buitenlandse Zaken’, alleen maar de zorg over voor de betrekkingen met 's
lands twee grote vrienden uit de vroege jaren van opstand en oorlog, de Franse en
de Engelse nabuur.
Voor Frederik Hendrik als historische figuur zullen de betrekkingen van de
Republiek - en die van hemzelf - met de twee grote buren, in conjunctie dan wel in
oppositie, iets zeer wezenlijks zijn; het is dus zaak vooraf even na te gaan hoe hij
ze aantrof, toen hij van het tweede plan opschoof naar het eerste. Hierbij zij in
herinnering geroepen niet slechts hoe hij door kortere of langere verblijven ook zelf
met het Franse vaderland van zijn moeder vrij intiem was vertrouwd geraakt, maar
dat hij eveneens driemaal het Engelse Hof had bezocht.
Wat Frankrijk betreft, dat land had hij leren kennen, toen het voor het eerst na
meer dan een kwarteeuw burgeroorlog onder de straffe leiding van zijn peetoom
weer iets cohaerents en in de wereld toonaangevends aan het worden was. Na
diens vermoording in 1610 volgt weer een periode van overwegend chaos, waaraan
pas een einde komt in 1624 met de definitieve aanstelling van Richelieu tot - in feite
- eerste minister. Waren gedurende deze periode de Frans-Staatse betrekkingen
aanvankelijk iets van heel weinig houvast geweest, tot uitgesproken koel waren zij
verslechterd door de val en zeker door de terechtstelling van Oldenbarnevelt, om
wiens leven te redden de Allerchristelijkste Koning tot en met een speciale
ambassadeur naar Den Haag had gestuurd. Dus welk een onvoorstelbare belediging
naar zeventiende-eeuwse normen de man dan toch te onthoofden.
Inmiddels was die smaad, toen Richelieu aan het bewind kwam, al iets van vijf
jaar terug en hoe zeer ook hij reeds ‘la gloire’, of, iets bescheidener geformuleerd,
‘la réputation’ bij zijn bedrijf zal weten te betrekken, de kardinaal was er de man niet
naar zo lang na dato uit die smaad de beschimmelde consequentie te trekken dat
daarom alleen een zo belangrijk ingrediënt als de
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Republiek nog steeds niet in zijn politieke kookpot zou kunnen worden verwerkt.
Wat hij vóór alles nodig had, was een paar jaar rust om Frankrijk weer op orde te
brengen, maar in die tijd mocht niet de Habsburgse erfvijand de gelegenheid krijgen
zijn krachten ongestoord samen te ballen. Wat lag dus meer voor de hand dan
overeenkomstig de traditie van inmiddels reeds meer dan een halve eeuw de banden
opnieuw aanknopen met het gemenebest dat gebaseerd was op rebellie tegen de
Katholieke Koning en bijgevolg nog steeds als anti-Habsburgse incarnatie bij uitstek
kon gelden?
Zo was dan ook reeds in de zomer van 1624 te Compiègne het zoveelste verdrag
tussen de Franse Kroon en de Heren Staten gesloten, en wel met een looptijd van
drie jaar. Het voorzag zoals gewoonlijk in een aanzienlijk Frans subsidie voor de
belligerente bondgenoot, maar ditmaal niet zonder een lelijk addertje in het gras.
Mocht namelijk de Koning zelf belligerent geraken, dan zou hij niet meer dan de
helft van het subsidie behoeven te betalen, dan wel, ter keuze van hemzelf,
aanspraak kunnen maken op ondersteuning door de Staatse vloot, plus nog het
recht hebben naar hartelust, zo lang niet haar eigen veiligheid in het gedrang kwam,
in de Republiek schepen te charteren. En dat een koning die, hoe dan ook, altijd
wel geld genoeg had, maar vooralsnog vrijwel geen schepen, een dergelijke bepaling
geen dode letter zou laten, is iets waaromtrent al wie maar enigszins ter zake kundig
was, geen ogenblik in twijfel kan hebben verkeerd.
Iets anders is dat bij veronderstelde Franse belligerentie als het ware vanzelf
gedacht werd aan oorlogvoering tegen Spanje, een gebeurlijkheid die ook zeer
zeker en zelfs al wel waarneembaar in het verschiet lag, maar waarop Frankrijks
bondgenoten nog volle tien jaar zouden moeten wachten. Wat voordien wel
gebeurde, is dat die toezegging van maritieme steun de Staten tot tweemaal toe in
last bracht ten gevolge van een heel andere Franse belligerentie.
De eerste keer ging het tegen 's Konings eigen rebellerende onderdanen, de
Hugenoten, in casu meer concreet tegen hun admiraal Soubise en hun voornaamste
vrijplaats - op basis van het Edict van Nantes - het zwaar versterkte La Rochelle,
de stad dus, die in een volgende ronde na een fameus beleg van juist zowat een
jaar door Richelieu zal worden ingenomen.
Is het verwonderlijk dat, toen men een man in Richelieu's positie met onmiskenbare
modaliteiten van ernst ten strijde zag trekken tegen de Hugenoten, algemeen de
verwachting post vatte dat, als het hem gelukte hen op de knieën te krijgen, hij korte
metten maken zou met het Edict van Nantes inclusief de daarin verankerde vrijheid
van cultus? Dat hij in tegenstelling tot een die na hem zal komen, daarvoor een veel
te groot staatsman was, zal de kardinaal pas bewijzen in 1629, wanneer hij niet
slechts La Rochelle, maar in een volgende campagne ook heel het hugenotendom
in de Languedoc militair en politiek heeft terneergeslagen, zodat het niet langer zelfs
maar in de verleiding kan komen zich als een staat in de staat te gedragen, een van
de saneringsmaat-
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regelen waarmee de deugdelijkheid van Frankrijk als toonaangevende mogendheid
in Europa stond of viel.
Dat dit het geval was werd ook ingezien door de politiek mondigen in Den Haag
en, al kan het niet van ganser harte geweest zijn, toen overeenkomstig het vigerende
tractaat in het voorjaar van 1625 door de Fransen om schepen werd gevraagd,
kreeg dan ook admiraal Haultain order met een eskader koers te zetten naar Le
Havre, terwijl daarenboven voor 's konings rekening een aantal schepen werd
gecharterd. Weliswaar was er tevens sprake van een onderneming tegen de Spaanse
vazalrepubliek Genua maar daarbij werd niet verdoezeld dat het er vóór alles om
te doen was La Rochelle mores te leren.
En inderdaad werd La Rochelle voorlopig weer even ongevaarlijk gemaakt, met
dien verstande dat het hugenootse eskader van Soubise met effectieve hulp van
Haultain in een formeel treffen verslagen werd, waarbij, laat ons zeggen gelukkig,
het Staatse eskader juist voldoende gehavend werd om - naar eigen appreciatie,
want de Fransen ontkenden het - een order tot terugkeer naar het vaderland te
rechtvaardigen.
Dat werd ook hoog tijd, want al beseften dan de politiek mondigen dat in de
constellatie van het ogenblik een sterk, tot intoming van de Habsburgse macht
bekwaam Frankrijk ook voor de Republiek een levensbelang was, voor al wat zich
als vroom aandiende in den lande, in de eerste plaats natuurlijk de predikanten,
was het een onaanvaardbare gruwel de Franse geloofsgenoten die men in hun
nood juist behoorde bij te staan, in stede van dien met Staatse wapenen te helpen
bestrijden. En dat de rechtzinnige predikanten hun verontwaardiging niet onder
stoelen of banken plachten te steken, is zo langzamerhand een te vertrouwd thema,
dan dat wij er hier dieper op behoeven in te gaan. Wat wij ons hoogstens even
mogen afvragen, is of wellicht Frederik Hendrik zich in het diepst van zijn hart
gelukkig heeft geprezen dat het besluit tot uitzending van Haultain, waarmee hij
ongetwijfeld instemde, nog juist genomen was vóór hij geroepen werd Maurits op
te volgen. Wel was het na inwinning van zijn advies, dat de Staten-Generaal bij
missive van 20 oktober 1625 Haultain instrueerden ‘alle mogelijcke redenen’ voor
te wenden, mits geen ‘onwillicheyt van 't volck’, om terugkeer naar de thuishavens
1
noodzakelijk te doen voorkomen. Zoals wel vaker in onze geschiedenis had het
even geduurd eerdat het Statenbewind zich effectief liet beïnvloeden door het drijven
van de predikanten, maar ook ditmaal moest het er toch van komen, waarbij een
dankbaar gebruik kon worden gemaakt van die argumenteerbare noodzaak de
schepen voor herstel van averij naar vaderlandse wateren te doen terugkeren.
Alleen het timing viel niet erg gelukkig uit, want toen het bericht van de terugkeer
ten Hove bekend werd, vertoefde daar juist François van Aerssen op buitengewone
ambassade. Hij was, hoewel hij als aartsvijand van Oldenbarnevelt in Frankrijk
jarenlang als persona non grata gegolden had, ter ere van de verleende hulp ditmaal
bijzonder vriendelijk ontvangen en zelfs
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zag Richelieu kans hem in te schakelen in de onderhandelingen met de voorlopig
weer even ingetoomde Rochelezen, totdat het allemaal verkeerde en hij ongenadig
de wind van voren kreeg. Maar daar moet 's lands roving ambassador zo
langzamerhand wel tegen gekund hebben.
Deze bijzondere zending van Van Aerssen naar Parijs hing samen met wat men
van Den Haag uit bezien de ‘Engelse zaken’ kon noemen, dus ook daaromtrent het
een en ander ter oriëntatie.
In zekere zin - het hangt ervan af als hoe monarchaal men de positie van de
Oranjes wenst te beschouwen - in zekere zin valt er enig parallellisme waar te nemen
tussen de Engelse en de Nederlandse geschiedenis van deze jaren, maar dit is dan
toch meer schijn dan werkelijkheid. Weliswaar was koning Jacobus I, dezelfde die
Frederik Hendrik samen met Oldenbarnevelt bij zijn troonsbestijging was gaan
complimenteren, een paar weken vóór Prins Maurits overleden, maar zijn opvolger,
Karel I, begon onzaligerwijze met de onfrisse gunsteling van zijn vader, de - door
en door eerste - hertog van Buckingham, aan te houden; alleen was de verhouding
niet zo scabreus, dat ook in verband met dit geprolongeerde gunstelingschap de
koninklijke legerstede mee over de tong ging. Maar ook om Karel I als
nieuw-opgetreden tegenspeler van de zelf neofiet Frederik Hendrik correct te plaatsen
is het noodzakelijk de klok even terug te draaien. Het eerste dat wij dan moeten
bedenken is dat weliswaar in de zeventiende-eeuwse legendevorming ten onzent
de zwierige Hendrik IV van Frankrijk, hoe zeer ook renegaat in den gelove, als de
onwezenlijk-ideale helper in de nood zal worden gecanonizeerd, maar dat in feite
en zeker in rechte de Schotse Engelsman Jacobus zich als een nog veel intiemere
relatie van de Heren Staten had kunnen beschouwen. Dit had echter de opgeblazene
niet aan zichzelf te danken, maar evenals vrijwel zijn hele hebben en houden nog
aan zijn grote voorgangster Elisabeth, die immers bij het tractaat van Nonesuch in
1585, tegelijk met Vlissingen en Brielle als pandsteden, bovendien voor een tweetal
Engelsen, waaronder uit de aard der zaak de ambassadeur, het recht op sessie in
de Raad van State had weten te verkrijgen. Weliswaar was dit recht vervallen, toen
in 1616 Oldenbarnevelt met een monsterinspanning de pandsteden wist in te lossen,
maar toen werd het niet zeer wel doenlijk bevonden de kort te voren nieuw
gearriveerde ambassadeur Dudley Carleton uit het hoge college te verwijderen en
dit individu bleef in functie tot 1625. Daarna was het weliswaar afgelopen met die
Engelse presentie binnen 's lands Hoge Overheid, maar niettemin, voordat in 1627
dezelfde Carleton, ditmaal als baron Carleton d'Imbercourt, nog eens voor - naar
zou blijken - twee jaar in Den Haag weeromkwam als buitengewoon ambassadeur,
moesten er ettelijke resoluties aan worden gespendeerd om vast te leggen dat hij
2
niet opnieuw sessie kreeg.
Aldus, in hedendaags jargon, de structuren waarbinnen een, zij het dan op
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de keper beschouwd niet meer dan minimale Engelse bemoeienis met Nederlandse
zaken zo nodig of desgewenst had kunnen worden gelegitimeerd, maar al waren
zij wel aardig voor het prestige, Jacobus I had die structuren niet erbij nodig gehad
voor zijn bemoeienis. Hoe zeer ook in wezen ‘onmogelijk’, de man was ontegenzeglijk
zeer veelzijdig en met een van zijn vele zijden was hij amateur-theoloog, weshalve
hij zich dan ook - maar eerlijkheidshalve erbij gezegd: niet helemaal oningeroepen,
en wel van allebei de kanten - zeer intensief bemoeid had met de godsdiensttwisten
3
hier te lande. En als bijvoorbeeld ook nog het Spaanse spionagerapport waar is,
dat Maurits in de nacht vóór Oldenbarnevelts gevangenneming een clandestien
4
bezoek bracht aan de juist die dag te voren uit Engeland teruggekeerde Carleton,
dan mogen wij toch zeker wel, om het voorzichtig uit te drukken, een niet
onaanzienlijke mate van Engelse betrokkenheid bij 's lands interne aangelegenheden
constateren.
Een ander punt dat de Britse Jacobus, althans in de ogen van het grote publiek,
vóór had op zijn broeder van Frankrijk, was zijn, meer veronderstelde dan werkelijke
positie als voorman van het Europese protestantisme tegen de machten der
contra-reformatie. Die positie was, steeds voor het grote publiek, met veel éclat als
het ware symbolisch bevestigd door het huwelijk in 1613 van 's konings enige dochter
Elisabeth met Willem de Zwijgers kleinzoon, keurvorst Frederik V van de Palts.
Zeker sedert dit echtpaar na hun Boheems avontuur in winterkoninklijke barheid
aan de Haagse Kneuterdijk was neergestreken, werd gemakshalve door al wie het
gaarne geloven wilde als weinig minder dan axiomatisch aanvaard dat niets Jacobus
nader aan het hart lag dan herstel van zijn schoonzoon op het kasteel te Heidelberg.
Nu was weliswaar 's konings streven zeer zeker mede hierop gericht, maar hij dacht
het heel anders te spelen dan het gros van zijn onderdanen en hun geestverwanten
op het Continent het bedoelden, namelijk via zijn broeder van Spanje. Hoe zeer ook
bedrijvig als protestants amateur-theoloog en al zou hij voor niets ter wereld ooit
weer een paus als zodanig erkend hebben, Jacobus I, wiens vrouw, Anna van
Denemarken, terloops gezegd, katholiek was geworden, was in hoge mate geboeid
door de triumfalistische roomsigheid van de contra-reformatie en als het op zo iets
imponderabels als affiniteit aankwam, dan had hij daarvan een aanzienlijk royalere
dosis te spenderen aan de Katholieke Koning in Madrid dan aan zijn geloofsgenoten
en die van zijn onderdanen in koelere windstreken. Het werd dan ook vertoond hoe
jarenlang, van Buckingham afgezien, of liever gezegd, zo ongeveer gelijktijdig met
diens groei in goede gratie, niemand meer invloed had op de Britse Majesteit dan
de Spaanse ambassadeur Gondomar. De dierbaarheid ging ten slotte zo ver, dat op initiatief van Jacobus, niet van de Spanjaard - serieus werd gesmoesd over een
5
Spaans-Engels verdelingsplan van de Noordelijke Nederlanden, maar heel wat
verder reikend en meer spectaculair dan zo'n opgegooid balle-
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tje binnen de intimiteit van 's konings cabinet was het jarenlang, afwisselend op een
hoger dan wel lager pitje gekoesterd project van een huwelijk tussen de Prins van
Wales, de toekomstige Karel I, en de Infanta Doña Margarita. In 1623 leidde dit
zelfs tot een nogal romantische reis van de aspirant-bruidegom, samen met
Buckingham, naar Madrid, waar het plan ten langen leste doodliep op zijn toch
waarlijk al te inhaerente onmogelijkheid onder vele aspecten, zoals met name de
Spaanse weigering de Keizerlijke neef in Wenen desnoods actief te beoorlogen ter
wille van de Palts.
Dat hierop oorlog volgen moest was naar zeventiende-eeuwse denkpatronen
vanzelfsprekend, waar nog bijkomt dat de publieke opinie in Engeland daar al sedert
jaar en dag naar hunkerde, zodat, in termen van daadwerkelijke politiek, voor zo'n
oorlog het Parlement terstond bereid was gelden te voteren. Welnu, geheel deze
ontwikkeling kan nauwelijks ergens met meer belangstelling zijn gevolgd dan in Den
Haag en er toog dan ook terstond een extraordinaris ambassade - voorop weer
eens Van Aerssen - naar Londen om van de gunstige conjunctuur te profiteren. Mee
teruggebracht werd een verdrag van defensieve alliantie, waarbij de Koning zich
verbond de Staten te ondersteunen met zesduizend man troepen en het liet zich al
spoedig aanzien dat die goed van pas zouden komen, al was het in feite voornamelijk
de stad- en landplaag Ernst van Mansfeld, die met zijn arme, verziekte
soldeniersgespuis op Engelse kosten hier zijn gastnummertje ten beste kwam geven.
Iets anders is dat er tegelijkertijd in Engeland een niet geringe grief werd gekoesterd
tegen de Nederlanders vanwege de terechtstelling in 1623 van een aantal van
samenzwering verdachte Engelsen op Amboina. Hoewel het strict formeel beschouwd
een conflict betrof tussen de respectieve Oost-Indische Compagnieën, dat
nadrukkelijk verklaard was los te staan van de betrekkingen in Europa, zal het geval
nog decenniën lang steeds weer als een stok van achter de deur te voorschijn
worden gehaald, wanneer dat in de Engelse politiek te pas komt. Om te beginnen
werd, al heeft dat nauwelijks iets met ons verhaal te maken, de terugkeer van Jan
Pieterszoon Coen naar de Oost er een paar jaar door vertraagd.
Maar al schortte het dan ietwat aan hartelijkheid, Engeland was dus weer
bondgenoot en zelfs voer, op basis van een afzonderlijke overeenkomst van augustus
1625, in oktober een gezamenlijke Engels-Staatse vloot naar Spanje, waar evenwel
niet heel veel meer werd uitgericht dan de plundering van een paar dorpen bij Cádiz,
dus iets soortgelijks als wat die zuidelijke kusten al eeuwen lang gewend waren van
Barbarijse zeerovers en wat dies meer zij.
Wanneer dit matig glorierijke zich afspeelt, zijn inmiddels, spijts Amboina, de
banden tussen Engeland en deze Staat al heel wat nauwer aangehaald en de
gelegenheid daartoe was geboden door het overlijden van Jacobus I. Reeds binnen
een week nadat dit bericht in Den Haag bekend was geworden, te weten in hun
6
vergadering van 12 april 1625, besloten de Staten van Holland ter Generaliteit
aanhangig te maken, en zelfs per bijzondere deputatie, dat er een
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buitengewone ambassade voor condoléance en congratulatie naar Karel I diende
te worden gestuurd en wel op korte termijn, ‘eer dien jongen Koning by anderen
werd gepreoccupeert.’ Met dat al duurde het nog tot begin juli eer de ambassade,
aangevoerd door - kan het anders? - François van Aerssen, te Gravesend voet aan
wal zette, juist te laat om nog ‘de vereeringe in fyne Lynwaaten of Damasten’ mee
te brengen, die toegedacht was aan de nieuwe koningin, maar deze, Henriëtte Maria
van Frankrijk, was ook zoëven pas in haar nieuwe vaderland, waar zij van meet af
aan onwelkom was, gearriveerd.
Behalve hun puur protocollaire taak - maar zo iets woog zwaar in de zeventiende
eeuw - hadden Van Aerssen c.s. eveneens de opdracht ‘te renoveeren de tractaten
en te arbeyden tot een alliancie defensief en offensief.’ Welnu, ook al gaat het
gepaard ‘met wat disputen ende trappen’, die alliantie zal medio september ook
inderdaad getekend worden, en wel in Southampton, want in Londen heerste de
pest. Ditmaal leek het menens; niet slechts was er aan Engelse kant alleen reeds
sprake van dertig à vijfendertigduizend man - die echter in die getalsterkte nooit zijn
komen opdraven - maar bovenal, de alliantie zal zo lang duren
‘als de Koningh van Spanjen sal continueeren te pretendeeren door
Oorlogen, middelen van dadelijckheydt, en andere eersuchtige Meneen
en belagingen op de Vryheyt en Rechten der geseyde Vereenighde
Landschappen, en als de Keur-Vorstelijcke digniteyt, Landen en andere
Patrimoniale Staten van 't Palts-Graefschap door hem, of door sijn
Adherenten sullen geoccupeert blyven, ten minste voor de tijdt van vijfthien
7
jaren.’
Tot toetreding zullen worden aangezocht alle vorsten en wat dies meer zij, die
eveneens de Habsburgers een kwaad hart toedragen en zodoende troffen wij dan
ook Van Aerssen zelf reeds in november weer op buitengewone ambassade in
Parijs aan, waar hij ongelukkigerwijze nog steeds vertoefde, toen Haultain met zijn
schepen huiswaarts keerde.
Karel I, die inmiddels reeds in recordtijd zijn eerste Parlement had versleten, en
zijn alter ego Buckingham achtten het gewenst de bij het volk populaire protestantse
alliantie met zoveel mogelijk tam-tam te omgeven en zodoende werd niemand
minder dan de precieuze hertog zelf ermee belast de Engelse ratificatie van het
tractaat van Southampton naar Den Haag te brengen en daar ter plaatse verdere
regelingen te treffen. Vergezeld werd hij door Lord Holland als mede-ambassadeur
en 19 november kon het gezelschap door Frederik Hendrik aan de Hoornbrug
worden verwelkomd. Of veel lieden in den lande het op morele gronden een
compromitterend bezoek vonden? In ieder geval smaalt de vroeg-preutse van der
Capellen in zijn Gedenkschriften: ‘Siet toe, Mignon! dat in U absentie U niemant
8
scuppe by Uwen Meister!’ Naar hij er nog bijvertelt, geschiedde de ontvangst ‘met
grote magnificentie’ en inderdaad achtten de Staten-Generaal, die zo langzamerhand
toch heus al wel de nodige routine hadden in dat soort ontvangsten, het gewenst
voor deze cory-
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fee in het wereldbestel nog wat extra uit te pakken. Hun hofmeester Mortaigne werd
bijvoorbeeld geïnstrueerd ‘tot ammeublement’ van het huis waar de hoge gast zou
logeren met ‘d'officiers’ van de Prins te gaan smoezen ‘om van deselve te becoomen
9
twee ledicanten ende drie behangselen van tapijten.’ En, om alvast even na te
kaarten, toen Mortaigne met de definitieve afrekening voor den dag kwam, bleek
het ‘defroiement’ van het Engelse gezelschap gedurende zevenentwintig dagen de
10
recordsom te bedragen van ƒ 15.245 plus nog wat stuivers en penningen. Ook het
gebruikelijke afscheidsgeschenk voor een dermate hooggeplaatst man van een
dermate notoire inhaligheid moest ongebruikelijk duur zijn, getuige een nadere
consideratie in de Staten van Holland, waarbij het op grond van een advies van
Frederik Hendrik alsnog gebracht wordt op ‘agt honderd ponden’. Wat de
geschiedenis niet meldt, is of Buckingham tijdens zijn verblijf in Den Haag al dan
niet een aanslag heeft gepleegd op de jonggehuwde deugd van Amalia, zoals hij
dat een jaar tevoren in Frankrijk gepresteerd had bij Anna van Oostenrijk. Zo neen,
dan behoeft dat nog niet te betekenen dat Amalia minder aantrekkelijk was, maar
er zijn nu eenmaal rangen en standen en een Prinses van Oranje is geen Koningin
van Frankrijk. Plus nog daarbij dat Frederik Hendrik stellig een meer attente en
alerte echtgenoot was dan Lodewijk XIII. En hierbij terloops opgemerkt: wanneer
wij even rekenen, dan moet het prinselijk paar juist in de weken van spanning hebben
verkeerd of al dan niet hun eersteling op komst was.
Omtrent wat Buckingham nu heel precies in Den Haag kwam doen waren uit de
aard der zaak de nodige gissingen vaardig. De anonieme insider op de Spaanse
betaallijst, die regelmatig rapport uitbracht naar Antwerpen, wist te vertellen dat de
Engelsen hadden aangeboden tegen afstand van Sluis, Cadzand en Aardenburg
de Staten al hun schulden kwijt te schelden, mitsgaders hen, door af te zien van
alle Engelse pretenties, als ‘vrij’ te erkennen. Gezamenlijk zou dan verder een aanval
11
op Brugge worden ondernomen. In een later bericht van meer dan een maand na
Buckinghams vertrek vernemen wij nog nader dat het fraaie plan gestrand is op
tegenstand van Frederik Hendrik, hoewel de kliek van Van Aerssen er hevig vóór
12
was.
Dat de Engelsen wel voelden voor een landing in Vlaanderen, maar dat van
Staatse kant daartegen in dit stadium bezwaar werd gemaakt, vernemen wij
overigens ook van een meer boventafelse instantie, en wel van ambassadeur
13
Contarini, maar deze deskundige waarnemer laat zijn bazen aan de Lagune
evenmin in twijfel waar de besprekingen voornamelijk om draaiden, en dat was niet
zo zeer de uitbreiding van het verdrag van Southampton in het vage weg gesproken,
als wel, concretelijk, de inschakeling erbij van Denemarken.
Uit onze schoolboekjes zijn wij zo zeer gewend geraakt de Deens-Nederlandse
betrekkingen in het verleden uitsluitend te bekijken in functie van de Sont met tol,
dat hier wel even eraan mag worden herinnerd hoe koning Christiaan IV met zijn
talloos vele dynastieke belangen in Noord-Duitsland zich in
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1625 hals over kop in de Dertigjarige Oorlog stortte, waar hij, in de gebruikelijke
periodizering, het tweede hoofdstuk voor zijn rekening nam, beëindigd met zijn
nederlaag bij Lutter am Barenberg in augustus 1627. Dit oorlogsbedrijf nu, waarbij,
met een Wallenstein en een Tilly in volle actie, het potentieel der contra-reformatie
zijn hoogste zij het kortstondige intensiteit bereikte - concreet-geografisch: tot aan
de Oostzee - ontrolde zich dicht genoeg bij de grenzen der Republiek om, zeker in
de Landprovincies, een gevoel van mea res agitur wakker te roepen en bij heel het
militaire bedrijf van de komende jaren, tot en met het beleg van Grol, zal dan ook
met deze Deense oorlog zorgvuldig rekening worden gehouden.
Deze uitweiding ter verduidelijking van Buckinghams optreden in Den Haag;
behalve hijzelf, Lord Holland en de nog niet vertrokken ordinaris ambassadeur
Carleton, zaten namelijk ook nog twee extraordinaris Denen - nummer één Jakob
Ulfelt - met het traditionele achttal commissarissen uit Harer HoogMogenden midden
rondom de conferentietafel. Nog juist vóór het scheiden van de markt, 9 december,
sloten zij zo waar een verbond, al kon dat niet heel diep gaan, want evenals zo veel
anti-Habsburgse projecten uit deze jaren liep ook dit spaak op de fundamentele
oneensheid dat koning Christiaan zijn neutraliteit wilde handhaven tegenover Spanje,
en wel precies even hardnekkig als de Heren Staten tegenover Keizer en Rijk.
Trouwens ook wat de technisch-militaire regelingen betrof bleef het een net met
wijde mazen, maar wat dat betreft kon veel ter latere beslissing worden overgelaten
aan de man die, al was hij dan zelf geen gedelegeerde, de hele conferentie - als
men daarvan spreken mag - in feite gepresideerd had, de Prins van Oranje. Nog
vóór het hem gegeven was zich waar te maken als strateeg in de topklasse had
zodoende de nieuwe leider van het Gemenebest der Zeven Vrije Nederlanden zich
een centrale plaats zien toekennen bij internationaal beraad op hoog niveau.
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Hoofdstuk VIII
Het laten zien wat hij waard was als veldheer was ook in het nieuwe jaar 1626 nog
niet voor Frederik Hendrik weggelegd. Wat buitenlandse ruggesteun betreft zou de
situatie gunstig geweest zijn; met allebei de oude vrienden een alliantie en al was
dan die met Frankrijk even verontdierbaard, Richelieu was veel te zeer Realpolitiker
om ter ere van zo iets incidenteels een hoofdlijn van zijn beleid om te buigen. Wat
Engeland betreft waren die arme slachtoffers van Amboina, zo ongeveer als duiveltjes
uit een doosje, te allen tijde tevoorschijntoverbaar, maar voor het ogenblik zat dat
doosje vrij stevig dicht. Als niettemin het jaar 1626 voor de kapitein-generaal van
de Unie niet meer zal zijn dan een vrij vormeloos aftastjaar, dan lag dat uitsluitend
aan de omstandigheden in het binnenland.
Vooraf echter even, al is het nauwelijks meer dan een kroniek, wat zich dan wèl
aan militaire bedrijvigheid voordeed. In totaal beslaat in de Mémoires het hele jaar
1626 nog geen volle zes bladzijden en deze lezend vraagt men zich onwillekeurig
af of, geheel afgezien van de vraag in hoeverre en met wiens assistentie hij ze later
gefatsoeneerd heeft, de Prins die mémoires niet inderdaad jaar voor jaar heeft te
boek gesteld. Opvallend is in ieder geval dat hij hier, nog vrijwel aan het begin, juist
zoals reeds in zijn hoofdstukje over Breda, tot tweemaal toe iets doet, dat later vrijwel
niet meer zal voorkomen, en wel aan anderen... de schuld geven is wat te sterk
uitgedrukt, maar niettemin, hij zet zorgvuldig uiteen hoe iets door anderer toedoen
mislukt is. De ene keer is het Famars - een van de vele officieren met die naam die door een handjevol volk voor het gros van de vijandelijke troepenmacht aan te
zien een essentiële verrassingsmanoeuvre verprutst, later in de campagne gaat er
iets mis doordat Stakenbroeck een mondeling gegeven order verkeerd interpreteert,
uit welk incident de Prins de lering trekt dat hij voortaan zijn orders schriftelijk moet
1
geven. Als enig winstpunt van het jaar valt te noteren de inname door Ernst Casimir
van het nietige Oldenzaal.
Van meer belang dan deze details is inmiddels dat wij reeds bij deze eerste
campagne het grote patroon ontwaren, dat bij Frederik Hendriks gehele verdere
militaire bedrijvigheid dominerend zal blijven. Begonnen was het om Hulst,
ironischerwijze de vesting die uiteindelijk juist zijn laatste verovering worden zal,
maar om daar als verrassing te komen opdagen - hetgeen dus mislukte - moest
eerst het leger geconcentreerd worden bij Emmerik. Vandaaruit werden in anderhalve
dag varen de Zeeuwse wateren bereikt, maar toen bleek dat het voor niets geweest
was, nam de terugtocht stroomopwaarts ruim veertien dagen in beslag.
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Ziehier het vaste patroon: de vurigst begeerde objecten, Brugge, Gent en, bovenal,
Antwerpen liggen in het zuidwesten, maar daar kan alleen iets ondernomen worden
na veiligstelling van de neuralgische plek die ongeveer samenvalt met de driehoek
Nijmegen-Emmerik-Gennep, vanwaaruit wij dan ook vrijwel ieder jaar de
zomercampagne een aanvang zullen zien nemen.
Want dit vooropgesteld: die oorlogvoering was seizoenbedrijf. Al naar gelang van
de omstandigheden het ene jaar wat vroeger, het andere wat later, werd in de lente
of vroege zomer te velde getrokken en na een paar maanden van al dan niet met
succes bekroond krijgsgedruis in de herfst het leger weer verdeeld over de
winterkwartieren, terwijl de Prins terugkeerde naar Den Haag om zich aan zijn
beslommeringen daar te wijden, waarvan doorgaans de voorbereidingen voor de
volgende zomercampagne geenszins de minste waren. Al naar gelang de jaren zich
aaneenrijgen, krijgen wij meer en meer de indruk dat, ietwat paradoxaal uitgedrukt,
Frederik Hendrik heel wat meer tijd en met name ook energie moet spenderen om
zijn oorlogvoering mogelijk te maken, vooral natuurlijk financieel maar ook
‘psychologisch’, dan aan het militaire bedrijf zelf.
Zeer in het algemeen genomen kan men misschien zeggen dat bij een figuur als
deze prins met zijn zo uitermate ingewikkeld pakket van heterogene bevoegdheden
in de zomermaanden de gedaante van veldheer prevaleerde tegen 's winters die
van staatsman, maar dit dan toch ook wel zéér in het algemeen gesproken. Was
enerzijds de overwinterende staatsman, die zijn volgende zomercampagne
voorbereidde, daarbij uiteraard tevens als veldheer bedrijvig, zoals de datering van
allerlei ook zuiver politieke bescheiden getuigen kan betekende het aanbreken van
het vechtseizoen allerminst dat de staatsman nu een paar maanden op non-actief
werd gesteld.
Een voor de zuivere krijgsgeschiedenis zo betrekkelijk dood jaar als 1626, waarin,
zoals hieronder blijken zal, de staatsman in Frederik Hendrik, hoe node ook, de
boventoon moest voeren, kan niettemin of misschien juist daarom wel dienstig zijn
om ons allerlei routinebeslommeringen van de kapitein-generaal voor de geest te
halen. Zo was er om te beginnen het probleem dat het van huis uit toch al rijkelijk
internationaal samengestelde leger, nog afgezien van het Engelse hulpcontingent
ten dele opereerde met Frans geld. Veel valt hierover na het voorgaande hoofdstuk
niet meer te vertellen, maar het is te begrijpen dat de welwillende helpers waar voor
hun geld wilden zien en als die waar niet kon worden geleverd, dan uitleg waarom
niet.
Ook ‘psychologische oorlogvoering’ met inbegrip van het wekken van valse
verwachtingen komt er wel aan te pas, zoals wij tussen ander wetenswaardigs door
vernemen in een passage bij van der Capellen, die ik hier als genrestukje dat de
situatie kenschetst in extenso laat volgen; het staat onder mei 1626 en met ‘den
Raedt’ is uiteraard bedoeld de Raad van State:

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

125
‘Syn Excellentie gaet dikwils ter vergaderinghe soo van haere HoogMog.
als van den Raedt, geeft ordre, dat de munitien van oorlogh, punten ende
ander gereetscap de rivieren opgaet, ende strooyt geruchten, als dat van
den vyant begint troupes te vergaderen tot Wesel ende Venlo. Myn opinie
is, dat de Prince, om reputatie te krygen, ietwat notabels aenvangen sal,
ende den Bosch wel mochte belegeren, daer toe sich het weer uttermaten
wel scikt, met de droogte. Hy heeft seer wysselick by de Heeren Staeten
van Hollant te wege gebrocht, dat sy ordre beraemt hebben tot volle
betaelinghe van het Crychsvolck te voete ende te paerde, ende promte
continuatie van dien; tot welken einde sy genegotieert hebben 20 tonnen
gouts, (ende middel gevonden tot betalinghe van de intresse) ende
voortaen haere loopende middelen daer toe, als mede voor de intresse
ende loopende renten, geaffecteert. Van gelycken is by tyts 't Crychsvolck
aengescreven, haere Compagnien compleet te maken, op pene van
reductie, ende in Vranckryck ende Engelant de wete gedaen aen onse
Officieren, dat sy sich laeten vinden by ende onder haere Regimenten.
Ondertussen neemt geen Waertgelders aen, ende maeckt mine, als of
men niet te velde soude gaen, jae dat oock de vyant geen preparatie
2
soude maken, om in't velt te komen, als ut Brabant geadviseert wort.’
Veruit het meest bewerkelijke onderdeel van dit alles was geweest en zal ook in de
komende jaren blijven dat ‘te wege’ brengen bij de Staten van Holland van de
financiering, zoals wij gewaar worden, wanneer wij de desbetreffende eigen
Resolutiën van Hare EdelGrootMogenden erop naslaan. Hieronder volgt een kleine
bloemlezing die juist in haar eentonigheid ons althans enige indruk kan geven, waar
Frederik Hendrik zijn leven lang tegenop had te tornen. Immers, ieder nog zo gering
succesje was toch altijd maar voorlopig, vooropgezet al dat het geen succesje op
papier bleef. En dan te bedenken dat het hier alleen nog maar ging om één, zij het
dan wel de kolos onder de Zeven Provinciën! Maar wanneer eindelijk eens de
financiering van het Statenleger deskundig en systematisch onderzocht wordt als
onderdeel van het sociale wel en wee van dat leger, dan zal dit onderzoek zich
eveneens moeten uitstrekken over de andere gewesten, die per slot van rekening
geacht werden met hun zessen toch altijd nog ruim veertig procent van het totaal
op te brengen.
Maar ziehier dan het Hollandse bloemlezinkje: 8 oktober 1625, wanneer de
najaarsvergadering op het punt staat te scheiden, laat de Prins door raadpensionaris
Duyck ‘vertoonen... de groote klagten van het krygsvolck te paard en te voet over
de wanbetaalinge van haare soldye’ met dringend verzoek aan de Heren niet uiteen
te gaan zonder dat ‘daar op ordre is geraamt, en sulke voorsieninge van Penningen
gedaan, dat alle gevaaren en periculen mogen werden voorgekoomen.’ Resultaat:
de leden worden ‘alle soo verre beweegt’, dat zij op de valreep beloven elk zijn
aandeel te voldoen in een destijds wel gevoteerd maar nimmer op tafel gekomen
bedrag van ƒ 200.000 ten behoeve van ‘de vivres voor Breda gekogt’; voorts werd
nog goed gevonden dat de thans gevraagde ‘vier honderd duysend ponden sullen
moogen werden gerepartieert over de Steeden om deselve te furnereren, mits dat
sy daer van sullen genieten behoorlyk interest tegen den penning sestien.’ En, laat
ons wel
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erbij bedenken, wat kon een gezelschap als de Staten van Holland anders doen
dan de zaak doorspelen naar zijn componenten, die er te zijner tijd wel eens aan
zouden gaan sleutelen? Wat die 6¼ procent rente betreft, om die op te brengen
moesten natuurlijk weer allerlei belastingen worden bedacht, die allemaal wel door
een of meer van die onoverstembare steden onverenigbaar werden bevonden met
haar speciale belangen. Allemaal gedegen oudvaderlands, maar voer op die manier
maar eens oorlog!
Wij gaan nog even door met onze bloemlezing: op 18 december van nog steeds
hetzelfde jaar 1625, wanneer niet meer de najaars- maar op haar beurt de
wintervergadering zo goed als op scheiden staat, komen Gecommitteerde Raden
opnieuw dringend verzoeken niet uiteen te gaan zonder hen te voorzien met ‘prompte
penningen, ten minsten tot vier hondert duysend ponden toe, tot een maand soldy
voor het krijgsvolck, omme deselve buyten confusie te houden tot de naaste
byeenkomste van de Vergaderinge.’ Nochtans, aangezien de meeste leden zich
‘ongelast vonden’, zat er niet veel anders op dan hen te vermanen ‘haar te willen
doen lasten met den eersten.’ Een heel erg hoge dunk van wat er anno 1618 door
Maurits in de diverse steden op het kussen gebracht was, kunnen wij toch moeilijk
opdoen en, al zullen zij het wel niet zelf geroepen hebben, het ‘Wat sou't schaen of
wij al sliepen, Waeckte Schipper Mouring nog’, dat Huygens niet slechts de matrozen
3
van zijn Scheepspraat, maar ook de ‘Reeërs’ in de mond legt, is misschien heel
wat raker dan het behoorde te zijn.
5 Maart 1626 verschijnt dan Frederik Hendrik, omstuwd door de voltallige Raad
van State, persoonlijk in de voorjaarsvergadering om ‘met grooten ernst... ten
hoogsten’ inwilliging van de broodnodige middelen te recommanderen. Misschien
zal uit ‘de Oorlogen van Vrankrijk, Groot-Britannien en Denemarken’ tegen de
volgende winter voor dezen Staat wat ‘verligtinge... voorkomen’, maar laat de Heren
zich voor dit jaar nog ‘evertueeren’ om te verhoeden dat alle discipline in het leger
verloren gaat. De situatie is thans zo, dat de kapiteins - die immers zelf moesten
zorgen voor de fouragering van hun compagnie - ‘by haare solliciteurs met Interesten
opgegeeten... worden’, zodat niet meer met de vereiste stiptheid kan worden gelet
op de ‘monsteringe’, met andere woorden, dat er voor de kapiteins niets anders op
zit dan een beetje te zwendelen met de getalssterkte. Als praktisch remedie om aan
die wantoestanden bij de financiering een einde te maken advizeren Prins en Raad
bepaalde inkomsten ‘daar toe te destineeren en die alleen tot betaalinge van deselve’
- de troepen natuurlijk - ‘te employeeren’.
Welnu, ‘syn Excellentie ende den Raad syn bedankt van haare goede sorge, en
is geantwoord dat de Heeren Staaten die in serieuse agtinge sullen nemen’, maar
als ruim een week later, 14 maart, de daarmee belaste commissie een paar ter zake
dienstige voorstellen ter tafel brengt, dan is het resultaat nog steeds even jammerlijk.
Die voorstellen zijn trouwens toch niet heel veel zaaks,
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afgezien van een door de steden te fourneren lening van drie miljoen, met ‘tot
vindinge van den interest van dien’ voor dit jaar de heffing van een ‘duysendsten
penning’ - dus wel heel iets anders dan Alva's tiende en honderdste! - heeft namelijk
de commissie in beginsel weliswaar 's Prinsen advies tot destinatie van bepaalde
inkomsten overgenomen, maar zonder deze nader te bepalen dan als ‘de grootste
en importantste middelen.’ En dan weer het bekende refrein: de meeste leden, zich
weer ongelast vindende, ‘hebben aangenomen dit te rapporteren of te schryven om
te sien wat last sy van haare Principalen daar toe sullen konnen obtineeren.’
Aldus op 14 maart, ter voorbereiding van een in de vroege zomer te ondernemen
veldtocht toch waarlijk niet zo heel erg prematuur, maar dan schakelen wij over op
7 juli, een datum waarop traditionelerwijze het Statenleger met zijn kapitein-generaal
al lang en breed te velde had moeten staan of voor de een of andere vesting
‘begraven’ liggen. In stede van dien echter verschijnt Zijne Excellentie, steeds
vergezeld van de Raad van State en ditmaal zelfs met ook nog Ernst Casimir,
opnieuw in de Vergadering om een half filippica, half threnode ten beste te geven;
waar het op neerkomt, is dat Holland nu sedert 1621 al vijf miljoen ten achter is,
zodat alle inkomsten opgaan aan rente, en of nu alsjeblieft terstond een bedrag van
zeven à acht ton op tafel kan komen, want dat zonder dat niet alleen de fortificaties
niet kunnen worden in stand gehouden, maar dat hij, de Prins, evenmin kans ziet
het leger te velde te brengen ‘tot defensie van den Staet.’ Dit willen de Heren van
Holland natuurlijk ook weer niet op zich laten zitten, zodat zij, na de Prins weer eens
bedankt te hebben voor zijn goede zorgen, keurig beloven te
‘sullen doen nasien den Staat van haare defecten, om te sien wat daar
tegen in liquidatie moet koomen, en voorts sulke ordre stellen, dat van
weegen deese Provincie geen oorsaake sal gegeeven worden, omme
het Land in eenige disordre te doen vallen, ofte dat het Leeger tot defensie
van dien niet en soude konnen te Velde gebragt worden.’
Waar het aan haperde was, zoals steeds, de onderlinge verdeling van de lasten
over de steden, gecombineerd met de modaliteiten van de heffing; 14 juli besluit
bijvoorbeeld de Vergadering op verzoek van de Prins nogmaals een bezending af
te vaardigen naar Leiden in de hoop er de vroedschap om te praten, en de 16de
vernemen wij dat ook Medemblik moet worden bezonden (met nota bene een
Leidenaar in de commissie), plus nog dat bovendien door middel van hun
afgevaardigden op conformering moet worden aangedrongen bij, nou ja, Purmerend
en Gorinchem, maar eveneens bij Amsterdam.
Gelukkig was, naar Aitzema ons tijdig in herinnering roept, in Holland zo veel geld
4
te vinden, dat de provincie altijd wel crediet had zodat, al was het dan een pover
soort campagne, er geheel naar behoren alsnog een campagne op touw gezet en
afgewikkeld werd. Die poverheid hing overigens ten nauwste samen met een, spijts
al haar financiële achtergronden, in wezen principiële controverse. De Hollanders
- en zij beriepen zich daarbij maar liefst op Prins
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Maurits - wilden alleen een defensieve oorlogvoering, waartoe de ‘ordinaris middelen’
voldoende konden worden geacht, Frederik Hendrik daarentegen, hoe weinig ook
draufgängerisch van aard, hield staande dat een oorlog zoals de thans aan zíjn
5
zorgen toevertrouwde alleen maar zin had als hij offensief gevoerd werd.
En is hiermee, om nog maar weer eens het risico te lopen van wat toch nooit
helemaal kan worden vermeden, de zo stralend purperen zonde van het
Hineininterpretieren, is hiermee eigenlijk niet reeds het centrale thema aangegeven
van Frederik Hendriks slagen en falen in onze geschiedenis? Nogmaals, de
Hollandse Statenvergadering die zo nadrukkelijk voor niet dan defensieve
oorlogvoering opteert, was samengesteld door en uit lieden die een achttal jaren
tevoren als in voldoende mate geestverwanten van Prins Maurits hadden gegolden
om er de Hollandisten van Oldenbarneveltiaanse makelij mee opzij te schuiven en
om het diezelfde Maurits mogelijk te maken, zoals ook inderdaad geschied was, de
oorlog te hervatten. Maar hadden zij dan daarin alleen maar toegestemd om Maurits
pleizier te doen of, laat ons zeggen, naar de ogen te zien? Immers, als het er niet
om ging de Spanjaarden uit geheel de Nederlanden te verdrijven, wat was voor
deze lieden dan de zin van de oorlog? Hun eigen Holland was, met zijn onmiddellijke
appendentiën, heus al wel voldoende beschermd, al gold dit ironischerwijze in 1626
na de val van Breda iets minder pertinent dan in 1621. Door de verslagen
Hollandisten van het type De Groot, die geleidelijkaan als, noem het maar Bickerse
factie in nuce, de Statenvergadering opnieuw zullen gaan beheersen en dan de
Vrede van Munster doordrijven, zal niet van de daken worden verkondigd dat zij
geen verdere veroveringen meer wensen; dat doet men nu eenmaal niet zo lang
men nog oorlog voert, maar dit neemt niet weg dat zij er geen redelijke twijfel aan
laten bestaan dat dat hun politiek is en dat is dan in ieder geval een politiek waar
lijn in zit. Maar wat kunnen wij, ik kom er hieronder nog nader op terug, betreffende
de lieden die thans, in 1625-'26 aan de macht zijn, anders concluderen dan dat zij,
globaal genomen voor het totaal van hun diverse steden en stadjes, lieden van veel
geringer envergure waren dan hun in 1618 van het kussen verdreven tegenstanders?
Plus ons weer eens voor ogen stellen hoe weinig stringent toch eigenlijk die
partijverhoudingen waren; ten minste, wanneer niet nominatim de religie op de
agenda stond, maar ook daarover straks.
Alle financiële complicaties ten spijt trok dus, zoals wij reeds zagen, ook in de
zomer van 1626 het leger nog even uit op veldtocht, en al was dan de controverse
tussen of- en defensief in wezen niet opgelost - wat zij trouwens nooit zal worden dank zij de mislukte verrassingspoging in de richting Hulst, werd het onmiskenbaar
alleen maar het laatste. Waar het ten slotte grotendeels op neerkwam, was voor
beide partijen in de buurt van de Nederrijn ‘begraven liggen’ daarbij ‘d'een d'ander
6
suyr aensiende.’
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En als ging het erom te onderstrepen dat de campagne niet meer was geweest dan
een intermezzo, zeurden de financieringsnarigheden ter Staten van Holland
onverdroten door, dus laat ons ook onze bloemlezing nog heel even voortzetten.
Gedurende de najaarsvergadering was Frederik Hendrik nog reizende, onder andere
voor zijn installatie als stadhouder van Gelderland en Utrecht, maar 10 december
is hij weer met de Raad van State present in de Vergadering van Holland ter
aanbeveling van de petitie voor 1627 die op 12 november door de Raad
traditiegetrouw was ingediend ter Staten-Generaal. Met klem van redenen wordt
uiteengezet waarom het weer niet minder kan en een citaat van ietwat ruimere
omvang is hier niet ondienstig ter illustratie hoe deze Prins de positie van de
Republiek steeds in het grotere Europese geheel zag. De Heren worden namelijk
aangemaand te denken aan
‘de groote magt die den Vyand teegen deese Landen heeft (ontleedigt
van Oorlogen van Italien, en van het bedenken van Vrankryk, en
gefortificeert met de geheele magt van Duytsland) omme deselve te
Waater en te Lande aan te tasten, te meer meede, dat niemand in
Duytsland en subsisteert als den Koning van Deenemarken, dewelke
siende deesen Staat verflaauwen, en het Krygsvolk minderen, daar meede
oorsaake gegeeven soude werden, omme hem met den Keyser te
accommodeeren, en den last dan op deese Landen alleen te laaten.’
Dit min of meer protocollair verschijnen van de Prins met... bijna zou men reeds
zeggen: met zijn Raad van State in de Vergadering van Holland werd natuurlijk niet
opgeluisterd met jammerklachten of ander misbaar, maar ruim een week later, op
18 december, wanneer zij al weer zo goed als op scheiden staan, krijgen de Heren
die wel dubbel en dwars te incasseren van hun eigen Gecommitteerde Raden, die
immers met de misère en haar gevolgen blijven zitten, wanneer de Hoge Vergadering
zelf, en daarmee dus in feite de Graaf van Holland, zich weer heeft vervluchtigd tot
het tijdstip van haar volgende condensering. De middelen die zij bij dezen voorstellen
- haardstedengeld en verhoging van de impost op gemaal en turf - behoeven wij
hier niet tot in bijzonderheden uit te pluizen, maar ietwat omineus klink de verklaring
‘dat sy het niet langer en konden harden, maar Geld moeten hebben promptelyk of
de ordre breeken, ofte alles abandonneeren en in confusie laten loopen.’ Om aan
het dreigement kracht bij te zetten toog het College au grand complet naar de
stadhouder, die zijnerzijds raadpensionaris Duyck ontbood - de kaart was wel aan
alle kanten doorgestoken - om uit zijn naam van dit bezoek aan de Vergadering
verslag uit te brengen. En wat Gecommitteerden Zijne Excellentie dan wel waren
komen vertellen was,
‘dat sy saagen, dat de Staaten geen eynde en maakten van eenige
middelen inne te willigen, nogte ordre tot eenige provisie van Geld tot de
voorvallende lasten, daaromme sy de Kamer niet langer en saagen te
houden; maar meede van meyninge waaren te scheyden soo wel als de
Heeren Staaten, ende niet weeder by een te koomen voor dat de Staaten
by een souden weesen.’
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Kortom, dan zou er zelfs geen kerngraaf van Holland gecondenseerd zijn, dus geen
wonder dat Frederik Hendrik de zaak ‘seer bedenkelyk’ vond ‘ende periculeus voor
den Staat buyten en binnen 's Lands’. Het dreigement hielp ten minste in zoverre,
dat, hoewel men nog steeds ‘op geene vaste middelen en hadde konnen
convenieren’, de Staten ‘eyndelyk na tweede en derde omvraage’ consent verleenden
tot het verstrekken van een zoveelste voorschot, waartoe de penningen natuurlijk
weer moesten worden ‘genegotieerd’. Doet het geval niet denken aan het stellen
van de portefeuillekwestie in een modern constitutioneel bestel? Ook al ging het
hier dan niet tussen een gedifferentieerde uitvoerende en wetgevende macht, het
dreigement van niet regeren zonder de benodigde middelen heeft hetzelfde effect
als doorgaans de hunkering naar vertrouwen, met dien verstande dat er in dit geval
zelfs geen alternatief bestond. Bijzonder boeiend voor ons zeventiende-eeuwse
staatsrecht lijken daarbij de modaliteiten waarmee het gebeurde: inschakeling van
de stadhouder, die op zijn beurt de raadpensionaris in actie doet komen, nota bene
een functionaris die ambtshalve deel uitmaakte van de vergadering van
Gecommitteerden.
Hiermee kunnen wij met een enigermate goed geweten onze bloemlezing
besluiten. Zij was niet bepaald kort, maar het zou onverantwoord zijn het optreden
van Frederik Hendrik als veldheer te boekstaven zonder daarbij van meet af aan
de vele kopzorgen te betrekken, die het hem ieder jaar opnieuw weer kostte
überhaupt als veldheer bedrijvig te kunnen zijn.
Gelukkig veel beknopter, moeten wij niettemin ook enkele andere van 's Prinsen
militaire routinebeslommeringen memoreren, waarbij namelijk eveneens de zo
geheel eigen geschapenheid van dezen Staat de nodige problemen opleverde. Zo
bijvoorbeeld de fortificaties, waarbij in geval voor geval uitvoerig rekening moest
worden gehouden met allerlei uiteenlopende competenties, althans wanneer het
een vesting - en zeker een stemhebbende stad - betrof in een van de zeven
stemhebbende gewesten.
Dan was er het probleem van de rivieren, die wij ons in die dagen op geen stukken
na zo straf gereglementeerd moeten voorstellen als wij ze thans kennen. De splitsing
van Nederrijn en Waal lag nog bij Schenkenschans - al moeten wij dat natuurlijk in
feite omkeren - en in dat stroomgebied zal pas een begin van ordening komen,
wanneer in 1707 het Pannerdens Kanaal wordt gegraven. En welteverstaan, die
graverij zal dan geschieden op basis van een internationaal accoord tussen de
souvereine, zij het dan in een Unie verenigde gewesten Gelderland, Utrecht en
Overijssel onder vooralsnog niet meer dan belangstellend toezien van het souvereine
gewest aan de monding, het kapitaalkrachtige Holland. Plus nog dat binnen Holland
Amsterdam zich dan vóór een herstelde bevaarbaarheid van de IJssel verklaart,
terwijl Dordrecht en Gorinchem, juist zoals in Gelderland zelf Nijmegen met Tiel,
7
zich daartegen met klem verzetten.
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Deze blik in de toekomst om ons te doen beseffen, of toch in ieder geval om ons
daarbij behulpzaam te zijn, hoe moeizaam ook op dit gebied gemanoeuvreerd moest
worden. Als Frederik Hendrik het gewenst acht ‘langs de Riviere van de Merwe’ een
‘lynpat’ aan te leggen, ‘omme de scheepen bequamelijk op te moogen trekken’, dan
heeft hij daarbij slechts te maken met de enige provincie waar de riviere de Merwe
doorheen stroomt en de Staten van die provincie kunnen dan aan hun
Gecommitteerden opdracht geven dat lijnpad (zo goedkoop mogelijk) te laten
8
aanleggen. Doorgaans echter gaat het om de Rijn en, bovenal, de IJssel, waar
men niet met één provincie heeft te maken, terwijl, naar al haar leden steeds paraat
hebben, de Unie van Utrecht nu eenmaal niet meer is dan een samenballing van
krachten tegenover het buitenland. Daartoe in juli 1625 aangestelde rapporteurs
mogen dan al, in feite namens Frederik Hendrik, ter Staten-Generaal erop wijzen
dat bij de navigatie op de IJssel niet alleen Gelderland en Overijssel belang hebben,
maar ook Holland, Friesland en Groningen, met zo'n opmerking ter zijde gingen zij
strict genomen hun boekje te buiten. Als de Prins de ‘conservatie ende diepte’ van
9
de IJssel ‘seer important ende nodig vindt voor den Staet vant Lant’, dan mag hij
dat alleen maar vinden om redenen van defensiebeleid, maar dàt hij dat vond behoeft
wel nauwelijks nog enige toelichting, als wij bedenken met welk een gemak in 1629
de vijand met zijn troepen op de Veluwe zal doordringen.
De ‘verdieping’ van de IJssel en bijgevolg, in een tijd toen bijna al het water de
Waal in stroomde, die van de Nederrijn blijft dan ook op de agenda als een van 's
Prinsen chronische beslommeringen; in december 1626, om slechts dat ene
voorbeeld te noemen, zal hij zelfs persoonlijk met de Raad van State in de
HoogMogende Vergadering verschijnen om een zoveelste resolutie dienaangaande
te zien nemen, al kan dan ook niemand beter dan hij hebben geweten dat het toch
allemaal lapwerk bleef.
En geldt eigenlijk niet hetzelfde voor de versterkinkjes Langs Maas en Waal, die
met veronderstelde zorg werden in stand gehouden? Hier kon het zelfs gebeuren
dat Frederik Hendrik er persoonlijk in een van zijn nevengedaanten bij werd
betrokken; op een gegeven ogenblik verklaren namelijk de ‘steden’ Leerdam, Asperen
en Vianen zich alleen bereid tot de onkosten bij te dragen, als het voorbeeld gegeven
wordt niet slechts door Culemborch, maar ook door Buren, weshalve Hare
HoogMogenden behalve graaf Floris II ook Zijne Excellentie ter zake zullen
10
aanschrijven.
Eveneens onder deze Excellentie, maar dan in zijn qualiteit van Admiraal-Generaal
ressorteerde de zorg dat op de grote rivieren, in de eerste plaats natuurlijk de Waal,
ook oorlogsschepen, zoal niet regelmatig patrouilleerden, dan toch present waren,
maar daaromtrent moest hij zich uiteraard verstaan met de diverse admiraliteiten.
En naar aanleiding hiervan even erbij verteld: bij het gros van zijn deplacementen
moeten wij ons Frederik Hendrik stellig
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te paard voorstellen, maar hem stond ook een eigen jacht ter beschikking. ‘Au bâteau
de Son Altesse devant Nimmeghe’, aldus bijvoorbeeld de datering van een brief
11
van Huygens aan Amalia in de zomer van 1640.
Ressorteren deed zo'n jacht onder de Admiraliteit van de Maze, op welker rol ook
de bemanning stond; annex voer of lag voor anker een afzonderlijk ‘keukenschip’.
Zijne Excellentie is daarbij, hoewel uiteraard nummer één, niet de enige die over
zo'n eigen vaargelegenheid beschikt. In de voorzomer van 1632 doet hij, voor de
begiftigde nog juist op de valreep, zijn ‘oude jacht’ over aan Ernst Casimir, in 1640
het dan blijkbaar weer oude aan de Raad van State, het college dat her en der zo
veel te inspecteren heeft. Wel betekent die overdracht blijkbaar zo veel als een
demilitarizering van het vaartuig, want het geschut wordt er bij die gelegenheid
12
uitgenomen.
Ten slotte nog een routinebeslommering waarbij Frederik Hendrik met heel wat
meer haken en ogen moest rekening houden, dan een koning zoals Gustav Adolf
of veldheren als Tilly en Wallenstein, de officiersbenoemingen; niet alleen de hoge,
zoals kolonels, maar zelfs wel die van kapiteins. En nu kunnen wij zo te zien veilig
aannemen dat hij, zoal niet nooit, dan toch uiterst zelden bij dat soort benoemingen
niet zijn zin heeft gekregen - doordrijven lag niet in zijn lijn, tenzij wanneer het om
iets zeer vitaals ging - de geschapenheid van enerzijds het Statenleger met zijn
repartitiesysteem, anderzijds van het bevoegdhedencomplex van de Prins als
opperbevelhebber bracht onherroepelijk met zich mee dat, althans in de eerste jaren
het merendeel van die benoemingen zorgvuldig en bijgevolg tijdrovend moest worden
gemanipuleerd. Bij wijze van willekeurig voorbeeld wat zich daarbij kon voordoen
aan onzekerheden:
‘Is ter Vergaderinge geleesen den Brief van sijne Excellentie
geschreeven aan den Raadpensionaris, om te weeten of de Compagnie
van Plettenburg verstaan werd te staan t'sijnder collatie, of ter nominatie
van de Heeren Staaten:
Waar op gedelibereert weesende, verstaan is dewyle de Compagnie niet
en is in het Leeger geweest doen den Capiteyn sturf, maar buyten het
Leeger op de Wagt in de Redouten, dat de Heeren Staaten verstaan die
13
te vallen t'haarder nominatie.’
Ter verduidelijking diene dat, naar stellig niemand beter wist dan de Prins zelf, hij
alleen als een compagnie vrij kwam tijdens de veldtocht, er eigenmachtig over kon
beschikken. Wellicht betrof het hier dus een twijfel- of grensgeval, bij gelegenheid
waarvan hij eens probeerde een uitleg in zijn eigen richting door te drijven en niet
te vergeten, zo iets kon zich bij zeven provinciën voordoen. Zelfs een genereuze
geste ten bate van enkelingen, die echter, want zij moesten natuurlijk vervangen
worden, formeel een uitbreiding van het effectief betekende, kon deze veldheer niet
op zijn eigen houtje maken; op 15 juni 1626 moet hij bijvoorbeeld van de Staten van
Holland toestemming krijgen ‘omme elf oude impotente soldaten, die lange gedient
hebben, te moogen removeeren uyt de Compagnie van de Guarde, ende te
appoincteren op den Huyse van Woerden ofte Muyden.’
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Hoofdstuk IX
Hoe verliep nu in de praktijk al dat regeerwerk van Frederik Hendrik? Wat voor
instanties en personeel stonden hem daarbij ten dienste? Voor zover hij zelf een
regeringsinstantie was - en dan, weliswaar niet als instantie, maar als individu de
hoogstgeplaatste - hebben wij hem trouwens reeds her en der in actie gezien op
Generaliteits- zowel als op provinciaal-Hollands niveau. Wat het eerste betreft was
er om te beginnen zijn eigen als het ware verlenginstantie, de Raad van State,
waarvan hij, als een der stadhouders in den lande, ambtshalve deel uitmaakte en
met de omstuwing door welk college hij menige door hem verrichte staatsfunctie
met een speciale nadruk verkoos te beklemtonen. Behalve dat hij ook zelf, met meer
of mindere frequentie al naar gelang van de agenda, de Raad met zijn aanwezigheid
placht te verkwikken, moeten wij het ons stellig zo voorstellen, dat hij, als hij in Den
Haag was, zoal niet dagelijks, dan toch regelmatig contact had met de - roterende
- voorzitter van de Raad en met deszelfs secretaris, in welke functie Christiaan
Huygens sr. in 1624 was opgevolgd door zijn zoon Maurits.
Of eveneens van meet af aan de griffier van de Staten-Generaal tot de met
regelmaat ontbodenen behoorde, is naar mijn beste weten niet geboekstaafd. Tot
hij in 1628 thesaurier-generaal werd, was dit Johan van Goch, daarna de tot dusverre
pensionaris van Rotterdam Cornelis Musch, die weldra onmiskenbaar tot de politieke
intimi uit 's Prinsen omgeving moet worden gerekend. Geleidelijkaan komt trouwens
ook het gebruik in zwang dat, als de Prins in Den Haag is, ook de President van de
week 's ochtends vóór de vergadering eerst even bij Zijne Excellentie, later Zijne
Hoogheid aanloopt.
Als stadhouder van Holland hebben wij reeds ettelijke bladzijden lang 's Prinsen
bedrijvigheid gade geslagen ten opzichte van de Statenvergadering, bijvoorbeeld
met geen geringere stunt dan, om het maar even cru uit te drukken, Gecommitteerde
Raden opstoken tot het stellen van de ‘portefeuillekwestie’. Wanneer dit Hoge
College zich naar Zijne Excellentie begeeft, dan heet dit op eigen initiatief te
geschieden, maar wie bijvoorbeeld in de officiële terminologie van de
Staten-Resoluties door de Stadhouder van Holland kan worden ‘ontboden’, is de
Raadpensionaris, in deze jaren Anthonie Duyck, die als gewezen fiscaal in het
proces van Oldenbarnevelt aan Frederik Hendrik persoonlijk niet bijzonder
sympathiek kan zijn geweest, maar daarmee kon - nog - geen rekening worden
gehouden.
Voor dat ‘ontbieden’ nu en voor het simpeler ‘vragen even bij hem te komen’ op
een zo hoog niveau had de Prins van Oranje stellig mensen genoeg in zijn omgeving.
Frederik Hendrik heeft nimmer, zoals zijn broer vóór
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en zijn zoon na hem, de kapitein of andere officieren van zijn garde misbruikt om
bona fide staatslieden gevangen te nemen, maar voor het overbrengen van
uitnodigingen mogen wij toch wel denken aan allerlei adjudanten in zorgvuldig op
de uit te nodigen functionaris afgestemde militaire rangen. Moest daarentegen
namens de Prins van Oranje iets protocollairs, doorgaans in generlei verband staand
met zijn prinsdom, in een der Statenvergaderingen worden verhapstukt uitnodigingen tot een doop, een huwelijk of een begrafenis - dan werd daartoe
geëmployeerd één - of, als het heel belangrijk was, een paar - van 's Prinsen Raden.
De positie van deze lieden is, men mag het misschien niet onduidelijk noemen,
maar toch wel enigszins wazig. Dat is te zeggen, hun functie op zichzelf is aan geen
twijfel onderhevig: al dan niet tevens als ‘rekenmeester’ de Prins terzijde staan bij
het beheer van, c.q. bestuur over zijn wijdvertakte bezittingen, te beginnen bij de
correspondentie met de gouverneurs en verdere regerings-instanties in het
souvereine prinsdom Orange; dus meer dan genoeg zaken om over te worden
geraadpleegd. Verder is ook duidelijk dat men als Raad van de Prins wel degelijk
was ingelijfd bij wat te zijner tijd geëtiquetteerd zal worden als ‘La Haye diplomatique
et mondain.’ Niet helemaal duidelijk is daarentegen in hoeverre die heren Raden
als zodanig tot 's Prinsen hofhouding moeten worden gerekend, want zo te zien
was op zichzelf beschouwd dat raadschap geen full-time job. Natuurlijk wel, wanneer
een raad, zoals de in 1630 overleden Jacob van der Does, tegelijkertijd een functie
bekleedde als - in dit geval - 's Prinsen griffier, maar bijvoorbeeld de Haagse advocaat
Erik Dimmer, die in 1625 de Heren Staten kwam uitnodigen tot het mede-openen
van Maurits' testament, of de verder nauwelijks bekende Cornelis Montens, die in
1627 samen met Van der Does een van succes verstoken reis naar Orange maakte
om daar orde op zaken te stellen? Men kan toch moeilijk aannemen dat die heren
nooit iets anders zouden hebben gedaan dan opeenvolgende Prinsen van Oranje
raadgeven.
Eén ding is echter buiten kijf: in hun qualiteit van prinselijk raad bemoeiden de
heren zich niet met Nederlandse staatszaken. De specificatie moet erbij, want het
kon wel eens samenvallen, maar dan uit hoofde van een andere, een in het
staatsbestel erkende functie. Het meest voor de hand liggende voorbeeld hiervan
biedt Johan de Knuyt, die, hoewel reeds oud-burgemeester van zijn vaderstad
Middelburg, het thesaurierschap van Prins Maurits had aanvaard. Als zodanig was
hij door Frederik Hendrik niet gecontinueerd, maar wel als een van zijn raden, met
dien verstande, dat hij na een wèl geslaagde expeditie naar Orange, als opvolger
van Manmaker tevens benoemd werd tot vertegenwoordiger van de Eerste Edele
in Zeeland. In Spaanse bronnen vinden wij hem bijgevolg dikwijls aangeduid als ‘el
Presidente de Zelanda’, welke benaming in zoverre zelfs correct is, dat hij, wanneer
in Den Haag aanwezig, als in rangorde eerste Zeeuw eens in de zeven weken de
toerbeurt van het gewest
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in het presidium van de Staten-Generaal placht waar te nemen. Haar bekroning zal
's mans officiële loopbaan echter vinden, wanneer hij niet alleen namens Zeeland
deel uitmaakt van de achtkoppige Staatse ambassade op het vredescongres te
Munster, maar daarbij tevens als gevolmachtigde van de Prins het privé-tractaat
negocieert van het Oranjehuis met de Spaanse koning, waarvan overigens Frederik
Hendrik zelf de beklinking niet meer zal beleven.
Dit paragraafje over Johan de Knuyt is met te meer opzettelijkheid hier ingelast,
omdat hij in een biografie van zijn heer en gebieder veel minder vaak met name
kan worden genoemd dan, naar men onwillekeurig als met de klompen aanvoelt,
in feite het geval zou moeten zijn op grond van de kennelijk zo verre van
onbelangrijke rol, of liever nog rollen, die hem waren toebedeeld en waaromtrent
een, gelukkig door de kletskous Nicolaas van Reigersberg opgetekende anecdote
uit het jaar 1639 ons van alles te denken kan geven. Aan Frederik Hendrik wordt
dan overgebriefd hoe door de handelsagent van Richelieu in de Republiek, een
zekere López die wij nog zullen tegenkomen, beweerd wordt dat De Knuyt, behalve
‘twee milloenen guldens rijck te sijn’, bij hem, de Prins, evenveel zou ‘vermogen ...
als den heer cardinaal bij den conynck. Alle hetwelck sijne Hoocheyt sijnde verhaelt,
1
heeft geantwoort op yder met een stille lacchende contenantie: “non pas tant”.’
Helaas ontrollen De Knuyt's activiteiten zich doorgaans niet of slechts zeer ten
dele binnen ons gezichtsveld. Moeten wij van ‘louche’ spreken? In zoverre ja, dat
temidden van zijn tijdgenoten een zekere aura van loucheheid de man onmiskenbaar
omgaf, maar naar mijn beste weten stellig neen, wanneer het aankomt op het leveren
van concrete bewijzen, zoals die voor een Cornelis Musch met karrevrachten aan
te voeren zijn. Mogen wij het wellicht, op de tast, ongeveer in die richting zoeken,
dat De Knuyt zoveel als 's Prinsen âme damnée was, of, als dat te sterk is uitgedrukt,
dan toch zijn factotum voor... zeer zeker niet voor een ‘Watergate’ of iets van dien
aard, maar laat ons zeggen voor allerlei dingen die beter niet al te dicht in de buurt
van de grote klok konden komen? En nogmaals, als deze vertrouwensman van de
Prins een openbarelijk politieke rol speelt in den lande, dan is dat uit hoofde van
een openbare politieke functie die van nature aan de Prins ter vergeving stond.
Geen eigen politieke rol wordt daarentegen gespeeld door iemand uit 's Prinsen
naaste omgeving, die op een gegeven moment ook ‘raad’ wordt - en dat dan voor
meer dan een halve eeuw - maar pas nadat hij al een paar jaar lang een functie
heeft vervuld, waardoor hij in het volle licht der openbaarheid kwam te prijken, 's
Prinsen secretaris Constantijn Huygens.
Of eigenlijk, tot 1645, één van 's Prinsen tweetal secretarissen. Zoals diverse
andere functionarissen had Frederik Hendrik, wij kunnen wel aannemen bijna
automatisch, ook Maurits' secretaris Jacob Junius overgenomen. Zelf had hij echter
reeds jaren lang een eigen secretaris, Hugo de Groot's neef Jan Tuning
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- ‘goeije Jan, die al sijn heul was’, aldus Huygens in een soort aanhangsel van zijn
Scheepspraat - maar deze overleed reeds enkele weken na de ambtsaanvaarding
van zijn baas, aldus ruim baan makend voor Huygens zelf, die als reactie op zijn
2
keurige - in het Frans gestelde! - sollicitatiebriefje vrijwel per ommegaande tot 's
mans opvolger werd benoemd. Naar Nicolaas van Reigersberg, die kennelijk zelf
graag dit baantje gekregen had, ietwat smalend aan zwager Huig in Parijs schrijft,
was de benoeming een van de vruchten ‘die wij van de absentie van mijn heer den
3
Prince trecken’, waarbij wij ons herinneren dat de Prins immers nog in Waalwijk
zat. Maar als Nicolaas hier, rancuneus en wel, aan toevoegt ‘Niemant kan sijn
Excellentie terdege onderrichten’, dan mogen wij daarbij aantekenen dat dat in dit
geval ook nauwelijks nog nodig kan zijn geweest. Dat, afgezien zelfs van eventuele
eigen ambities, deze benoeming voor de Grotius-kring voor zover dan een ‘vrucht’
een ietwat wrange moet zijn geweest, is overigens zeer begrijpelijk, want de van
afkomst door en door Brabantse Constantijn was inderdaad wel een soort protégé
te noemen van die andere Brabander, François van Aerssen, in wiens gevolg hij
een paar keer mee geweest was op ambassade, naar Venetië en naar Londen.
Maar al hebben dan die ervaringen ongetwijfeld bijgedragen tot zijn persoonlijke
geschiktheid voor de functie, een Huygens had bij de Oranjes waarlijk geen
omweggetje via Van Aerssen erbij nodig. De een jaar tevoren overleden vader
Christiaan was zelf een van de secretarissen geweest van Willem de Zwijger; over
zijn oudste zoon Maurits had de prins van die naam persoonlijk het peetschap
aanvaard en Constantijns eigen peten waren de Raad van Brabant en de bakermat
4
van de familie, de eigenste Nassaustad Breda.
Naar Nicolaas van Reigersberg er in de stuiptrekkingen van zijn frustratie nog
verder bijvertelt, zou de inderdaad zeer anglofiele, mitsgaders door Jacobus I in de
adelstand verheven Huygens aan zijn ‘avancement’ zijn geholpen door de
‘intercessie’ van de Engelse ambassadeur Carleton en zelfs van de, van huis uit
immers eveneens Engelse Winterkoningin, dank zij wier hoge, zij het dan berooide
presentie in Den Haag de Prins, naar wij bedenken, ook al aan zijn vrouw was
gekomen.
Maar zelfs afgezien van aanbevelingen en familierelaties kunnen wij geen ogenblik
serieus betwijfelen dat een waarlijk niet onder de korenmaat verstopt gehouden
sieraad van de Haagse jeunesse dorée zoals de jongste zoon Huygens onbekend
zou zijn gebleven aan een vorstentelg die zelf zo lang, zelfs ietwat overjarig lang,
het stralend centrum was geweest van die jeunesse. Wie hieraan niettemin nog
mocht twijfelen zij verwezen naar het rijkelijk aulische en voor een mid-twintiger ook
rijkelijk naïeve poëem, waaraan Constantijn zich in februari 1619 te buiten ging
onder de titel ‘Monseigneur le Prince Henry de Nassau m'ayant faict l'honneur de
lire quelques miens escrits’ en waarvan elk der zeven strofen eindigt met de
5
zwijmelende exclamatie: ‘Un Prince a veu mes vers.’
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Maar hoe ook het benoemingsbesluit tot stand is gekomen, men kan slechts
constateren dat niet alleen het Huis van Oranje zelf, maar evenzeer het weetgierig
nageslacht er in hoge mate bij gebaat is geweest. Om met het laatste te beginnen:
als wij bijna van dag tot dag kunnen nagaan waar de steeds ambulante Frederik
Hendrik zich bevond, dan is dat dank zij het Dagboek waarin Huygens regelmatig
niet slechts zijn eigen bewegingen maar ook die van zijn chef optekende in wat wij
thans zouden noemen telegramstijl. Bij wijze van willekeurig gekozen voorbeeld
volgen hieronder de maanden september en oktober van het jaar 1639. Het Zuilichem
waar op 11 september overnacht wordt, is de in de Bommelerwaard gelegen
heerlijkheid van die naam, die Huygens in 1630 had gekocht en waarnaar hij
sedertdien doorgaans genoemd werd.
4 Sept.

Rhynberka cum exercitu secundo flumine
descendimus usque ad Emmerick.

5 Sept.

Anchoras ad Zulichemium jacimus. Ego
Tiela solus Zulichemium navigo, et cubo.

6 Sept.

Navigatur usque ad Willemstadt.

7 Sept.

Ad st. Annelandt anchoras jacimus.

8 Sept.

Progredimur Vianam usque.

9 Sept.

Circa meridiem vento deficiente et
adverso anchoras ad Berg op Zomum
jacimus.

10 Sept.

Post meridiem ad St. Annam appellimus.
In Cruyspolder castra metamur.

21 Sept.

Cum Principe ad Cruysschans,
Liefkenshoeck et Lillo et in castra reversi.

30 Sept.

Exercitus in naves impositus.

1 Oct.

Bergh op Zomum appellimus et
cubamus.

9 Oct.

Berga discedimus. Steenbergae
prandemus, cis Willemstadt anchoras
jacimus.

12 Oct.

Per Delfshaviam Hagam redimus sub
6
vesperam, Deo Laus. Incipio febricitare.

Maar is dit op zichzelf al iets zeer waardevols voor de geschiedschrijving, tot nog
grotere dank zijn wij Huygens verplicht voor de verslagen die hij, steeds wanneer
hij mee op campagne is, met een frequentie van twee, drie per week van 's Prinsen
doen en laten uitbrengt aan Amalia en waarin wij meer, veel meer nog dan in de
officiële Mémoires het verloop van die veldtochten op de voet kunnen volgen.
Iets anders is dat, als wij hier een verplichting tot dank constateren, het nageslacht
toch zeker niet als eerste aan bod komt, dus dan dringt zich de vraag op: hoe wel
voer Huygens zelf bij zijn zo interessante en eervolle betrekking?
Dat een, primair toch man van actie zoals Frederik Hendrik beseft zou moeten
hebben dat zijn vernuftige secretaris, die aan de lopende band routineversjes
opspoot, desondanks door het nageslacht gezien zou worden als een der toppen
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die eeuw waarin hij en zijn secretaris leefden, retrospectief zou worden uitgedost
met goudglans en dat, op andere terreinen dan dat van de letteren, hemzelf daarbij
tesamen met zijn broer het goud ‘in militaribus’ zou worden toegekend, maar ‘in
politicis’, juist samen met een man die door zijn broer onthoofd was, en een die
weliswaar niet door, maar toch ter ere van zijn kleinzoon door het plebs gelyncht
zal worden.
Dit vooropgezet, zij de indruk geboekstaafd dat Frederik Hendrik, die dan al geen
fijnproever van poëzie mag zijn geweest, maar ongetwijfeld een goed mensenkenner
met een gedegen eigen ondergrond van eruditie en beschaving, zeer wel besefte
wat voor een gelukkige keuze hij had gedaan, toen hij Huygens tot zijn secretaris
benoemde. Men zie slechts - dat is te zeggen, wij kunnen het afleiden uit de
bescheiden - hoe snel de jongere en later benoemde zijn oudere collega, de nogal
arrogante Jacob Junius, overvleugeld had. En een geschenk zoals dat van een
royaal bouwterrein - waarover aanstonds - in Den Haag wijst toch stellig wel op een
solide waardering. Dat wij die niet in even zo veel woorden opgetekend vinden,
behoeft ons bij iemand als Frederik Hendrik toch niet al te zeer te verwonderen en
wie weet of ook dat niet ergens verwoord staat in die te Dessau mee begraven
brieven aan zijn vrouw.
Eén ding dat de Prins stellig in deze secretaris gewaardeerd moet hebben, is de
zorgvuldigheid, waarmee hij zich afzijdig hield van politieke zaken. Naar P.C. Hooft
eens aan Simon van Beaumont en Andries Bicker schreef, placht Maurits zijn
7
secretarissen wel in te schakelen bij de benadering van individuele statenleden,
maar die gewoonte koesterde Frederik Hendrik zo te zien niet. Ten minste, dan
hadden wij daarvan toch wel enig spoor gevonden in het enorme corpus van
Huygens' briefwisseling. Dit nu is nadrukkelijk niet het geval en wat wij evenmin
tegenkomen, is enigerlei initiatief in die richting van hemzelf. Waar het wel van
wemelt, zijn briefjes over aanbeveling of ondersteuning van een sollicitatie bij de
Prins, en als de secretaris die op een welgekozen ogenblik naar voren bracht, dan
kan het, zou men zo zeggen, haast niet anders, of Zijne Excellentie moet wel eens
gevraagd hebben of hij de sollicitant kende en, zo ja, wat hij van hem vond. En lijkt
bij een zo intieme dagelijkse samenwerking ook in politieke zaken zo nu en dan
eens een praatje over het geval in kwestie niet alleszins voor de hand liggend?
Nochtans, geen enkele aanwijzing in die richting in Huygens' brieven en zeker
kunnen wij ons hem niet voorstellen als blunderend met ongevraagd advies, zoals
zijn collega Junius overkwam, die, toen de Prins hem opdracht gaf voor Hugo de
Groots zwager Loosecaat de benoemingsacte op te maken tot ‘commissaris van
de vivres’ in het zo pas veroverde Den Bosch, de vraag stelde of daar met de ter
plaatse aanwezige leden van de Raad van State over was gesproken, waarop hij
als reactie van Zijne Excellentie ‘in grammen hevigen moede’ een stevige windvlaag
8
van voren kreeg.
Was het dan louter koek en ei tussen prins en dichter in al die jaren van
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hun ambtelijke verhouding? Wij zouden het zonder aarzeling kunnen geloven, als
zich niet kennelijk onder invloed van Amalia, in Frederik Hendriks laatste levensjaar
een paar lelijke vertroebelingen hadden voorgedaan, die hieronder nog nader aan
9
de orde zullen komen. Maar niettemin valt er in heel de overstelpende
woordenstroom die alom in den lande zal losbreken bij 's Prinsen overlijden geen
pregnanter post mortem aan te wijzen dan dat in Huygens' dagboek. Tot zuivere
appreciatie moeten wij wel erbij weten dat hij tot dusverre pas tweemaal bij een
sterfgeval iets meer had opgetekend dan het simpele feit: bij de dood van zijn vrouw
en ‘Sterre’ in 1637 en bij die van zijn broer Maurits in 1642. En dan vinden wij als
derde d.d. 14 maart 1647: ‘Obiit 5a matutina clementissimus Princeps meus
Fredericus Henricus Auriacus. Deus misereatur Populi sui.’
Dat ‘Princeps meus’ zal overigens, volledigheidshalve erbij vermeld, drie en een
half jaar later opnieuw dienst doen bij de dood van Willem II - en dan luidt de
toegevoegde invocatie zelfs ‘Miserere populi hujus et mei, O magne Deus’ - maar
als het dan ten derden en laatsten male opduikt, dan slaat het weer op Frederik
Hendrik, want dan betreft het de vermelding d.d. 8 septemter 1675 hoe hij aanwezig
is geweest bij het sterfbed van Amalia van Solms ‘Principis mei Frederici Henrici
viduae.’ Welteverstaan, dan is Constantijn Huygens nog steeds actief bedrijvig in
dienst van het Doorluchte Huis. Dat was hij gebleven ook in de periode van eclips,
toen hij bijvoorbeeld na twee jaar moeizaam onderhandelen in 1665 het prinsdom
Orange weer aan de klauwen van Lodewijk XIV had ontfutseld voor het regentschap
van Amalia; dat bleef hij ook nadat in 1672 het secretarisschap was overgegaan op
zijn oudste zoon Constantijn jr. Tot en met als hij 88 jaar is zien wij de oude heer
jaarlijks erop uittrekken om in allerlei bezittingen van het Oranjehuis de rekeningen
te controleren en de opbrengsten te incasseren. Er is dan ook wellicht geen smet,
die lelijker de nagedachtenis van Prinses Amalia ontsiert dan het grievend verzuim
waarmee zij naliet hem aan te stellen tot een van haar executeurs testamentair.
Zou in een biografie van Constantijn Huygens zijn dienstverband bij de Oranjes zo
veel als het stramien moeten zijn voor geheel het borduursel, in die van Frederik
Hendrik figureren zijn betrekkingen met Huygens als niet meer dan een enkel
hoofdstuk, al mag dit hoofdstuk stellig essentieel worden genoemd. En ziet, als om
dit essentiële karakter te symbolizeren is er een welomschreven geste van de Prins:
de schenking aan zijn secretaris van een lap grond om een huis op te bouwen,
gelegen aan de zuidoostzijde van wat thans in Den Haag ‘het Plein’ heet.
Deze schenking moet evenwel in een heel wat ruimer kader worden bezien, in
dat van Frederik Hendriks eigen huisvesting op het Binnenhof en daarbij moeten
wij ons om te beginnen voor de geest roepen wat dat Binnenhof met
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zijn zo rijk gevarieerde opstal van oorsprong eigenlijk was, te weten de plaats waar
de Graaf van Holland hof hield. Al een paar eeuwen lang echter was de Graaf van
Holland tevens heer van zo veel andere, doorgaans veel belangrijkere
vorstendommen geweest, dat hij alleen nog maar zo nu en dan eens op zijn hof in
Den Haag kwam logeren. Wie er echter wel vast verblijf hield, wanneer ten minste
ook niet hij normaliter buiten Holland resideerde - denk aan de zestiende-eeuwse
Nassaus, inclusief Willem de Zwijger - was 's Graven stadhouder, voor wie dan ook
al vroeg een eigen kwartier was ingeruimd in de noordwesthoek. In dat kwartier
verrichtte de stadhouder al wat, voor zover geen ambulantie vereisend, des
stadhouders was, bijvoorbeeld in een voldoende ruime zaal de Staten van het gewest
bijeenroepen, wanneer hij iets van hen gedaan moest krijgen, meestal natuurlijk de
opbrengst van een bede.
Wat zich dus eigenlijk voordeed, toen na de Verlating van Philips II en de daarop
gevolgde experimenten de Staten zelf de grafelijkheid gingen bekleden, is dat de
Graaf van Holland weer op zijn Hof kwam resideren, maar al mag dat juridisch
correct geformuleerd zijn, in affectief opzicht, om het zo maar te noemen, was dit
zeer zeker niet wat er gebeurde; de Staten bleven eenvoudig, als waren zij nog
steeds bescheiden onderdanen, vergaderen in het stadhouderlijk kwartier, waar en zelfs niet aaneensluitend - ook voor het permanente college van Gecommitteerde
Raden onderdak werd gevonden. Trouwens, toen de Staten-Generaal en de Raad
van State permanent in Den Haag kwamen vergaderen, werden ook die beide
colleges geheel vanzelfsprekend op het Binnenhof ondergebracht en hetzelfde gold
voor de in 1581 opgerichte Hoge Raad van Holland (en Zeeland); dat het Hof van
Holland er vanouds gevestigd was, behoeft wel nauwelijks nog gezegd te worden.
Kortom, men moest in die wirwar wel heel goed weten waar men terecht kwam door
al die deurtjes, maar alleen met die geschapenheid in gedachten is bijvoorbeeld het
verhaal van Oldenbarnevelts gevangenneming door Maurits en later van die van
de zes statenleden door Willem II op de voet te volgen.
De stadhouders hadden dus niet langer, zoals in de landsheerlijke tijd - behalve
dan die heel enkele keren dat de Landsheer persoonlijk Den Haag met een bezoek
vereerde - het hele Binnenhof tot hun beschikking; zodoende begon bijvoorbeeld
hun moestuin, zijnde het huidige Plein, meer en meer op een ietwat zonderlinge
exclave te lijken, alleen bereikbaar over een vlonderbruggetje ter plaatse van de
huidige Grenadierspoort na het passeren van allerlei genoeglijke en schilderachtige
timmerages, zijnde de oorspronkelijke kastelanij van het Hof, maar waar inmiddels
ook een instantie als de Raad van State onderdak was gebracht.
Wat wij namelijk niet moeten vergeten, is dat, afgezien van een neventoegang in
de richting van het Spui, het nog steeds door zijn gracht omgeven Hof als alleen uit
het zuidwesten, dus via het Buitenhof toegankelijk gold. Naarmate het riante
residentiedorp 's-Gravenhage groeide, kunnen wij ons
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echter voorstellen dat deze toestand als steeds meer onbevredigend werd ervaren,
waar nog bijkwam dat het een zo zuinige graaf als de Staten van Holland heel weinig
verantwoord voorkwam pal naast hun Hof en technisch nog daartoe behorend, zulke
kostbare bouwterreinen als het huidige Plein en Korte Vijverberg voor even veel te
laten liggen, zodat zij in 1631 het voornemen lieten concretizeren dat waardevolle
grondbezit bij verkaveling te gelde te maken. En ziet, wie daarbij kans zag met een
onmiskenbaar maecenatentintje als mede-initiatiefnemer uit de bus te komen, was
de Prins, getuige bijvoorbeeld nog steeds de 2 december 1636 gedateerde
gevelinscriptie van de Sebastiaansdoelen: ‘Dotavit Fredericus Henricus D.G. Princeps
10
Auriacus Pater. Fundavit Iacto Primo Lapide Princeps Gulielmus Filius.’ Allicht,
wie een aardig zoontje van tien jaar heeft, laat hem eerste stenen leggen.
Dat was dan aan één uiteinde van het verkavelingsproject, belendend aan het
Tournooiveld, maar waar de Prins eveneens kans zag voor zichzelf de vrije
beschikking te krijgen over een dubbelperceel, was aan het andere uiteinde, op de
hoek van de Lange Poten, en hiermee was het dan dat hij zijn trouwe secretaris
11
verblijdde. Zijn neef Johan Maurits van Nassau-Siegen, weldra van Braziliaanse
faam, die met het allermooiste perceel ging strijken, moest daar wel degelijk voor
betalen.
Bij de hier geschetste ontwikkeling, waarmee wij lichtelijk vooruit gelopen zijn op
ons tijdschema, was uit de aard der zaak het stadhouderlijk kwartier zelf meer en
meer teruggedrongen tot één betrekkelijk welomschreven onderdeel van heel die
chaotische opstal om het Binnenhof heen. En dat terwijl juist de man die, naast de
nodige andere dingen, ook stadhouder van Holland was, een eersterangs positie
begon in te nemen, niet slechts in het vaderlandse maar zelfs in het wereldbestel.
Reeds de vrijgezel Maurits liet dan ook het kwartier aanzienlijk uitbreiden, met name
door de bouw van een grote hoektoren die nog altijd zijn naam draagt.
Veel meer nog dan Maurits zal echter de gezinsvader Frederik Hendrik aan de
‘ambtswoning’ ver- en nieuw bouwen met name in de richting langs het Buitenhof;
en terloops daarbij opgemerkt, van het huidige Buitenhof, dus over de Hofgracht,
was reeds ten tijde van Maurits een aardig lapje afgeschoten en bij het kwartier
getrokken, zodat de familie ten minste discreet een luchtje kon gaan scheppen
zonder daarvoor iedere keer dwars door Den Haag te moeten trekken. Zelfs stond
er, als om het helemaal echt te maken, in dat prinsheerlijke stadstuintje een
12
‘speelhuys’ met beneden en boven elk een zaal plus twee kamers.
Zoëven gebruikte ik het woord ‘ambtswoning’ en zo moeten wij het ook ongetwijfeld
wel zien, maar toch mogen wij wel even stilstaan bij het feit dat ook door Frederik
Hendrik deze ambtswoning werd betrokken. Toen Maurits als nauwelijks
achttienjarige jongen hals over kop stadhouder van Holland gemaakt werd, was er
eenvoudig in Den Haag geen ander passend verblijf,
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waar hij zelfs maar zou hebben kunnen gaan wonen, maar Frederik Hendrik had al
13
wel een huis, het ons reeds bekende Oude Hof, waar hij na de dood van zijn
moeder een paar jaar alleen had gewoond en waar hij nu dus zijn Amalia bij zich
had in wat zich wel liet aanzien als een ‘happily ever after’. Dit zo zijnde, lijkt het
allerminst onredelijk ons even af te vragen of de nieuwe prins en prinses niet ernstig
zouden hebben overwogen, al was het maar om tegenover allerlei instanties vrijer
te staan, in hun naar hartelust verbouwbare eigen huis met zijn betrekkelijk royale
tuin te blijven wonen. Wat dat verbouwen betreft, dat zal ook inderdaad gebeuren,
maar pas in de jaren na 1640, als de twee thans helaas verdwenen grote
buitenverblijven, Honselaarsdijk en het Huis ter Nieuburch in Rijswijk al zo goed als
voltooid zijn. Dan zal dat Oude Hof wat zijn naar het Noordeinde toegekeerde
voorzijde betreft het uiterlijk krijgen, dat wij nog steeds - of liever gezegd, sinds kort
wederom - kunnen aanschouwen en waarmee het om te beginnen na Frederik
Hendriks dood een kwarteeuw zal prijken als residentie van douairière Amalia wier
eigen appartementen evenwel, met vrijwel al wat achter de façade was gelegen,
een kleine anderhalve eeuw na dezen ten offer zullen vallen aan de verkoninklijking
14
van het paleis.
Zodoende is, als wij de balans opmaken, die voorbouw aan het Noordeinde het
enige tastbaars dat ons is overgebleven van Frederik Hendriks eigen activiteiten
als bouwheer, komende immers, al is het dan te zijner ere uitgedost, het Huis ten
Bosch in feite toe aan Amalia.
Zonde en jammer natuurlijk, die gang van zaken, maar met die verzuchting mogen
wij ons niet ervan afmaken. De verminking van het Oude Hof en de wetenschap dat
- in welk ander land zou het zelfs maar voorstelbaar zijn? - in het voormalige
stadhouderlijk kwartier op het Binnenhof thans pennen worden gelikt door nijvere
staatsdienaren, zijn bedroevend genoeg, maar waarvoor wij bovenal moeten waken,
is dat het verdwijnen van Honselaarsdijk en Rijswijk niet tevens betekent dat als het
ware een hele dimensie van Frederik Hendriks persoonlijkheid geen kans krijgt door
te dringen tot ons gezichtsveld. Met een, zij het wel ietwat overtrokken vergelijking:
hoe zou onze gangbare voorstelling van Lodewijk XIV eruit zien, als tussen zijn en
onze dagen Versailles was afgebroken en omgeploegd? En komt niet het zo
manifeste mankgaan van deze vergelijking in feite neer op een a fortiori? De
zonnigheid van zo'n Zonnekoning zou toch altijd wel geregistreerd zijn, maar bij een
vorstelijkheid-op-de-drempel zoals die van Frederik Hendrik zou, als het allemaal
nog overeind stond, datgene wat op zijn geheet aan bouwwerken werd opgetrokken
als iets ten enenmale onwegdenkbaars hebben gegolden bij de quotering van zijn
persoonlijkheid. Waartoe wij dan ook als het ware moreel verplicht zijn, is dubbel
hard denken bij het weemoedig bekijken van de gelukkig wel bewaard gebleven
afbeeldingen van die lusthuizen. En wat ons dan daarbij einleuchtet is toch wel in
de eerste plaats dat, om van de neven Nassau in elk
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zijn minuscule deelstaatje niet te spreken, zo iets heel zeker nimmer van de grond
zou zijn gekregen door een Prins van Oranje zonder uitloop buiten zijn gelijkelijk
minuscule prinsdommetje.
Wat wij dan ook voortdurend in gedachten moeten houden, is dat, juist zoals in
zo vele andere, ook in dit vorstenleven verpozing vóór alles betekende het
onderhouden - in casu al dan niet via Huygens - van boeiende en vruchtbare
contacten met mensen zoals Jacob van Campen en Pieter Post, die overigens, iets
dat wij niet moeten vergeten, niet slechts als architecten, maar evenzeer als schilders
en als adviseurs bij schilderijenaanschaf werden gewaardeerd. In hoeverre Frederik
Hendrik kunst aankocht uit een werkelijke behoefte des harten, in hoeverre op grond
van een besef dat het er voor iemand in zijn positie bijhoorde, is een moeilijk te
beantwoorden vraag. Het in iconografisch opzicht bijna rammelend heterogene
allegaartje dat hij aan schilderstukken op de ‘galderije’ van zijn eigen appartement
in het stadhouderlijk kwartier had hangen, kan ons op de gedachte brengen dat hij
wel degelijk zijn lievelingsstukken had, die hij uit aesthetische voorkeur dagelijks in
zijn vaste woonstee om zich heen wilde hebben, maar als wij dan bedenken hoe
veel van die stukken riante nymfen, Venussen en wat dies meer zij voorstelden,
maar bovendien nog dat de wel beklede vrouwenfiguren doorgaans oer-roomse
Madonna's uit Vlaanderen waren, mogen wij dan bij een zo speelse figuur als deze
Prins op voorhand uitsluiten dat hij het ook wel aardig vond de nodige ‘fijnen’ onder
zijn bezoekers te ergeren, in de eerste plaats natuurlijk de verder zo onaantastbare
predikanten van het type Rosaeus en Voetius? Waar dan nog bij kwam - en zou
met name dat niet zijn gevoel voor humor hebben gekieteld? - dat zij er hem niet
eens van de kansel over konden kapittelen, want het vrome kerkvolk moest immers
in de waan worden gelaten dat hij een der hunnen was.
Dat, hoe dan ook, Frederik Hendrik niet aan verzamelwoede leed om des
verzamelens wille, blijkt aardig uit een teleurstelling die de Nijmeegse
predikant-archaeoloog Johannes Smetius Sr. te incasseren kreeg, wiens in die
dagen wijdvermaarde collectie van romeinse antiquiteiten op 16 oktober (o. st.)
1633 door de Prins met een bezoek was vereerd. Welnu, als resultaat van dit bezoek
kreeg Smetius l'esprit de l'escalier beet; hoe is het mogelijk, aldus in een briefachteraf
aan Huygens, dat hij de Prins niet op stel en sprong zijn hele collectie ter overname
heeft aangeboden? Maar op de vraag of dat niet alsnog zou kunnen geschieden
krijgt hij het ontnuchterende antwoord te verwerken dat het weliswaar zijn vriend
Huygens, maar dan ook hem alleen, gelukt was Zijne Excellentie in Nijmegen even
mee te slepen naar de Steenstraat om Smetius' schatten te bewonderen, maar dat
het thans, terug in Den Haag, geen mens ter wereld zou gelukken het vonkje van
die belangstelling opnieuw te doen oplaaien. Met ter adstructie een droevig
voorbeeld: terwijl de muntenverzameling van de onlangs overleden Winterkoning
van alle kanten belangstellenden
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aantrekt, laat enkel en alleen de Prins verstek gaan; wat hem, Huygens, niet eens
is mogen gelukken, is Zijne Excellentie zo ver te krijgen, dat hij zelfs maar optie
gevraagd heeft op een enkel, vrijwel uniek stuk.
Dit ernstige tekortschieten van zijn meester - meus ille - wordt door de
dichter-secretaris tegenover de geestverwant die hij teleur moet stellen, aldus
verwoord, dat het bezoekje aan de Nijmeegse Steenstraat - die, want er kwam een
uitermate illuster gevolg mee, niet dan ternauwernood het cortège kan hebben
verwerkt - niet meer had betekend, dan dat op zijn, Constantijn Huygens' eigen
instigatie de Prins heel even a Republica Belgij was overgeschakeld ad Romanam.
Voor eerstgenoemde evenwel, het kader waarin zich zijn eigen levenswerk ontrolde,
was daarbij zijn belangstelling zeer zeker niet uitsluitend pragmatisch. In hoeverre
het een hulde aan Clio als Muze betekende zij zeer nadrukkelijk in het midden
gelaten, maar in ieder geval was Frederik Hendrik in eigen persoon een van de
mensen, die - en blijkbaar zelfs van harte gaarne - bereid werden gevonden vóór
15
de publicatie het manuscript van Hoofts Histoorien door te nemen.
En, of hij nu al dan niet geheid-muzisch was, als wat hij zich dus heel zeker ook
ontpopte, was als een bouwheer van formaat, waarbij wij het ons ongetwijfeld zo
moeten voorstellen dat deze plannenberamende bouwheer aanzienlijk meer kans
tot ontplooiing kreeg 's winters in Den Haag dan 's zomers op campagne, maar kan
het anders of hij moet telkenjare na terugkomst van zijn veldtocht terstond naar
Honselaarsdijk of Rijswijk gesneld zijn om na een zo lange afwezigheid in
ogenschouw te nemen wat er inmiddels nieuw was opgetrokken in wat, behalve het
goede vechtseizoen, tevens dat om te bouwen was?
Hoezeer echter ook dat bouwheerschap iets essentieels mag zijn geweest voor
Frederik Hendriks persoonlijkheid, voor wonen-in-functie kwam - half handhaven,
half vestigen van traditie? - spijts al die rare deurtjes in die rommelige opstal toch
blijkbaar alleen maar het Binnenhof in aanmerking. Zelfs als de zoon en opvolger
trouwt, nog wel met een prinses van koninklijken bloede, wordt de ruimte voor die
nieuwe hofhouding eveneens in het stadhouderlijk kwartier gevonden. Ja, sterker
nog, wanneer in 1650 bij de dood van die zoon het stadhouderschap van Holland
gediscontinueerd wordt, dan blijft de jonge weduwe met haar postuum geboren
zoontje eenvoudig wonen waar zij woont. Verkeerde men dan soms in de mening
dat die gebouwen in eigendom aan de Oranjes toebehoorden? Zeer zeker niet,
want al mag zij dan blijven zitten, de Staten van Holland, die dringend uitbreiding
behoeven, verlangen wel van de prinses dat zij daartoe een flink stuk van haar
accommodatie afstaat. Maar niettemin al was het dan na enige opschuiving, het
ambteloze prinsje Willem III zal, wanneer hij zich niet in Breda of in Leiden, dan wel
op Honselaarsdijk of het Huis te Dieren bevindt, opgroeien in de voorvaderlijke
woonst, vormende een onderdeel van een complex waar Jan de Witt
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alleen maar een werkkamer tot zijn beschikking heeft, een vijf à tien minuten
wandelens van Vijverberg of Kneuterdijk.
De officiële verhuizing van het prinselijk paar van Noordeinde naar Binnenhof had
plaats op 30 maart 1626. Dat wij dat zo precies weten is te danken aan de
Staten-Generaal, die daags daarna een deputatie op hen afstuurden ter
verwelkoming. Naar het in de daartoe strekkende resolutie heet, zijn ‘Sijne Excellentie
en Mevrouw de Princesse hier opt Hof... comen logeren’; hier op het Haagse
Binnenhof natuurlijk, maar al is zeker geen woordspeling bedoeld, wat ‘hier opt Hof’
was komen neerstrijken, was zelf wel degelijk ook een ‘hof’ in aulische zin, al vinden
wij het dan doorgaans, in de hoftaal, aangeduid als ‘la cour’. Zo bijvoorbeeld in een
als poëzie ongenietbaar, maar ter oriëntering in het Den Haag van die dagen zeer
16
zeker wel nuttig poëem van de jonge Huygens, getiteld le Revers de la Cour,
waarbij het inmiddels weinig zin heeft aan de hand van Worps onverdroten annotatie
al die lieden hier de revue te laten passeren; dat Prins en Prinses elk bijvoorbeeld
een stalmeester hadden, geloven wij heus wel, maar wij zullen wel zien of wij die
heren ooit tegenkomen. Natuurlijk was het geen hof zoals dat van een koning in
Londen of in Kopenhagen, laat staan in Madrid of Parijs, maar wel was het heel wat
meer dan wij zouden hebben aangetroffen rondom een Prins van Oranje die, ter
plaatse residerend, alleen maar dat prinsdommetje had te regeren.
Maar kunnen wij die hofcharges gevoeglijk ignoreren, waaraan wij in de omgeving
van de Prins van Oranje, zijnde het meest door de fortuin begunstigde lid van het
Huis Nassau, niet mogen voorbijzien, is, huiselijk op zijn Duits uitgedrukt, al wat
drum und dran hängt. Niet dat dat allemaal Duits was, misschien zelfs niet in
meerderheid, maar hier heeft neuzen tellen waarlijk niet veel zin. Wat wel zin heeft
is daarentegen ons een globale indruk vormen van wat er allemaal als min of meer
ebenbürtig om Frederik Hendrik en Amalia heen in het Den Haag van die dagen
rondzwermde.
Willem de Zwijger had, zoals hierboven reeds beschreven, behalve, elk uit een
ander huwelijk, zijn drie zoons, een zo gedegen aantal dochters nagelaten, dat zij
goede diensten kunnen verrichten als alternatief voor schapen-tellen bij
slapeloosheid. Als kinderen van deze dochters vielen er, al dan niet permanent, de
nodige neven en nichten op het appèl te signaleren. De allerillusterste, de
Winterkoning hier nog even buiten beschouwing gelaten, waren er om te beginnen
de weinig frisse ‘prinsen van Portugal’, kinderen van Maurits' volle zuster Emilia,
die de gewoonte hadden van religie en loyaliteit te wisselen zoals een ander mens
van ondergoed. Dan verder waren er de reeds genoemde La Trémoille's, de La
Tour d'Auvergne's, thuishorend in Bouillon-Sedan, enz. enz.; wie niet in slaap wil
vallen, hoeft geen schapen te tellen.
Wat de Nassau's betreft nam natuurlijk de zogenaamde ‘Friese tak’ een eigen
positie in, die echter eveneens frequente aanwezigheid in Den Haag met
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zich meebracht. Maar uit de ‘stam Jan’, die minstens even rijk met zoons gezegend
was geweest als zijn broer Willem met dochters, was nog heel wat meer
voortgesproten dan alleen maar een paar Friese stadhouders. Enkele leden stonden,
niet zonder samenhang met rijke katholieke huwelijken, aan de Spaans-Keizerlijke
kant, maar verscheidene anderen dienden voor kortere of langere tijd in het
Statenleger, zoals de verdienstelijk-middelmatige ‘graaf Willem’ die wij herhaaldelijk
tegenkomen, met name in allerlei resoluties, bijvoorbeeld wanneer Gecommitteerde
Raden van Holland besluiten een voorgestelde verhoging van zijn tractement ter
17
Staten-Generaal niet tegen te werken, maar te laten ‘glisseren.’ Bij de doop van
zijn dochtertje in maart 1628 zijn de Staten van Holland zelfs bereid peet te staan,
18
compleet met ‘pillegift,’ maar wat niet voor hem gedaan wordt, is een uitzondering
19
maken op de regel dat geen militaire charges mogen worden gecumuleerd. Hij
overleed in 1642 aan verwondingen opgedaan bij het beleg van Orsoy het jaar te
voren.
Behalve dergelijke legitieme ‘graven’ van Nassau, zijn er de doodgewone ‘heren’
oftewel bastaarden, voorop de enige van Willem de Zwijger, Justinus, dikke vriend
van Constantijn Huygens, bij wiens huwelijk in maart 1627 hij present was, zij het
zonder zijn vrouw, Anna van Merode, aangezien zij nog niet officieel kan uitgaan;
zij is namelijk ‘depuis sa sortie de Breda’ nog niet de hand gaan kussen van de
Winterkoningin en van Prinses Amalia. Dan de zoons van Maurits, van wie de meest
belovende, Willem heer van Nassau la Lecq, admiraal van Holland, in 1627 zal
sneuvelen bij het beleg van Grol. Later komt daar dan natuurlijk nog bij de
toekomstige gouverneur van Willem III, Frederik Hendriks eigen bastaard, Frederik
van Nassau-Zuilestein, die thans nog als ‘jonker van Buren’ wordt opgevoed onder
supervisie van Constantijn Huygens.
Wanneer wij dan verder nog denken aan de vele, soms verre of helemaal
niet-verwanten, maar die gelijkelijk tot de Europese Hochadel op de rand van
vorstelijkheid behoorden en een tijdje in het Statenleger dienden, dan kunnen wij
ons voorstellen dat het 's winters druk was aan het stadhouderlijk hof, al moeten wij
het ons ongetwijfeld ook weer niet zo voorstellen, dat heel die krijgshaftige zwerm
van na- tot voorjaar in Den Haag kwam overwinteren. Velen deden gewoon
garnizoensdienst in de diverse frontiersteden; anderen trokken buiten het
vechtseizoen op verlof naar hun diverse vaderlanden. Maar hoe illuster-gemêleerd
die samenleving was, kunnen wij bijvoorbeeld gewaar worden, als wij de namen
oplezen van wat er allemaal aan baldakijn- en slippendragers meeliep in de
begrafenisstoet van Prins Maurits, evenals trouwens te zijner tijd in die van Frederik
Hendrik zelf.
Overigens droeg de Prins met veel tact zorg, althans had hij in het begin zorg
gedragen niet al te glorierijk van stapel te lopen. Hij gebruikte zijn autoriteit ‘met
seer groote moderatie’ en weigerde de aanspraak van ‘Uwe Genade’ aangezien hij
‘Uwe Excellentie’ voldoende achtte. Kortom, hij is
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‘extraordinair courtois tegen al de werelt, hout hem seer stil ende gereserveert.’ Het
is Nicolaas van Reigersberg die dit aan zijn zwager De Groot schrijft en kennelijk
heeft hij het van raadsheer Dimmer, die, toen hij onlangs Prinses Amalia aanduidde
als ‘U Excellentie's gemael’ van de Excellentie te horen kreeg ‘dat hij een Hollander
was, geboren van Delft, dat men se daer hiet: vrouw, huysvrou off wijff; dat hij van
20
de Duitse pracht niet en wist.’ Waarom juist Duitse en niet bijvoorbeeld Franse
pracht, lijkt intrigerend, maar verder mogen wij toch wel zo vrij zijn het een tamelijk
gratuiet nummertje populairdoenerij te noemen; vermoedelijk was de brave heer
Dimmer iemand aan wie men wel kon toevertrouwen zo'n opmerking door heel Den
Haag rond te bazuinen, maar wat er gebeurd zou zijn als iemand het werkelijk in
zijn hoofd had gehaald naar Zijner Excellentie's wijf of zelfs maar huisvrouw te
informeren, is een andere kwestie. Wel is significatief wat Nicolaas er ook nog
bijvertelt: terwijl Maurits zijn brieven aan de Staten-Generaal beëindigde met ‘goede
vrient’, ondertekent Frederik Hendrik als ‘ootmoedygen ende onderdanigen dienaer.’
Maar in ieder geval, al noemen wij haar dan geen wijf of huisvrouw, de grote
nieuwigheid op het Binnenhof was Prinses Amalia. Immers, Louise de Coligny had
alleen als weduwe in Den Haag gewoond en dat dan onder zulke bescheiden
omstandigheden, dat men nauwelijks spreken kan van hofhouding, terwijl zij ook
nooit hier in de Nederlanden ergens het centrum van was geweest. Wat Maurits
betreft, die had discreet zijn ‘jonkvrouwe’ van Mechelen in Rijswijk geïnstalleerd en
vergenoegde zich verder, niet zonder assistentie van een vaste koppelaar, met
losse passades. Als typerend voor de toon en het soort verhoudingen die er heersten,
mogen wij wel een opmerking beschouwen, die Frederik Hendrik in zijn vrijgezellentijd
eens zou hebben gelanceerd en die hierop neerkomt, dat geen maîtresse zo veel
21
voldoening schenkt als een die men heeft weggekaapt van een oudere broer.
Aan Amalia dus de taak en de kans iets op te bouwen dat er zo langzamerhand
waarachtig wel komen mocht en wanneer wij haar dan, globaal genomen als
historische figuur, voor ons geestesoog oproepen, wat kunnen wij dan anders
bevinden dan dat zij het er zeer behoorlijk en zelfs met een niet onaanzienlijke mate
van waardigheid heeft afgebracht? Een zekere mate van iets anders was haar
daarentegen ook niet vreemd, te weten van onverholen vulgariteit, zodat zij wel
eens even in de verte kan doen denken aan Liselotte van de Palts, en wie weet hoe
dankbaar wij haar zouden moeten zijn geweest, als ook zij ons mémoires had
nagelaten.
Maar dan, in wat voor taal? In het Duits van haar bakermat zijn ons, miserabel
gespeld, slechts enkele brieven van haar overgeleverd; vrijwel alles wat wij van
haar hebben is in een barbaars, laat ons maar zeggen fonetisch Frans (op basis
van Duits natuurlijk), dat ruimschoots het zijne bijdraagt tot dat
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reeds gesignaleerde vleugje van vulgariteit. Niettemin zullen wij het ons wel zo
moeten voorstellen, dat dat eveneens haar dagelijkse omgangstaal was, om te
beginnen met haar man en kinderen. Niet dan huiveren kan men bij de gedachte
wat zij bovendien nog aan Nederlands mag hebben gebrabbeld ten bate en
delectamente van het huispersoneel, voor zover inheems, en van Fransonkundige
regenten en regentenvrouwen uit achteraf gelegen oorden.
Of Frederik Hendrik erg was ingenomen met dit welige taaltuintje van zijn gade,
staat naar mijn beste weten nergens opgetekend. Notere evenwel dat, als hij te
zijner tijd van zijn dan zowat vijftienjarige zoon een briefje krijgt in bijna even barbaars
Frans, diens gouverneur, André Rivet, via Huygens de wacht wordt aangezegd hem
vóór alles behoorlijk te leren spellen, want dat Zijne Hoogheid ‘s'aheurte à
l'orthographe, qui est vicieuse et incorrecte.’ Veel helpen zal dat overigens niet; in
dit opzicht was bij de toekomstige Willem II de moederlijke erfmassa veel sterker
dan de vaderlijke.
Maar om nog even op dit chapiter door te borduren, ook wat de eigen talenkennis
van die per slot van rekening Nassause vader betreft valt iets opmerkelijks te
signaleren. Als namelijk door zwager Johan Albert van Solms, dan gouverneur van
Maastricht, eens aan Huygens de vraag wordt voorgelegd of de Prins zijn in zijn
schamele Frans gestelde brieven wel begrijpt en of hij misschien niet beter in het
Duits kan schrijven, dan moet hij uit het - helaas niet bewaard gebleven - antwoord
concluderen ‘que je suis plus intelligible par mon peu de françoy que non point par
mon alleman.’ Eilieve, vragen wij op onze beurt, in wat voor linguïstische kronkels
verliep dan het mondeling verkeer, niet slechts met deze zwager, maar ook
bijvoorbeeld met de neven Nassau uit de takken Siegen en verder, met wie eveneens
in het Frans werd gecorrespondeerd? Was dat ook bij de tafelkout en in de
loopgraven de voertaal, of, wat mij veel waarschijnlijker voorkomt, hetzelfde
genoeglijke ratjetoe van Duits en Nederlands dat wij op schrift kunnen savoureren
in de brieven van iemand als de oubollige kolonel Schmelzing? Ten minste, wij
kunnen toch ook weer niet zo maar aannemen dat voor Frederik Hendrik met zijn
achtergrond Duits even vreemd zou zijn geweest als bijvoorbeeld Engels. Maar
22
blijkbaar was het dus niet een taal, die hij zogezegd cultiveerde.
Om echter terug te komen op Amalia, een eigenschap waarvan zij evenmin kan
worden vrijgepleit als van vulgariteit, is baatzucht of ietwat huiselijker uitgedrukt,
inhaligheid. Maar geldt dit niet evenzeer voor haar gemaal - of moeten wij op zijn
Delfts ‘haar kerel’ zeggen? - mitsgaders, al naar gelang van ieders omstandigheden,
voor praktisch alle vorsten uit het tijdvak? Wat zijn per slot van rekening die paar
colliers van Richelieu of Mazarin vergeleken bij de vrijwel totale uitverkoop aan
Lodewijk XIV van de latere Stuart-koningen? Het gaat er hier zeker niet om de feiten
te loochenen, maar als wij bedenken met wat voor een haat Mazarin prinses Amalia
zal vervolgen vanwege haar overstag gaan bij de vrede van Munster, dan behoeven
wij ons toch ook weer
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niet met huid en haar te laten imponeren door alle Franse roddelarij van het genre
Tallement des Réaux.
Wel enigermate in hetzelfde vlak als vorstelijke inhaligheid ligt vorstelijke eerzucht
en streven naar machtsuitbreiding. De ontstentenis hiervan zou zijn neergekomen
op weinig minder dan een brevet van onbekwaamheid, zeker bij een geslacht als
de Nassau's met hun in laatste instantie niet heel veel meer dan decoratieve
prinsentitel van duizend mijl in de verte en dat zijn vorstelijkheid moest waar maken
door middel van een aan alle kanten rammelend complex van bevoegdheden in
een astranterig landje met veel water en schepen, waar niet zij, de Nassau's,
souverein waren, maar een gezelschap van tegen hun wettige heer en gebieder
rebellerende Staten.
En hierbij is het, gezien de affectieve geladenheid van de naam in onze
geschiedenis, misschien niet overbodig even in herinnering te roepen hoe weinig
in de van vorstelijkheden en -heidjes krioelende wereld van die dagen de
prinsheerlijkheid van het, zij het nog zo volmondig als souverein erkende Orange
te betekenen had. Wanneer in 1595 de uit zijn Spaanse résidence forcée ontslagen
Philips Willem op bezoek komt bij paus Clemens VIII, dan mag hij als prins van
Oranje niet gaan zitten, wat hij wel zou hebben gemogen als hij tevens
geaccrediteerd ambassadeur van Philips II was geweest. En als in 1609 de vrouw
van diezelfde Philips Willem, Eleonora van Bourbon, dus een Franse prinses van
den bloede, op doorreis naar Breda langs Brussel komt, dan weigert het, persoonlijk
nota bene zo coulante Aartshertogelijk paar haar anders te ontvangen dan als
onderdane, zij het dan van zeer hoge rang.
Welnu, als Frederik Hendrik, spijts al deze belemmeringen, niettemin kans gezien
heeft het condottiere-element dat hem van huis uit aankleefde te elimineren of in
ieder geval te doen opgaan in het dynastieke, dan is dat, wat voor een Frans zij dan
ook schreef of praatte, heel zeker mede de verdienste van zijn Amalia.
Inmiddels moeten wij, wanneer wij in gedachten onze opwachting gaan maken bij
de Prinses op het Binnenhof, één ding wel in gedachten houden: haar man was
dan weliswaar, hoewel niet de souverein in den lande, als individu nummer één van
al diegenen die betrokken waren bij het staatsbestel, zijzelf, hoe zeer ook
onbetwistbaar châtelaine op het Binnenhof, was protocollair bezien - en hoe zwaar
woog dat niet voor lieden van haar makelij - niet de first lady in Den Haag. Nog
afgezien daarvan dat zij te zijner tijd, nog bij het leven van haar man, zelfs binnen
het stadhouderlijk kwartier de voorrang zal moeten laten aan haar ongenietbaar
maar koninklijk schoondochtertje, kon zij zich in Den Haag nog vijf en dertig jaar
verlustigen in de aanwezigheid van haar voormalige bazin, de Winterkoningin
Elisabeth van de Palts, geboren prinses van Groot-Brittannië. De winterkoninklijke
vlucht, althans geleidelijke afzak naar Den Haag, met in het gevolg de hele familie
van Solms, kan Amalia natuurlijk
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niet betreurd hebben, maar of dat provisoire qui dure aan de Kneuterdijk haar al die
jaren door evenzeer bleef verheugen? De koning-paltsgraaf zelf trok er in 1632 weer
op uit om met behulp van Gustav II Adolf ten minste zijn Keurpalts te heroveren en
ging daarna discretelijk dood, zijn weduwe bleef tot 1660 toe bij al wat er in Den
Haag aan social events te registreren viel, breeduit voorop lopen en zitten.
Wat overigens haar eigen familie, de Solmsen, betreft, viel aan de Prinses in ieder
geval de voldoening ten deel dat zij op soortgelijke wijze als de Nassau's door de
Staten werd gefavorizeerd. Zo werd bijvoorbeeld de graaf van Dohna, gehuwd met
Ursula van Solms, de latere ‘gouvernante’ van Orange, voor zijn hofhouding
23
vrijgesteld van ‘impost op consumptien’ en toen zuster Louise Christine, gehuwd
met Johan Wolfert van Brederode, een zoon kreeg, zonden de Staten van Holland
een deputatie naar de doop met een aanzienlijke pillegift, al was dit dan officieel ter
24
ere van de ‘qualiteit’ van de vader en de ‘goede diensten van sijne Voorzaaten.’
Althans in eigen ogen was het zeventiende-eeuwse Holland nu eenmaal minder
burgerlijk, dan de traditie ervan gemaakt heeft. Wat Amalia's broer Johann Albrecht
betreft, deze bracht het, met de rang van generaal in het Statenleger,
achtereenvolgens tot militair gouverneur van Utrecht - met residentie in de oude
bisschopshof - en van de primair primerende vesting Maastricht.
Maar hoe aardig dan ook, al die neven en nichten of zelfs broers en zusters, er
kwam goddank nog nadere familie op het Binnenhof. Op 30 maart 1626 deed, naar
wij reeds zagen, het prinselijk paar er zijn intrede, op 27 mei de zoon en erfgenaam.
Misschien, zoals wel meer bij eerstelingen, een beetje laat, ten minste, reeds de
21ste kan Huygens het ongeduld van zijn pen niet langer bedwingen, met als
resultaat - helaas wel heel ver beneden zijn stand - een poëempje Pour l'enfantement
de Madame la Princesse. In zijn enthousiasme bij voorbaat bedenkt hij pas ongeveer
halverwege dat het ook nog een meisje kan worden, maar zelfs daarvoor is een
elegante welkomstgroet te formuleren:
‘Sois tu du sexe entier, sois tu du moins parfaict,
25
Tes auteurs ne sçauroyent rien former d'imparfaict.’
Het werd de sexe entier en daarbij de eerste Oranje, in de ‘ambtswoning’ geboren
- zou de verhuisdatum daar mede op afgestemd zijn geweest? - en niet, zoals nog
Frederik Hendrik zelf, toch eigenlijk, cru gezegd, op de vlucht voor Parma. Weliswaar
was ook thans de eigen dynastieke hoofdstad in deze landen, het Nassause Breda
in handen van de vijand, maar wel had de zelf kinderloze oude Infanta uit Brussel
26
een wieg gestuurd voor de boreling, een geste die men in 1584 van Casa de Austria
heel beslist nog niet kon verwachten. Dwalen wij al te ver af, wanneer wij het toch
eigenlijk wel heel droevig noemen dat het aan Frederik Hendrik of zijn zoon nimmer
vergund is geweest in Brus-
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sel aan de nagedachtenis van de Infanta de eer te bewijzen, die zij tot en met aan
henzelf zo zeer verdiend had?
In hoeverre wekte de geboorte van de toekomstige Willem II inderdaad grote
vreugde in den lande? Het lijkt moeilijk meer na te gaan; Geboorteklokken, zelfs
geluid door een Vondel, zijn nu eenmaal geen opiniepeilingen. En waar te blijven
met de optekening van Alexander van der Capellen: ‘De Princesse van Orangen
bevalt van een jonge soon. Triomph in den Haghe ende tot Utrecht’? Wie enigermate
met deze auteur vertrouwd is, zal wellicht geneigd zijn erin te lezen dat hij in zijn
eigen Gelderland geen positieve reacties beliefde waar te nemen; een nummertje
ironie der geschiedenis bij de geboorte van een prins die zich als de tot dusverre
meest geldrofiele van zijn geslacht zal ontpoppen, en dat dan zeker in het dagboek
van een man die zijn politieke loopbaan zal zien doodlopen in een soort
27
schaduwministerschap bij diezelfde prins.
Maar afgezien daarvan, hoe diep zij in het volk is doorgedrongen - en men durft
wedden, toch wel een heel eind - wat heel zeker werd tentoongespreid, is officiële
vreugde en het is niet onamusant gade te slaan hoe keurig deze gecanalizeerd
werd.
Toen het heugelijks zich voordeed, waren de Staten van Holland niet bijeen; in
zekere zin misschien gemakkelijk, want al hadden zij als souverein van het gewest,
waar, nog wel onder éénzelfde dak met hun vergadering, het vorstelijk kraambed
gespreid was, zeer zeker recht op meer égards dan de bondgenoten, het had delicaat
kunnen liggen wie eerder aan bod moesten komen, zij of de Staten-Generaal. In
de huidige omstandigheden echter ging keurig het voltallige college van
Gecommitteerde Raden de Prins geluk wensen. Ook werd het nieuws terstond
bericht aan de ridderschap en aan alle ter dagvaart beschreven steden en order
gegeven dat in Den Haag met het luiden van klokken en het branden van ‘pictobben’
de vereiste tekenen van blijdschap manifest werden.
Helemaal hartverwarmend is echter wat zich die dag aan dierbaars afspeelde
tussen Oranje en de Staten-Generaal en waarbij het strict juridisch misschien dan
wel verdedigbare standpunt van de latere Hollandisten dat hier alleen maar een
hoge ambtenaarsvrouw was bevallen, toch wel heel erg fictief en onhistorisch
aandoet.
Het prinsje was in de nanacht geboren en reeds in alle vroegte kwam thuis bij de
president van de week, de Groningse heer Schaffer, een hellebardier van Zijne
Excellentie het grote nieuws mededelen, ongetwijfeld iemand van zo lage rang om
Schaffer niet moreel te dwingen uit zijn bed te komen of zijn ochtendtoilet te
onderbreken. De soldaat die dat wel had gemoeten kreeg voor zijn moeite ‘drie
dobbelde rijders’ van de hoge Vergadering; over de knecht of de meid door wie de
boodschap wel zal zijn aangenomen vermeldt de geschiedenis niets. Zoals te
begrijpen traden Hare HoogMogenden terstond in
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deliberatie ‘wat bij dese constitutie van de geboorte des jongen Princen soude
dienen gedaen te worden’, met als resultaat niet slechts de afvaardiging van een
deputatie voor de gelukwensen - dat allicht - maar bovendien het aanbod, eigener
beweging dus, desgewenst peet te staan bij de doop. De deputatie die dit mocht
overbrengen was alleszins illuster van samenstelling. Voorop liep natuurlijk de
hoogst gequoteerde uit het eerste lid - de ridderschap - van het eerste kwartier het Nijmeegse - van Gelderland, het eerste in rang van de Zeven Provinciën, kortom,
Frederik Hendriks vertrouweling en aangetrouwde neef Floris II, graaf van
28
Culemborch. Wat de heren aan ‘wenschinge’ overbrachten, was niet gering:
‘datten jongen Heer Prince in Godes vreese opwassende moge volgen
de voetstappen van sijnen Heer Vader, Grootvader ende oom Godtsaliger
gedachtenisse, om t'sijner tijt te mogen wesen een goet instrument tot
bescherminge vande vrijheijt deser Landen.’
Maar wie hier wel van terug had, was de jonge vader,
‘verclarende datter een dienaer van Haer Ho. Mo. was gebooren, die
sijne voorouders voetstappen soude naer volgen, daer toe hij hem oock
door Godes genade soude optrecken, hebbende geen ander gedencken
gemaeckt als dat Haer Ho. Mo. niet alleen gevaders maer oock Vaders
vanden jongen Prince souden willen wesen.’
17 juni werd een soortgelijke deputatie afgestuurd op Amalia - kraamvrouwen hadden
toentertijd lang nodig - en dan kunnen wij aan de doop gaan denken. Inmiddels zijn
ook de Staten van Holland voor hun zomerzitting bijeengekomen en is ook van hen
een aanbod mede peet te staan in dank aanvaard, zodat raadsheer Dimmer
tweemaal moet lopen om eerst, 25 juni, in de Vergadering van Holland en twee
dagen later ter Generaliteit te gaan mededelen dat voor de plechtigheid als datum
is uitgekozen donderdag a.s. 2 juli, als plaats de Hofkapel, zodat men zich
onwillekeurig afvraagt of misschien daarom als eersten, en nog wel met twee dagen
tussenruimte, de eigenlijke bazen over het Hof waartoe per slot van rekening ook
die kapel behoorde, kennis krijgen van wat er besloten is. Maar hier wordt de zaak
nogal onduidelijk, of liever gezegd, het enige dat voor ons duidelijk wordt, is dat er
heel wat meer gesmoesd moet zijn, en mogelijkerwijze ook wel iets luidruchtiger
ten gehore gebracht, dan wij aan de hand van onze stukken vermogen te boekstaven,
zodat wij aangewezen zijn op tussen de regels door lezen. In dit geval echter heeft
dat alleen maar zin wanneer wij de nuances in gedachten hebben tussen kerken in
de Hofkapel dan wel elders, die pas aan de orde worden gesteld in het volgende
hoofdstuk, zodat hier moet worden volstaan met enkele data van eenvoudige kroniek.
Om te beginnen zien wij dan Dimmer - toujours lui - 30 juni opnieuw in de beide
vergaderingen verschijnen met de mededeling ‘dat Sijn Excellentie goet-
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gevonden heeft de doope van den jongen Heer Prince t'avanceren ende deselve
te laten geschieden morgen in de groote Kercke’ en of Hare HoogMogenden daar
geen bezwaar tegen hebben, quod inderdaad non. Meer nog wordt evenwel ons
zintuig voor tussen de regels door lezen geprikkeld door een Hollandse resolutie
van diezelfde 30 juni. Weliswaar worden wij ook daar niet veel wijzer wat dat
avancement van overmorgen naar morgen betreft, maar wel is het boeiend te
vernemen dat Zijne Excellentie ‘om eenige reedenen goed vonde den doop van
sijne soone te laaten administreren in de Groote en de Parochiekerke van den
Hage.’ Een lichtelijk pre-reformatorische wijze van aanduiden, waarvan nochtans
de bedoeling wel duidelijk is: dan weliswaar niet in de Hofkapel, maar ook niet in
een zekere kerk, waar indertijd broer Maurits wel eens was gesignaleerd. Rest
slechts naar oude zede het godshuis waaronder de ingezetenen van het dorp
's-Gravenhage kerkrechtelijk ressorteerden en waar zij bijgevolg van oudsher door
de pastoor hun nakroost hadden moeten laten dopen.
Ook verder bieden, zoals zo vaak wanneer wij voor eenzelfde dag de resoluties
opslaan van het tweetal op het Binnenhof bedrijvige Hoge Vergaderingen, de
Hollandse ons veel meer kluifs of, netter op zijn Engels, food for thought dan die
van het hybridisch gremium der Zeven. Wat wij bijvoorbeeld op diezelfde 30 juni
eveneens gewaar worden, is hoe het de Heren van Holland zijn, die resolveren ‘dat
men den naam van den jongen Prince zal noemen Wilhem, indien de Heeren Staaten
Generaal en Sijne Excellentie des konnen voor aangenaam vinden.’ Noteer de
volgorde, kan men erbij zeggen, maar strict genomen waren het de peters die,
althans voor een kind van de sexe entier de naam bepaalden, en wat Frederik
Hendrik betreft, hem kan dat zoveelste dynastieke tintje te meer alleen maar welkom
geweest zijn, terwijl Amalia er in tegenstelling tot haar latere schoondochter het
mens niet naar was om te verlangen dat haar oudste zoon naar háár vader - maar
die dan ook geen koning was geweest - moest heten.
Wat wij verder nog uit deze resolutie vernemen, is dat de Prins blijkbaar aan de
Staten van Holland had gevraagd - ten minste, de generaliteitsresolutie maakt er
geen gewag van - of hij de in Den Haag aanwezige ambassadeurs, de Fransman
en de Venetiaan, ook op het doopfeest mocht inviteren en, zo ja, hoe dat protocollair
te regelen; het antwoord, dat de Heren dat met een gerust hart aan hemzelf
overlieten, zal wel niet onverwacht zijn geweest. Maar dan ten slotte voor de
vakhistorici een opfrissingswaarschuwinkje hoe onze onwaardeerlijke gedrukte
Resolutien van Holland op een gegeven ogenblik achteraf zijn persklaar gemaakt:
die resolutie van 30 juni besluit met de mededeling: ‘En is dienvolgende den Doop
aan den jongen Prince geadministreert op den 1 July in de Groote Kerke van den
Hage.’
Nochtans, het opgetekende feit zelf was waar genoeg; rondom de Winterkoningin
als meter - toujours elle - stond een waardige bloem van Noord-
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Nederlandse regenten. Dat onder de afvaardiging uit Holland ook Dordrecht en
Amsterdam vertegenwoordigd waren, spreekt wel vanzelf, maar welk ironisch
duiveltje met blik in de toekomst was ervoor verantwoordelijk dat tegelijkertijd de
generaliteitsdelegatie moest worden aangevoerd door een burgemeester van de
stad Nijmegen? Overigens fungeerde naast de Staten-Generaal en die van Holland
ook nog de vroedschap van Delft als peet; klaarblijkelijk zoveel als een brevet van
prinsenstad.
Tot zoverre was dus alles lief en dierbaar en dat zal het ook in beginsel wel blijven,
maar dit neemt niet weg dat er zich van meet af aan allerlei, laat ons maar zeggen
technische moeilijkheden voordeden met de ‘pillegift’ van de peten. Welteverstaan
dan, met die van de Staten-Generaal, want wat de eigen Hollandse betreft, daarmee
was het als van een leien dakje gegaan; zij bestond uit een ‘lijfpensioenbrief van
vijf duysend gulden 's jaars’ die in een ‘gouden doose’ door een deputatie de trap
op naar het stadhouderlijk kwartier werd gebracht. Als blijkbaar obligate aanvulling
kwam daar dan nog bij ‘een Beurse van Orangen Fluweel’ inhoudend het ietwat
raadselachtige bedrag van ‘een en seventig heele rijders’, bestemd voor de diensten
29
van de ‘kamer’. Dus, heel in het groot, het kwartje voor de baker die een kopje
slemp serveert aan al wat in de Camera Obscura op kraambezoek komt? Er staat
nadrukkelijk bij vermeld dat Amalia het bedrag naar eigen discretie mag distribueren,
maar het zal toch wel niet bedoeld zijn geweest voor het accouchement als zodanig?
Hoe dan ook, met deze investering, die zo falikant zou uitvallen, lagen de Hollanders
een heel eind voor op de Generaliteit waarvan zij deel uitmaakten. En, vergeten wij
niet, Holland was het lid dat contractueel moest opkomen voor bijna zestig procent
van iedere uitgave, dus als wij Hare EdelGroot-Mogenden hun afgevaardigden ter
Generaliteit zien machtigen te consenteren in een levenslang pensioen voor het
jonge prinsje van 8000 gulden 's jaars, dan komt dat neer op bijna een verdubbeling
van wat zij het knaapje reeds uit eigen naam hebben toegezegd, maar zelfs dit
consent voor het leeuwedeel had niet tot gevolg dat de Generaliteit zo maar kans
zag de edelmoedigheid van haar gevoelens in klinkende munt te vertolken.
Het geval heeft waarlijk wel iets van een klucht, waardoor overigens het prinselijk
ouderpaar zelf niet al te zeer verrast kan zijn geweest, want een soortgelijke
treuzeling had zich eveneens voorgedaan bij de ‘verering’ aan Amalia bij gelegenheid
van haar huwelijk, al hadden de Heren toen ten minste nog het benarde Breda als
excuus. In de vergadering van 3 juli wordt de pillegift inderdaad vastgesteld op een
‘lijfbrief’ van 8000 gulden en daarmee lijkt de zaak afgedaan, maar dan verschijnt
op 16 juli 1627, dus ruim een jaar later, ontvanger-generaal Doubleth in de Hoge
Vergadering met de vraag uit welke fondsen hij die som, nu reeds voor een jaar
verschuldigd, moet betalen. En dit probleempje, eenmaal op de agenda verschenen,
zal er niet zo gauw weer van verdwijnen, al behoeven wij het niet in al zijn peripatieën
te ver-
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volgen. Op een gegeven ogenblik komt bijvoorbeeld de Raad van State aanzetten
met het sinistere advies - wij zijn gelukkig niet bijgelovig - het pensioen maar te
30
‘stellen opte verstorvene posten van den staet van oorloge’, maar als de Raad dan
zelf het verzoek krijgt alle ‘gemortificeerde posten’ te ‘doen extraheren’, blijkt dit bij
31
gebrek aan medewerking van de provinciën niet zeer wel doenlijk. Kortom, in de
zomer van 1628 is er nog geen cent uitbetaald, maar laten wij ons niet ongerust
maken, want binnen niet al te lange tijd zal er een elegante oplossing voor het
probleem worden gevonden.
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Hoofdstuk X
Zo keurig op ‘het Hof’ geïnstalleerd met bovendien thans ook een kroonprins in de
wieg, begon het er toch werkelijk al aardig dynastiek uit te zien, ook al schortte het
dan deze dynastie in staatsrechtelijk opzicht juist aan het essentiële, de souvereine
status in het politiek bestel waar zij haar macht ontplooide. Iets anders is dat dit er
ongetwijfeld voor zeer velen in den lande heel weinig toe deed. Om gemakshalve
maar eens van ‘volk’ te spreken, voor het gros van dat volk gold stellig die
statensouvereiniteit als iets van heel veel minder vlees en bloed dan een Prins
compleet met vrouw en kind, en met dat gros van het volk zijn heus niet alleen de
grootouders bedoeld van het rapaille dat de De Witten zal lynchen. En dan, nu met
dat wiegje erbij, nogmaals: was het iets inhaerent absurds zich voor te stellen dat
het regentendom misschien nog eens ertoe zou kunnen worden gebracht, zoals
immers op een haar na met Willem de Zwijger gebeurd was, de rollen om te keren:
de Prins souverein, regerend samen met de Staten? Een zeventiende-eeuwse
vorstentelg als Frederik Hendrik kan dit dunkt mij onmogelijk anders dan als een
regularizering van zijn positie hebben beschouwd; een weigering dit in te zien ware
schromelijk anachronistisch.
Wat daarbij voor de staatsman in hart en nieren die deze prins eveneens was
geen zweem van twijfel leed, is dat hij als politieke figuur, of waarom zouden wij
niet zeggen als dynast, boven al datgene staan moest, wat er aan partijschap vaardig
was. Dit klinkt misschien ietwat omslachtig en pompeus; natuurlijk kwam het neer
op boven de partijen staan en dat vinden wij dan voor iemand in Frederik Hendriks
positie alleen maar vanzelfsprekend, maar daarbij denken wij onwillekeurig aan de
houding van ons hedendaagse Staatshoofd tegenover onze hedendaagse partijen,
erkende en althans in theorie welomschreven componenten van ieder demokratisch
staatsbestel. Dat waren echter onze zeventiende-eeuwse partijen nu net precies
niet; zij waren eenvoudig facties en wanneer wij ernaar streven ten minste langs
enkele lijnen die chaos te ordenen, dan overkomt het ons keer op keer dat
ausgerechnet door de boeiendste persoonlijkheden of groeperingen, wanneer wij
ietwat nader ingaan op hun doen en laten, een heel stuk moeizaam en zorgvuldig
getrokken lijn zonder pardon wordt uitgewist.
Maar, steeds dus de term met omzichtigheid gehanteerd, zo veel kunnen wij toch
wel zeggen, dat, terwijl het Willem de Zwijger im Groszen und Ganzen gelukt was
zich aan alle partijschap - binnenslands dan natuurlijk - te onttrekken, Prins Maurits
zich tegen het eind van zijn leven genoodzaakt had gevoeld door zijn zwaard in de
weegschaal te leggen aan één ‘partij’ boven
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een andere het overwicht te bezorgen en ongelukkigerwijze had hij, hoewel zelf
allerminst een fanaticus, daardoor ruim baan gemaakt voor een verwoed fanatisme,
waarbij het al heel erg ongelukkig uitkomt dat naar zijn inhoud beoordeeld dat
fanatisme zowaar als uitermate respectabel moet worden gequalificeerd. En beuzelen
wij nu niet van ‘ideologisch’; wat moeten wij met zo'n sedaat begrip beginnen in de
zeventiende eeuw? Het fanatisme dat wij hier in actie zien was doodeenvoudig
vierkant ‘religieus’ en tal van lieden die wij met het volste recht en reden als
volksmenners mogen doodverven, oefenden het juist bij uitstek eerzame beroep
van predikant uit. De uitleg van de christelijke leer zoals door hen verkondigd hadden
zij, hoewel slechts een keurbende in den lande er werkelijk in hart en nieren van
gediend was, op een supreem moment als enige orthodoxie erkend weten te krijgen
en die erkenning zal in theorie nog meer dan anderhalve eeuw van kracht blijven.
Kortom, bij deze stand van zaken het door toedoen van Maurits verbroken evenwicht
te herstellen was voor Maurits' opvolger geen kleinigheid, maar niettemin, dat
evenwicht werd hersteld, al kunnen wij lang niet altijd in bijzonderheden nagaan in
hoeverre dank zij een persoonlijk ingrijpen van Frederik Hendrik. Eén ding is echter
zeker: hij kon het daarbij weinig mensen, om niet te zeggen helemaal niemand in
ieder opzicht blijvend naar de zin maken.
Een huiselijk tafereeltje uit het jaar 1625, al is het huis in kwestie de voorlopig nog
woning van het prinselijk paar, het Oude Hof aan het Noordeinde. Bij de Prins in
zijn kabinet zit een van zijn goede kennissen - in hoeverre hij vrienden had valt
moeilijk uit te maken - de Hollandse edelman (van vrij recente adel) Cornelis van
der Mijle, met wie hij het reeds terstond na zijn ambtsaanvaarding opportuun had
geacht zich te compromitteren, bijvoorbeeld door hem uit te nodigen en zelfs een
der erefuncties op te dragen bij de begrafenis van Maurits op 16 september. Wat
er namelijk schortte aan Van der Mijle was dat hij de schoonzoon was van
Oldenbarnevelt en ‘noch in reatu’, zodat zijn aanwezigheid, die de Staten Zijne
Excellentie niet hadden durven ontraden, ‘tot scandael van de goede gemeente’
1
strekte. Trouwens, bij dezelfde gelegenheid had de Prins tot en met papisten
uitgenodigd.
Maar dit niet dan ter zijde; wat wij thans Van der Mijle zien of liever horen doen,
is aan Frederik Hendrik het pas verschenen treurspel Palamedes voorlezen,
deskundig erbij uitleggend hoe het allemaal sloeg op het Oldenbarneveltdrama met
de kopstukken van de heersende partij, voorop wijlen Maurits, in niet zeer fraaie
rollen, zodat de auteur van het stuk er dan ook de nodige last mee gehad had. Van
Frederik Hendrik evenwel liet Van der Mijle weldra verluiden dat hij er ‘gevallen in
hadde en zich mee kittelde.’ Maar ziet, als die auteur van Palamedes - Joost van
den Vondel heet hij - in de eerstkomende jaren achtereenvolgens de geboorte van
Willem II, de verovering van Grol en 's Prinsen optreden in Amsterdam bezingt, dan
zal hij dat doen:
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‘zonder des weegen ooit de minste vereering van den Vorst t'ontfangen;
anders zeer mildtdaadigh tegen de Poëten, wanneer ze zyne
overwinningen met hunne dichten vereerden. Maar men meent, dat de
Prins, wel weetende hoe quaalyk Vondel by de Predikanten en
Contra-remonstranten stondt, hem geen gunst toonde, om zelf ongunst
2
te myden.’
Binnenskamers of naarbuiten, ziedaar het verschil. Naar Van der Mijle nog weet
toe te voegen aan zijn anecdote, had de voorlees-séance plaats in een kabinet dat
‘of't weezen wilde’ behangen was met een wandtapijt waarop juist de geschiedenis
van Palamedes was uitgebeeld, hetgeen de Prins de schertsende opmerking zou
hebben ontlokt: ‘Dat tapyt dient wel weghgenoomen; men moght anders besluiten
dat ik van Palamedes' volk waare.’ Geen twijfel mogelijk aan wat hij bedoelt, maar
als men het nu moet gaan analyseren, wat wij toch eigenlijk wel moeten, dan blijkt
dat niet zo eenvoudig te zijn.
Wat het niet betekent of zelfs maar met enige schijn van redelijkheid geacht zou
kunnen worden te suggereren, is lidmaatschap van een religieuze secte, maar die
term ‘suggereren’ suggereert op zichzelf reeds dat wij hier niet te maken hebben
met het domein van de redelijkheid en een opmerking zoals de hier gelanceerde is
dan ook zeker niet los te denken van allerlei religieuze achter- of beter nog
ondergronden.
Wel geen zinnig mens, hoe geheid atheïstisch zij of hij zich ook persoonlijk mag
voelen, zal willen loochenen dat de telkenmale binnen een beschavingsperiode of
daarin gewortelde groepering levende Godsvoorstelling iets uitermate wezenlijks is
voor wat men thans wel pleegt te noemen de Histoire des mentalités, ook al kunnen
wij dan in dit geval misschien nog beter spreken van ‘sensibiliteit’. Nu kan men hierbij
ongetwijfeld ook globale tegenstellingen tussen verschillende tijdvakken in het geding
brengen; met een opmerking als dat God de Vader inmiddels Zijn baard heeft
afgeschoren, wordt wel degelijk een essentieel onderscheid aangeroerd tussen het
religieuze sentiment van allerlei toonaangevers uit de achttiende in tegenstelling tot
dezulken uit de zeventiende eeuw, maar niettemin lijkt juist in deze materie de eigen
psyche van iedere groepering van gelovigen of zelfs van iedere gelovige afzonderlijk
veel meer doorslaggevend dan welke tijdgeest ook, die men erbij kan oproepen.
En sterker nog, is op de keper beschouwd, vergeleken bij die verschillen in
religieus temperament zelfs het lidmaatschap van een bepaalde Kerk, het
aanhangerschap van deze dan wel gene confessie, niet iets secundairs?
Welteverstaan, twee mag dan al niet één zijn, iets secundairs is heel wat anders
dan iets bijkomstigs en, om ons tot die ene grote Europese tegenstelling te beperken,
één blik in de diverse ‘Kunstreisboeken’ voor ons werelddeel volstaat om het besef
in stand te houden hoezeer Roomse geloofsbelevenis iets anders was dan
Reformatorische, mitsgaders welk een verschil het maakte of een confessie ergens
in een land de triomfantelijk overheersende was, dan wel zich schikken moest in
de positie van al dan niet officieel getolereerde minderheid.
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Maar niettemin, dit alles zorgvuldig verdisconteerd, is het toch ook weer niet al te
ver gezocht, wanneer wij constateren dat er onder het hoofd ‘Godzoekende zielen’
een heel wat diepere verwantschap bestaat tussen enerzijds Torquemada en Voetius,
anderzijds Montaigne en P.C. Hooft, dan tussen de tweemaal twee officiële
geloofsgenoten in de boezem van dit viertal. Ter illustratie bedenke men slechts
hoe Montaigne en Hooft deze opmerking als volmaakt overbodig zouden hebben
gedoodverfd, waarschijnlijk niet zonder er een heidens citaat bij te halen ter
beschaming van wie haar te berde brengt, terwijl deze verwatene door Voetius en
Torquemada gelijkelijk zonder pardon zou zijn overgeleverd aan al wat het maar in
hun macht stond hem aan onpleizierigs te doen wedervaren.
In de samenleving nu, waar Frederik Hendrik de leiderspositie bekleedde, was
voor niemand meer enig gevaar te duchten van de zijde der door Torquemada
beleden orthodoxie; de nationale opstand was in zeven van de Nederlandse
gewesten geslaagd en een van de doelstellingen van de opstand was geweest de
beteugeling van het zelantendom binnen de ‘oude’ Kerk van Rome; waar het thans
om ging, was te voorkomen dat in de nationale ‘muthos’ van het jonge gemenebest
de van vele kansels verkondigde legende zou worden opgenomen dat niet
beteugeling van een bepaalde geestesdwingelandij het oogmerk was geweest, maar
haar vervanging door een andere. Zeer zeker, de opstand was begonnen ter
vindicatie van talloos vele oude vrijheden, veeleer dan van de abstracte vrijheid die
bij de nationale mythevorming al zeer spoedig opgeld deed, maar hoeveel veiliger
en onschadelijker was niet deze mythe dan die waarbij alleen nog maar ter zake
deed hoe één geloofsgemeenschap met intolerante kern een andere, evendus
geoutilleerde was opgevolgd.
En dit dan terwijl een zekere mate van intolerantie eenvoudig politieke noodzaak
was geweest, als zodanig, hoe node ook, erkend door zelfs de meest tolerante
staatslieden met voorop Willem de Zwijger. Het is ten enenmale onvoorstelbaar dat
de opstand met succes, met zelfs maar zijn partiële succes bekroond zou zijn
geworden zonder het militante Calvinisme als een van zijn ingrediënten, terwijl de
nationale veiligheid een paar decenniën lang beslist niet gedoogde dat aan de
katholieke dan-zeker-nog-meerderheid volledige bewegingsvrijheid werd vergund.
Kortom, er had zich een normaliteit gevestigd, waarbij met wraking van individuele
gewetensdwang de ‘ware gereformeerde Religie’ als enige Openbare Kerk en
bijgevolg als enige officieel met de transcendentie belaste instantie erkend werd,
terwijl de dissidenten, te beginnen met de katholieke
zo-langzamerhand-wel-minderheid, voor het discretelijk botvieren van hun dissidentie
welbewust de prijs betaalden van politieke onmondigheid.
‘Te beginnen bij de katholieken’; allicht, dat die dissident waren behoefde er niet
meer bij te worden verteld en hetzelfde gold, met gradaties in het abominatie-gehalte,
van Luthersen, doopsgezinden, socinianen en nog verscheide-
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ne andere groeperingen. Maar dan verder: als er een weliswaar dan niet staats-,
maar toch officiële Kerk bestond, die geacht werd de waarheid in pacht te hebben,
dan kon zij bijgevolg naar hartelust vastleggen wat zij als orthodox verkoos te
beschouwen en al wie verklaarde het niet ermee eens te zijn als dissident uitbannen.
Net precies dit was, zuiver kerkelijk bekeken, inderdaad gebeurd, toen een paar
jaar vóór dezen de Kerk op de Dordtse Synode met groot aplomp haar leer,
waaromtrent reeds jarenlang de hevigste conflicten woedden, had samengebald in
een stringente orthodoxie, en dit dan wel in dier voege dat er voor de dogmatisch
bewogenen uit de verslagen partij niet heel veel anders op overschoot dan het
stichten van een qualitate qua dissident kerkgenootschap, de Remonstrantse
Broederschap.
Kan dit nu zuiver kerkelijk bekeken worden? Het theologisch pleit als abstractie
genomen natuurlijk wel, maar gezien de positie die de Kerk in de maatschappij
innam, is dat soort abstraheren wel iets heel onwezenlijks. Wat namelijk voor die
maatschappij in haar geheel genomen op het spel stond, was de vitale vraag of het
de Kerk ditmaal, nu zij zo grandioos leek te triomferen, zou mogen gelukken niet
slechts haar dogma maar daarbij tevens de hele geloofsbelevenis - voor zover
rechtzinnig - in den lande tot iets uniforms te maken. De Kerk kon zich gezuiverd
achten van die onrechtzinnigen, voor wie de dogmatische zijde van hun
geloofsbelevenis zoveel betekende dat zij het er, huiselijk uitgedrukt, voor over
hadden buiten in de kou te gaan staan. Maar in de situatie school een soort paradox;
de onrechtzinnigheid had, zeer globaal gezegd, niet in de laatste plaats bestaan in
een te grote rekkelijkheid, dus wie op grond van de leerstellige veroordeling de
officiële Kerk vaarwel zegden aangezien hun geweten een verder beklijven niet
toestond, waren om het dan zo maar uit te drukken de in hun rekkelijkheid preciezen.
De als het ware rek-in-het-quadraat evenwel, bij de gratie waarvan tot ergernis van
al wat vromer dan wel meer scherpslijperig is aangelegd een kerkgenootschap
alleen maar als massa gedijen kan, was binnen de Kerk gebleven, de lieden dus
die zeer zeker niet het toegespitste dogma achterna waren gelopen maar die er
anderzijds ook vrede mee hadden het voortaan van de kansel te horen verkondigen.
Hoe zeer zich hier buiten de kringen van vaktheologen het verschijnsel had
voorgedaan van langs elkaar heenpraten, was alleraardigst gebleken uit de verbazing
waarmee de rechtzinnige predikant Walaeus die Oldenbarnevelt in zijn laatste nacht
bijstond, uit zijn gesprekken met de Advocaat concludeerde dat deze wat
3
rechtzinnigheid betreft volkomen zuiver op de graat was. Wat evenwel de lieden
van deze geestesstructuur niet van plan waren aan te brengen, was ook maar de
geringste verandering in de modaliteiten van hun geloofsbelevenis en deze, veelal
louter intuïtieve weigering was een der grondslagen van het politieke bedrijf
gedurende Frederik Hendriks eerste regeringsjaren.
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Immers, aan de zuivering binnen de Kerk was gepaard gegaan, en zelfs als iets
men kan wel zeggen inhaerents, een aflossing aan het roer van de in Oldenbarnevelt
belichaamde ‘staatsgezinde’ door de vanouds daarmee rivalizerende ‘consistoriale’
partij en hier is het zaak ons in alle eer en geweten af te vragen in hoeverre wij
daarbij de verdringing moeten signaleren van een eerste garnituur door een tweede.
Bijvoorbeeld: wanneer men die er inderdaad in ziet, in hoeverre betekent dat dan
een doorwerking van de in onze laat-negentiende-eeuwse geschiedschrijving zo
dominante liberale ‘canon’, met dien verstande, dat wij al gauw geneigd zijn lieden
die zich hun, daarbij dan doorgaans niet zeer gematigde politieke overtuiging
klakkeloos laten aanmeten van de een of andere kansel, c.q. profaan
spreekgestoelte, onwillekeurig iets minder hoog aan te slaan dan diegenen bij wie
dat niet het geval is, ook al beseffen wij heel goed dat de bij deze laatsten
veronderstelde grotere zelfstandigheid op geen stukken na altijd voortkomt uit
achttienkaraats zelfstandig denken. Een bijzonder fraai voorbeeld hoe het in rekkelijke
Amsterdamse regentenkringen kon toegaan wordt ons geboden door wat stedelijke
potentaten als Barthold Cromhout en Anthony Oetgens kans zagen te presteren
4
aan riante corruptie bij de grote stadsuitbreiding van deze jaren.
En kan het anders of ons beeld loopt gevaar mede daardoor te worden vertekend
dat de grote weggevaagde uit het recente verleden, Oldenbarnevelt, de exponent
was geweest van de staatsgezinde partij, waarbij wij als nageslacht bijna
onvermijdelijk tegelijkertijd reeds Jan de Witt zien opdoemen, die in een nabije
toekomst opnieuw zal demonstreren hoe één figuur van dat kaliber in staat is heel
zijn geestverwantschap mee omhoog te vijzelen.
Maar ook zonder deze blik in de toekomst, zien wij niet als ‘kroonprins’ en als
opperste theoreticus van zijn ‘maximen’ naast Oldenbarnevelt een jeugdige geleerde
prijken, wiens roem reeds ver buiten 's lands grenzen verbreid is? En nu levert
weliswaar deze Huig de Groot precies zoals een eeuw te voren Erasmus als het
ware het schoolvoorbeeld hoe christendom en humanisme geenszins elkaars
tegengestelde zijn, bij het christen-humanisme waarvan hij een zo typische exponent
was, prevaleerde toch onmiskenbaar het libertatis boven het religionis ergo.
En als wij dan verder doormijmeren over de wijze waarop en de mate waarin wij
bevooroordeeld kunnen zijn geraakt, hoeveel komt daarbij dan op het conto van
Vondel? Misschien niet eens zo zeer de Vondel van Palamedes en de hekeldichten
en zelfs niet die van het late ‘stockske’, maar denken wij slechts aan de wijze waarop
door hem, meer nog dan door 's mans eigen zoon ‘Bestevaer’ Hooft is bezongen.
Maar als wij Vondel noemen, waarom dan ook niet terstond Constantijn Huygens,
als dichter niet helemaal zijn evenknie, maar als ‘vernuft’ verre boven hem uitstekend,
wiens signatuur toch stellig contraremonstrants was en aan wie zijn dienstbaarheid
aan Oranje door de Ware
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Vrijheid van Jan de Witt op niet bijster ruim-denkende wijze zal worden betaald
gezet?
Doch is, dit alles verdisconteerd, toch eigenlijk niet de elementairste component
waarmee wij bij dit soort over- en afwegingen rekening moeten houden, de wij mogen
wel zeggen reflex die ons, hedendaagse burgers van parlementaire democratieën,
als geheel vanzelfsprekend lieden door wie geloofsvervolging wordt gewraakt, boven
dezulken doet stellen, die zich nu eenmaal geroepen voelen daar wel aan te doen?
Welnu, wat wij ook kunnen loochenen, toch heel zeker niet dat deze reflex in hoge
mate anachronistisch is, wanneer wij hem een paar eeuwen terug willen projecteren.
Zelfs moeten wij er nog bij beseffen dat ook in onze zeventiende eeuw door de bijna
onvermijdelijke alliage met motieven van minder edel gehalte de wel edelaardige
als zodanig nog niet waardeloos worden gemaakt.
Als men dit alles en wie weet hoeveel argumenten meer nog naar best vermogen
wikt en weegt, dan kan dunkt mij de conclusie slechts luiden dat, als men het gros
der lieden van 1618 de minderen noemt van, eveneens globaal genomen, hun
onmiddellijke voorgangers op het kussen, men hiertoe in eer en geweten alleen
maar gerechtigd is op grond van hun collectief optreden als regeerders van het
gewest waar zij gezamenlijk de souverein uitmaakten. Welnu, mijns inziens blijft dat
optreden herhaalde malen allerjammerlijkst beneden de maat, met name, naar wij
hieronder zullen zien, in het jaar 1630. Dan wordt de meerderheid der Hollandse
steden nog ‘consistoriaal’ geregeerd, maar niet bijvoorbeeld Rotterdam en zeer met
name ook niet Amsterdam. Wanneer wij dan niettemin die meerderheid van kleineren,
inclusief heel kleintjes hun consent in de oorlogslasten, toch onmiskenbaar een
aangelegenheid van wereldniveau, afhankelijk zien stellen van een hernieuwde
remonstrantenvervolging in het genoemde tweetal niet-kleintjes, dan demonstreert
dat willen doordrijven van iets zo manifest onhaalbaars toch dunkt mij wel een totale
absentie van zelfs maar het meest elementaire staatkundig benul. Alsof men in 1630
nog de fictie kon handhaven dat de Staten van Holland een maatregel konden
nemen, laat staan doordrijven, die voor de machthebbers aan Maas en Rotte en
zeker voor die aan Amstel en IJ voortaan ten enenmale onaanvaardbaar was.
Wie zal prima facie uitmaken in hoeverre dit te kort schieten van de consistoriale
regentenpartij bij haar herwinning van de overhand te wijten is aan zo iets als afslijting
of roest ten tijde van het lange bewind van Oldenbarnevelt? Wel zij hier echter aan
de hand van Van Deursen gesignaleerd - het is iets dat ook Frederik Hendrik aanging
- hoe zwaar aan de top van de in Dordrecht gesaneerde Kerk nog steeds het
Brabantse en Vlaamse element woog, met andere woorden, hoeveel lieden die in
de Kerk toonaangevend konden zijn en ook wel degelijk waren, uit hoofde van hun
geboorte buiten Holland niet verkiesbaar waren in de vroedschap van de stad hunner
inwoning. Of zou
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inderdaad in 1618 een aantal lieden uit die milieux wel over de drempel van de
5
diverse stadhuizen gehesen zijn?
Deze laatste, voor de totaliteit van onze Nederlandse geschiedenis zo essentiële
vraag bewijst eens te meer hoe dringend hier een uitgebreid detailonderzoek
geboden is, maar in afwachting daarvan zij hier even aan de vergetelheid onttrokken
wat er in Hoorn heet te zijn gebeurd, waar namelijk onder de nieuw benoemden
‘verscheidene luiden van kleine middelen’ waren, ‘die sich noch onlangs met geringe
en ongeachte oeffeningen hadden beholpen, hebbende weinigh ervarentheit, en
nooit op 's landts of stadts regeeringe gedacht.’ Eén hunner was zelfs tot vermaak
van Maurits zo obscuur, dat hij ‘als men vraegde wie hij was, van syn
6
Mede-vroedtschappen niet wierdt gekent.’ Mij dunkt, al komt het dan uit
remonstrantse hoek, een dergelijk tafereeltje lijkt niet zo maar uit de duim gezogen
en al mogen wij het zeker niet grofweg generalizerend als schoolvoorbeeld voor
heel die wetsverzetting beschouwen, het zal toch ook wel niet exclusief Hoorns zijn
geweest.
Wat ligt nu meer voor de hand dan dat de ‘mannen van 1618’ die alleszins
begrijpelijkerwijze hun eenmaal verworven posities wilden handhaven, zich, zelfs
nog afgezien van eventuele authentiek-religieuze impulzen, bij dat streven tot
handhaving krampachtig vastklampten aan het Dordtse synode-bestel, bij de gratie
waarvan of toch in nauwe samenhang waarmee zij op het kussen waren gekomen
dan wel bevestigd? De daarbij te baat genomen middelen kunnen vaak niet of
nauwelijks door de beugel, maar het streven op zichzelf een eenmaal gewonnen
positie niet zo maar weer prijs te geven mogen wij toch alleen maar menselijk
noemen, precies even menselijk als dat van de verdrongenen hun oude plaatsen
te heroveren en als hun daarbij de verholen steun te beurt viel van de nieuwe Prins,
dan is ook dat nog menselijk, want voor de vestiging van zijn positie was niets zo
onontbeerlijk als een herstel van het verbroken evenwicht.
Bij dit streven nu naar reïntegratie van wat in 1618 geëlimineerd was ging de
bekommernis waarlijk niet zo zeer uit naar het wel en wee van de inmiddels dus als
secte afgescheiden Remonstranten, maar wel was het om de kwestie van hun
aanvaarding-al-dan-niet als openlijk getolereerde minderheid, dat dit
reïntegratieproces zich ettelijke jaren lang als het ware kristallizeerde. Aan al
diegenen - men noemde hen wel ‘politieke remonstranten’ - die weliswaar van huis
uit meer hadden gesympathizeerd met de geestverwanten van Arminius, maar die
niet mee waren afgescheiden van de Kerk, zodat zij capaces munerum publicorum
oftewel politiek mondig bleven, aan al die lieden moest naar best vermogen het mes
op de keel gezet worden of, als die beeldspraak soms ietwat te drastisch is, dan
moesten zij toch in ieder geval, wanneer de kans maar schoon was, worden
blootgesteld aan intimidatie door zorgvuldig opgejuind kerkvolk van onverdachte
rechtzinnigheid. Verre van onwaarschijnlijk is zo te zien dat van deze ijveraars niet
meer dan een miniem percentage,
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waaronder mogelijkerwijze niet eens alle getogade opruiers van de preekstoel, door
had hoezeer die ijver in de dienst des Heren te pas kwam in de kraam van een
staatzuchtige kliek. De Vondeliaanse term is hier opzettelijk gekozen, want juist
dank zij Vondel is het klinisch best gediagnostizeerde geval, het Amsterdamse
waarin wij ons nog nader zullen verdiepen, gemeengoed geworden van alle
geletterden, maar wellicht nog typerender is in zijn samenhang van onvervalste
kleinestadsvete het Nijmeegse, nota bene een stad waar de Prins op grond van het
reductieverdrag van 1591 de magistraatsbestelling in eigen handen had. Geheel in
de lijn van zijn politiek echter maakte Frederik Hendrik ook van dit recht een zo
soepel mogelijk gebruik en evenzo de man die tot zijn dood in 1639 als zijn
gevolmachtigde de feitelijke bestelling placht te verrichten, de graaf van Culemborch.
Maar in deze sfeer van soepelheid zal het dan zelfs nog in januari 1632, dus in de
volle gloriejaren na Den Bosch mislukken de afgezette leiders van 1618, Christoffel
Biesman en Johan Biel, weer in de vroedschap opgenomen te krijgen, hoewel zij
7
zich bereid hadden verklaard zich met de Openbare Kerk te conformeren. Weliswaar
zal dit perifere want buiten-Hollandse geval in 1631-1632 al enigszins
‘achtergebleven’ aandoen, maar het late voorbeeld is dienstig om ons te helpen
begrijpen hoe omzichtig de sanering van het geestelijke, waarbij inbegrepen het
politieke klimaat in den lande moest worden aangepakt.
In hoge mate voor onze zeventiende-eeuwse maatschappij typerend mogen wij
wel noemen dat waar het hier in laatste instantie om ging de vraag was of al dan
niet de vigerende wetten moesten worden toegepast. Immers, uit item zoveel
plakkaten die geen van alle huiselijk uitgedrukt erom logen, kon de goegemeente
gewaar worden dat de enige in deze landen toegelaten eredienst die was van de
ware Gereformeerde Religie. Van huis uit waren die plakkaten echter doorgaans
niet zo zeer in positieve geest gesteld als wel in negatieve, gericht tegen allerlei
alternatieven voor die religie. Tot dusverre had dit praktisch altijd betekend: tegen
de Roomsen, die trouwens ook allerminst in vergeteldheid zullen geraken, maar
voorlopig prevaleerde toch het gevaar uit eigen boezem; wat bij de meest recente
plakkaten werd ingehamerd was dat binnen de Gereformeerde Religie alleen en
uitsluitend datgene waar was en bijgevolg recht van bestaan had, wat door de
Dordtse Synode als zodanig was erkend en dat het voorgaan in de dienst door
predikanten die weigerden de Dordtse leerstellingen te aanvaarden als abominatie
maar nauwelijks onderdeed voor de gruwelen des pausdoms. Zelfs werd, al staat
dat niet in even zo veel woorden erbij vermeld, het remonstrants bedrijf voorlopig
een acuter gevaar geacht dan dat van de papisten, zodat wat thans als
plakkatenwetgeving bovenop dreef gericht was op de beteugeling van deze eigenste
ketterij, die immers naar wij reeds zagen behalve voor de ere Gods ook nog zo
gevaarlijk was voor de in 1618 aan de macht gekomen coterieën. Wanneer dan ook
de remonstranten tot de Staten van Holland request op request richten voor tolerantie
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van hun kerkdiensten, al is het niet in ‘openbare’ kerken, dan moeten wij dat
misschien niet eens zo zeer opvatten als een poging de tegen hen gerichte plakkaten
expressis verbis ‘geabrogeerd’ te krijgen, als wel veeleer om een zorgvuldig op
maat gesneden knuppel in het hoenderhok te gooien, als wij ten minste oneerbiedig
genoeg zijn om de EdelGrootMogende Vergadering met zo iets kakelends te
vergelijken.
Immers, het uitvaardigen van dat soort plakkaten mag dan al de taak geweest
zijn van de Heren Staten - in beginsel natuurlijk de gewestelijke, maar soms ook
wel voor de zeven gewesten gezamenlijk de Staten-Generaal - hun tenuitvoerlegging
hing af van de al dan niet aanwezige ijver van de plaatselijke magistraten en het
mag dan verder al zijn dat die ‘plaatsen’ in tegenstelling tot de door hen alle
gezamenlijk geconstitueerde Staten niet zelf souverein waren, die Hoge
Statenvergadering had maar netjes af te wachten of haar niet-souvereine
componenten zich al dan niet ertoe beliefden te bekwamen haar bevelen en
voorschriften ook werkelijk uit te voeren. Hoezeer dit zoal niet hèt, dan toch één
kernprobleem was van alle politiek bedrijf ten tijde van ons vaderlands ancien régime,
vinden wij nergens duidelijker gedemonstreerd dan aan de omstandigheid dat allerlei
bij plakkaat verordende decreten, hoewel nooit buiten werking gesteld, niettemin
als het ware aan de lopende band opnieuw worden uitgevaardigd, althans dat er
datgene mee moest gebeuren, waarvoor Van Dale c.s. ons het van huis uit
mogelijkerwijze germanisme ‘inscherpen’ ter beschikking stellen.
De discussies over een zoveelste inscherping al-dan-niet van de plakkaten tegen
de Remonstranten zullen dan ook in de jaren na 1625 het stramien vormen van de
Hollandse en bijgevolg voor een niet gering deel van de Noord-Nederlandse politiek;
zoveel mogen wij veilig beweren, maar nogmaals, om heel precies te weten wat er
op dit stramien geborduurd werd zouden wij in bijzonderheden het verloop van
zaken moeten kennen in elk van de achttien stemhebbende steden en daaraan zijn
wij nog niet toe. Zelfs al was dit echter wel het geval, dan nog zou zo'n gedetailleerd
relaas verre de perken te buiten gaan van deze proeve tot levensbeschrijving van
de man wiens taak als stadhouder naar haar essentie het zuiverst kan worden
omschreven als: zorg dragen dat de gewesten die hem als zodanig employeerden
als datgene konden gelden, wat het nageslacht zal aanduiden als een rechtsstaat.
Hier lijkt het niet misplaatst even enige aandacht te wijden aan Frederik Hendriks
persoonlijke kijk op heel deze religieuze, of zeggen wij liever confessionele
problematiek die voor een zo aanzienlijk deel zijn leven vergald heeft.
Hierboven is reeds verhaald hoe hij zich tijdens de godsdiensttwisten van de jaren
vóór 1619 zorgvuldig op de vlakte had gehouden, daarbij dan echter impliciet
gedogend dat her en der waar men daar prijs op stelde een overtuiging post vatte,
waarbij hij, de adept van Uytenbogaert, als overhellend naar het
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remonstrantendom kwam te boek te staan, een stand van zaken waarop wij hem
schertsend hoorden zinspelen bij de voorlezing van Palamedes.
Deze rijkelijk vage noties nu kunnen aan de hand van allerlei gegevens die ons
ter beschikking staan wel enigermate worden verbreed. Let wel, ‘verbreed’, iets
anders dan ‘verdiept’. Zich vermeien in relazen en hypothesen betreffende de intieme
verhouding van een mensenziel tot zijn of haar God mag mijns inziens een bona
fide biograaf zich slechts veroorloven in het geval van heiligen, reformatoren en wat
dies meer zij, kortom van slachtoffers die er bij wijze van spreken om vragen, maar
als er iemand is die juist daar niet om vraagt, dan wel prins Frederik Hendrik. Wat
ik echter wel durf beweren en zelfs niet zonder stelligheid, is dat, hoedanig geaard
dan ook zijn religiositeit in essentie geweest mag zijn, verschillen in confessie laat
staan dogmatische nuances daarbij geen noemenswaardige rol speelden. Had hij
in een maatschappij geleefd, waar hij zijn politieke doelstellingen het best kon
bevorderen door elke zondag naar een ander soort kerk te gaan, dan zou hij dat zo
te zien alleen maar hebben toegejuicht. In zo'n maatschappij leefde hij echter niet
en dit zo zijnde kon hij in zijn leiderspositie niet veel anders doen dan de bevoorrechte
status van de enig officiële Kerk ook zijnerzijds althans met de mond erkennen.
Alleen mocht het geen absoluut monopolie worden; ‘Vooght’, aldus de Prins tegen,
niet de Arnhemse maar de Haarlemse burgemeester van die naam, ‘ick hebbe altijt
geseyt, men moet de regeringe in de Kerck voorstaan, maer de andere moet men
8
oock accomoderen; dit heb ick dickmael geseyt en men wil mij niet geloven.’
Dit redelijks met zijn elegische ondertoon is opgetekend in de maand februari
1629; ruim een half jaar later heeft dezelfde Prins een van A tot Z katholieke
Brabantse kwartiershoofdstad veroverd en, wie zal ooit weten hoezeer met de dood
in het hart, naar het uiterlijk moeten protestantizeren, te weten dan natuurlijk
overeenkomstig de Dordtse rechtzinnigheid. Maar als dan van remonstrantse zijde
wordt geïnformeerd of ook in dit nieuwverworven Den Bosch de tegen hen gerichte
plakkaten zullen worden ten uitvoer gelegd, dan zien wij de teleurgestelde
overwinnaar als het ware afstand nemen van heel die internreformatorische
controverse, waarmee hij dan al vier jaar lang zo veel te stellen heeft gehad. En
hoe dit dan gebeurt, is met een simpele opmerking die ruim een eeuw later
wereldberoemd zal worden als een Pruisische bet-achterkleinzoon het hem vrijwel
9
letterlijk nazegt: ‘'t is best dat men elck een laet Godt dienen nae sijn gemoet.’
Alleen waren voor Frederik Hendrik de Nederlanden nu eenmaal niet ‘mijn Rijk’.
Wat eigen kerkgang betreft waren Prins en Prinses uiteraard aangewezen op
‘openbare’ godshuizen waar sedert 1619 de orthodoxe leer van Dordrecht werd
verkondigd. Waar dit op neerkwam, was dat de Prins gewoon kon blijven kerken
waar hij vanouds gewend was, in de Hofkapel op het Binnenhof zelf, waar eertijds
Uytenbogaert had gestaan maar waar inmiddels althans officieel de
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kansel ook was gezuiverd. Niettemin was deze trouw een duidelijke manifestatie,
want de kapel werd in de wandeling aangeduid als de ‘pruylkerck’, juist vanwege
10
de politieke remonstranten die er Gods woord kwamen aanhoren. De zelf van die
kansel verdreven Uytenbogaert kon dus die prinselijke trouw wel degelijk als een
soort triomf aanmerken, te meer omdat hij heel goed wist aan hoeveel ‘solecitatien’
Zijne Excellentie bloot stond om over te schakelen op de Klooster-, hier door de
11
remonstrantenvoorman aangeduid als de ‘Princenkerk’, maar door politieke
12
remonstranten bijgenaamd de ‘scheurkerk’. Dit dan ter ere van Uytenbogaerts
doodsvijand, de Haagse proto-Gomarist Rosaeus die daar, evenals trouwens ook
in de Grote Kerk, placht voor te gaan. Kortom, dat zoals wij zagen na enig heen en
weer de doop van de erfgenaam ten slotte in deze Grote oftewel Parochiekerk plaats
had, was kennelijk een compromis geweest. Maar zelfs in de Hofkapel kon het
voorkomen dat, naar Uytenbogaert niet zonder leedvermaak rapporteert, de daar
ambterende ds. Polyander tijdens zijn zondagspreek de Prins zo onbehaaglijk vleide
en prees, ‘dat hij sijn hoet met gramschap in sijn hooft tooch, thoonende een seer
13
verstoorde mine.’ Inderdaad moet dat soort strooplikkerig geflikflooi van de
preekstoel, zelfs als het daarbij niet ook nog schijnheilig was, voor Frederik Hendrik
zijn leven lang iets schier onverdraaglijks geweest zijn, maar de rechtzinnigheid tot
en met op de vuist en met straattumult van het kerkvolk was nu eenmaal, niet in de
laatste plaats door toedoen van de predikanten zelf, onontwarbaar verstrengeld
geraakt met de prinsgezindheid van datzelfde volk. Een openlijk kapittelen van de
Prins om zijn geringe geloofsijver zou zodoende wel eens een averechtse uitwerking
kunnen hebben; veel aanbevelenswaardiger was de methode hem geleidelijkaan
in te kapselen door het zó voor te stellen, alsof hij reeds van huis uit ingekapseld
wàs; de zeer subtiele hoon werd er niet minder bitter door.
In hoeverre de methode succes had, dus in hoeverre het orangistische kerkvolk
zich inderdaad liet wijs maken dat hun prins ook hun geestverwant was, onttrekt
zich helaas aan onze waarneming; dat, op misschien een paar naïevelingen op
verre dorpen na, de dominees zelf wel beter wisten, is, ook al blijkt het doorgaans
slechts uit min of meer terloopse opmerkingen, aan generlei twijfel onderhevig.
Trouwens, wie hunner bij de Prins op audiëntie kwam, moest zoals wij reeds zagen
op de ‘galderij’ langs allerlei Madonna's en Venussen. Maar nog afgezien daarvan,
binnen een half jaar na Frederik Hendriks ambtsaanvaarding schrijft reeds Johan
Boreel, raadpensionaris van het angstwekkend rechtzinnige Zeeland, aan Constantijn
Huygens hoe men in Middelburg en daaromtrent de hoop koestert dat de Prins een
afgezant zal sturen om in Frankrijk de Hugenoten moreel te steunen, waarmee hij
dan tevens ‘alle calomnien’ betreffende zijn ‘slappicheit in't stuck van de religie’ de
14
kop in zal drukken.
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Hoofdstuk XI
De moeizame taak waarvoor de, zelf voortdurend met inkapseling door een theocratie
in spe bedreigde nieuwe stadhouder zich geplaatst zag, was dus herstel van het
evenwicht in Kerk en Staat of, meer nog, een verontkrampachtiging van heel de
vaderlandse maatschappij na de levensgevaarlijke stuiptrekkingen van het voorbije
decennium. Hoe dit in zijn werk ging nu kunnen wij, mits rekening houdend met hun
verstrengeling tot in de laatste scheuten, het overzichtelijkst bestuderen wanneer
wij om te beginnen, elk als het ware met zijn eigen krantekop, een drietal aspecten
van de kwestie afzonderlijk aan de orde stellen.
Daar waren dan om te beginnen de remonstrantse predikanten die, met de
bedoeling levenslang, gevangen zaten op Loevestein, na enkele ontsnappingen uit
God weet wat voor abjecte cachotten in allerlei steden door de Staten van Holland
aangewezen als ‘verblijfplaats voor de gebannen predikanten die men in handen
1
kreeg.’ Een tweetal hunner, Eduardus Poppius en Carolus Niellius, was bijvoorbeeld
in 1623 door de Haarlemse, schepenbank veroordeeld tijdens de golf van
massa-hysterie na de aanslag op Maurits, hoewel zij zich glansrijk van alle
2
medeplichtigheid daaraan hadden weten te zuiveren. Tot zij in 1631 eindelijk zullen
worden vrijgelaten is het lot van deze Loevesteiners begrijpelijkerwijze een gestadig
wederkerend agendapunt, met dien verstande dat zelfs dan, in 1631, hun openlijke
vrijlating uit de kerker zonder afzwering van hun dwalingen politiek nog niet haalbaar
is, ‘maer sulcx niet willende wesen ende de gemoederen allenthalven seer versacht
synde, wiert hun genoechsaem met oochluyckinge de wech gewesen om uyt
3
Loevesteyn t'evaderen.’
Als zeker niet minder spectaculair zal zich, naar wij hieronder nader zullen zien, op
een gegeven ogenblik een kwestie voordoen, die voor insiders eveneens van meet
af aan als test-case en wie weet zelfs als de belangrijkste van allemaal was
aangevoeld voor wat het nieuwe regime zou brengen, de kwestie of Oldenbarnevelts
voormalige ‘kroonprins’ Hugo de Groot veilig en openlijk zou kunnen terugkeren
naar het vaderland, waaruit hij op zo ongebruikelijke wijze was vertrokken. Dat er
een niet gering element van nationale blamage in school juist de beroemdste
Nederlander van zijn tijd als balling in het buitenland te hebben zitten, kan niemand
dieper hebben beseft dan Frederik Hendrik. Hebben wij duidelijke aanwijzingen dat
ook reeds Maurits het betreurd had hem te moeten laten veroordelen, voor zijn
opvolger was het tot de falikante mislukking in 1632 toe een probleem van zoal niet
dagelijkse, dan toch zeer regelmatig weerkerende zorg of onder zijn zoele schutse
de grote man aan
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eerherstel zou kunnen worden geholpen. Wat wij daarbij niet uit het oog mogen
verliezen, is dat de nieuwe prins zich op dat programmapunt wel enigermate had
vastgelegd. Ternauwernood in zijn Parijse ballingschap geïnstalleerd, was de door
Maurits geëlimineerde Grotius aan het preluderen geslagen op het toekomstige
regime van Frederik Hendrik, bijvoorbeeld door hem via zwager Nicolaas op allerlei
wijze raadgevingen te vergasten hoe de politieke atmosfeer het best weer kan
worden gezuiverd, een en ander niet zonder bloemzoete verzekeringen ‘van mijn
affectie tot hem boven alle Prinsen en Heeren.’
Dit is echter nog slechts één kant van de medaille, maar toen de illustere balling
ook nog daadwerkelijk allerlei diensten had verleend bij de afwikkeling van wat de
toekomstige Prins aan Franse goederen had geërfd bij de dood van zijn moeder,
kon een bedankje niet achterwege blijven. Dit behelsde weliswaar het zorgvuldige
voorbehoud dat, naar ook De Groot zelf zeer wel wist, de ‘constitution des affaires’
hier te lande van dien aard was, dat ‘ny moy, ny vos autres amys ne pouvons vous
y servir comme nous désirerions bien’, met, nog voorzichtiger, een verhoopsel ‘que
le temps y pourra apporter du changement’, maar, daaraan voorafgegaan was de
verzekering ‘que je recognoistray cette bonne volonté en toutes occasions où j'auray
le moyen de vous servir.’
Nu behoeven wij aan de oprechtheid van deze verzekering in het minst niet te
twijfelen; als er in den lande ooit iemand heeft rondgelopen, die zich geen knollen
voor citroenen liet verkopen, dan wel de Maria van de onderhavige Hugo, en als
die zowat een half jaar vóór Maurits' dood weer eens thuis in de Republiek de stand
van zaken komt verkennen, dan aarzelt zij niet haar gemaal pertinent te verzekeren:
‘Aen ons neefs’ - de code-aanduiding voor Frederik Hendrik - ‘affectie en moet U.E.
4
geenssints twijfelen.’
Helaas echter viel het, toen ons Neef eenmaal zijn broer was opgevolgd,
allerjammerlijkst tegen en De Groots eigen briefwisseling uit die jaren biedt ons als
het ware een gestadig afkoelende thermometer van vurige hoop tot bittere
teleurstelling dat, al zijn goede woorden ten spijt, de Prins nog steeds niets
doorslaggevends te zijnen gunste durft ondernemen. Op wat voor goede gronden
deze aarzelingen berustten zal de teleurgestelde pas duidelijk worden, wanneer hij
wachtens moede het eindelijk maar eens erop waagt en zelf in Holland verschijnt,
waar tot dusverre alleen maar zijn Maria zo nu en dan poolshoogte was komen
nemen maar waar hij dan prompt weer zijn hielen moet lichten, aldus Frederik
Hendrik van althans één beslommering ontlastend. Tot dan toe was het, sit venia
verbo, één aanhoudend drenzen geweest met als... chantagemiddel is een te sterk
woord, maar dan toch als stok achter de deur Richelieu's verlokkingen hem ter zijde
te staan bij de oprichting van een Franse Compagnie voor Overzee, concurrent dan
5
natuurlijk van die in het vaderland. Aan die verlokkingen heeft hij zoals wij weten
nimmer gehoor gegeven, maar niettemin, een helemaal prettig karakter zal Hugo
de Groot wel nooit meer worden.
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Het informele contact tussen het fenomeen in ballingschap en Frederik Hendrik
werd onderhouden door de zwager van eerstgenoemde, de raadsheer in de Hoge
Raad van Holland en Zeeland, Nicolaas van Reigersberg, die, al had hij dan niet
het baantje van 's Prinsen secretaris gekregen, toch wel zo iets als vrije binnenwandel
lijkt te hebben gehad op het stadhouderlijk kwartier. ‘'t Avancement van de
Reygersbergen wordt in ons landt veel geacht’, aldus Uytenbogaert aan Grotius in
6
december 1625, maar waarop zwager Nicolaas de Prins dan ook kon vergasten,
was allerlei inderdaad wel belangwekkend nieuws uit Parijs, ontleend aan de zeer
zeker althans mede met dit doel geschreven brieven van zijn illustere aanverwant.
Omgekeerd werd deze deelachtig gemaakt aan alle belangrijke politieke nieuws uit
het vaderland; in de eerste plaats natuurlijk betreffende zijn eigen kansen op
rehabilitatie.
Onloochenbaar was het contact voor Frederik Hendrik vruchtbaarder dan voor
Hugo de Groot, die zich, al was het dan niet onbaatzuchtig, in zijn Parijse
ballingschap zowel als om de belangen van het vaderland voortdurend ook om die
van de Prins bekommerde. Zo zien wij hem bijvoorbeeld via zijn Franse vrienden
ijveren voor de verheffing van diens vele Franse lenen en ter verdediging van zijn
recht op ongestoord bezit van zijn Prinsdom tegen allerlei Franse pretenties en
ondergrondse intrigues. Of wel hij laat discretelijk aan de Parijse nuntius Guidi di
Bagno, weleer Frederik Hendriks gastheer in Avignon, weten dat deze steeds gaarne
bereid is de katholieken in de Republiek ‘redelijk te tracteren’. Ja, zelfs helpt Maria
in Parijs ‘stoffe’ uitzoeken voor 's Prinsen garderobe - over jurken voor Amalia
vernemen wij niets - maar niettemin, al zijn op het eerste na al deze voorbeelden
uit de tweede helft van 1627 of uit 1628, niettemin had Grotius zich reeds in februari
van eerstgenoemd jaar bitter beklaagd dat hij zich in Parijs ‘veracht’ vindt, aangezien
de Prins, voor wie hijzelf zo zeer ijvert ‘mijne saecke niet en behartight dan met een
7
crachteloose genegentheyt.’
Juist zowat toen Hugo in Parijs dit klagelijks neerschreef was zwager Nicolaas in
Den Haag door dit briefverkeer in last geraakt. Het was hem namelijk overkomen
dat hij zijn brief van 6 februari, klaar voor de post, was kwijtgeraakt en dat deze door
de eerlijke vinder, in plaats van bij hemzelf, prompt werd thuis bezorgd bij
raadpensionaris Duyck, weleer zoals wij weten een der fiscalen in De Groots proces,
8
die er even prompt de volle Statenvergadering van Holland op vergastte. Het gevolg
was natuurlijk een oud-vaderlandse rel van je welste; Reigersberg wendde zich tot
de Staten ‘hem excuserende’ over het voorgevallene, maar daaraan voegde hij toen
maar meteen het verzoek toe De Groot weer in het land toe te laten, dus net precies
9
wat nodig was om de boot helemaal te laten aankomen. Hoewel de fiscaal van het
Hof van Holland reeds medio mei als zijn mening te kennen gaf dat er geen gronden
10
waren voor rechtsvervolging, bleef de kwestie, deskundig warm gehouden door
een keur van pamfletten, tot in het najaar het hare bijdragen tot de ver-
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giftiging van de atmosfeer. Wij kunnen ons ervan gedispenseerd achten haar op de
voet te volgen, maar één episode zij voor de aardigheid even gesignaleerd. Na enig
tegenstribbelen - zo veel als de rigueur naar zeventiende-eeuwse normen - wordt
Reigersberg bereid gevonden de brief van De Groot d.d. 24 januari over te leggen,
waarop de zijne het antwoord was. Deze bereidwilligheid nu was gevolgd op een
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daartoe strekkend advies van Frederik Hendrik, van wie wij veilig mogen aannemen
dat wat er in die brief stond hem al lang en breed bekend was. En wat stond er dan
wel in die brief? Behalve een eigen opmerking van Grotius dat onze staat sedert
enige tijd ‘te populair’ was geworden ‘door het indringen van geringe personen,
verstaende niet coopluyden, maar barbiers ende apothequers ende haersgelijcken’,
komen wij er een klacht in tegen van Richelieu dat op het Binnenhof ‘niet secreets
en conde worden gehandelt’, met het patente middel daartegen door de ervaren
Grotius aan de hand gedaan: ‘Seyde ick daertoe remedie te zijn, houdende de
groote saecken, dye niet secreet en connen blijven, aen de vergadering, de mindre
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saecken aen de respective collegiën met goede instructiën.’ Versta onder ‘mindre
saecken’ bijvoorbeeld onderhandelingen met vreemde diplomaten en wij kunnen
ons geredelijk voorstellen hoe het Frederik Hendrik niet ongelegen kwam dit langs
een omweggetje eens onder de aandacht van de Hoge Vergadering te zien gebracht.
Intiemer plus daarbij aanzienlijk minder ‘elitair’ dan de affaire De Groot was voor
Frederik Hendrik het probleem waarvoor hij in december 1626 werd gesteld door
de clandestiene terugkeer in het land van zijn oude leermeester Uytenbogaert, nu
dus niet langer predikant met minderheidsopinies binnen de Openbare Kerk, maar
expressis verbis uit het land verbannen voorman van een dissident kerkgenootschap
waarvan de godsdienstoefeningen juist zoals die van de pausgezinden bij plakkaat
op plakkaat ten strengste verboden waren, met dien verstande dat zij zoals reeds
uiteengezet in dit stadium nog veel drastischer werden beteugeld. Nu eens in
Rotterdam, dan weer in Utrecht of zelfs in Den Haag hield Uytenbogaert zich dan
ook zorgvuldig schuil en met zijn medevoormannen - zijn ‘kardinalen’ voor wie hem
een paus wil noemen - correspondeerde hij in een soort code met allerlei deknamen.
Maar één man was er, bij veronderstelling geestverwant maar niet behorend tot
het eigen nieuwe kerkgenootschap, die niet zo zeer mòcht als wel met nadruk móest
weten dat hij weer in het land was, de Prins van Oranje. En dan speelt zich ter
plaatse een soortgelijke tragi-comedie af als met Hugo de Groot uit de verte; de
oude leermeester wil door zijn gewezen pupil ontvangen worden, maar deze acht
het risico te groot en houdt zorgvuldig zij het moeizaam de boot af. Op zichzelf
beschouwd niet uitgesproken komisch, zal men zeggen, maar dit ingrediënt wordt
toegevoegd door Uytenbogaerts wrevel dat zijn eigen rehabilitatie-campagne als
het ware doorkruist en dus gehinderd wordt door
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die ten bate van Hugo de Groot. Onloochenbaar een geestverwant, dat wel - zie
slechts de briefwisseling tussen het tweetal - maar in de praktijk is dat wel eens
lastig en wie het dan gemakshalve moet ontgelden is Nicolaas van Reigersberg
met zijn onhandige opdringerigheden. In januari 1627 is deze hem komen bezoeken;
‘geeft veel praetgens, niet een dat yet om't lijff heeft.’ Maar wat de man het tussen
al die praatjes door dan toch ook maar bestaat even op te merken, is ‘dat hij ende
13
andere my hielden voor de polityckste int landt.’ Inderdaad voor een vóór alles
religieus bewogen mens - en daaraan valt bij Uytenbogaert niet te twijfelen - iets
uitermate grievends en hij besluit dan ook, mocht Reigersberg ooit weerom komen,
hem zonder meer niet thuis te geven. Met dat al komen wij nog anderhalf jaar later
in een van Uytenbogaerts brieven aan zijn vertrouweling Episcopius de raadsheer
tegen als pleitbezorger voor allerlei onwelkome ‘propoosten van accomodatie’,
waarvan men alleen maar kan hopen dat zij ten minste niet van de Prins zelf
14
afkomstig zijn.
De Prins, inderdaad, in wie deze toch werkelijk alles-behalve Falstaff wel heel
erg deerlijk werd teleurgesteld. En dit dan terstond in december 1627, op de 8ste
van welke maand de voormalige hofprediker als een stuk opgejaagd wild het eerste
van zijn vele onderduikadressen in Den Haag bereikte.
Twee dagen later kreeg hij daar bezoek van het in 1618 afgezette, maar in 1626
herstelde Delftse vroedschapslid Johan Duyst van Voorhout, dezelfde die, terloops
hier even bijverteld, in 1650 op hoge leeftijd zo waar nog door Willem II op Loevestein
zal worden gevangen gezet, maar die zich in deze dagen nuttig maakte als
semi-officieel postillon tussen Frederik Hendrik en Uytenbogaert. Zo te zien was
deze Duyst dus een van die Oldenbarneveltiaanse, zeg ‘staatsgezinde’
burgerregenten, die vóór het grote drama met de remonstrantse richting hadden
gesympathizeerd maar niettemin in de uitslag van de Dordtse Synode geen
aanleiding gevonden om de Openbare Kerk de rug toe te keren, hetgeen echter
niet wegnam dat zij zich wel degelijk ervoor inzetten dat aan diegenen die dat wel
hadden gedaan, opnieuw hun plaats onder de vaderlandse zon werd ingeruimd. En
laat ons wel noteren: aan dit soort staatsgezindheid ging in deze vroege jaren van
Frederik Hendrik klaarblijkelijk generlei connotatie gepaard van anti-prinsgezindheid.
Prettig kan voor Duyst van Voorhout dit intermediaire spelen tussen de Prins en
zijn voormalige mentor beslist niet geweest zijn, want, met hoeveel verguldsel dan
ook omhuld, het waren bittere pillen die hij de oude man te slikken moest geven.
Maar aan verguldsel schortte het ook werkelijk niet. Reeds bij dat eerste bezoek
op 10 december - steeds dus 1626 - onthult Duyst aan Uytenbogaert: ‘De man’ het codewoord voor Frederik Hendrik - ‘weet dat ghy hier omtrent seydt ende macht
wel lijden.’ Dus als wij een week later uit de mond van diezelfde Frederik Hendrik
de mededeling vinden opgetekend: ‘Is hij
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hier, ick weet het niet’, dan zullen wij daaraan in gedachten wel het bijwoord ‘officieel’
moeten toevoegen. In ieder geval verklaart dezelfde Prins wéér een paar dagen
later dat hij Uytenbogaerts aanwezigheid ‘wel uyt ses persoonen had verstaen’,
hetgeen hem overigens, naar hijzelf aan Johan Duyst vertelt, drie maanden later
niet zal beletten in een gesprek met raadpensionaris Duyck te loochenen dat hij er
15
iets van af had geweten.
Dat van die ‘wel zes’ informanten - en inderdaad zal spoedig het hele land ervan
gonzen - plus zo'n aperte leugen tegenover Duyck kunnen ons des te geredelijker
doen begrijpen hoe Frederik Hendrik het gevoel moet hebben gehad dat hij het
voorlopig - maar stellig dan met een lang verloop - tegenover Uytenbogaert maar
beter bij goede woorden kon laten. Daarmee is hij dan weliswaar zo weinig karig,
dat Duyst - wij schrijven dan reeds januari 1627 - de boodschap had mogen
overbrengen ‘dat hij zijn vriendt was’, maar drie weken te voren had dezelfde Duyst
nogal vierkant namens de Prins laten weten dat van een persoonlijke audiëntie geen
sprake kon zijn, aangezien zo iets ‘niet alleen difficil maer gansch onmogelick was
16
verhoolen te blijven.’
En daarbij bleef het; heel veel goede woorden maar ook niet meer dan dat; de
Prins is Uytenbogaert wel genegen maar hij moet nog geduld hebben. Gezegd zij
dat de oude prediker dat, kennelijk met steeds grotere moeite, ook inderdaad poogt
op te brengen, juist zoals hij zelfs proberen zal begrip op te brengen voor 's Prinsen
aarzelingen, maar meer en meer krijgt toch de wrevel over die aarzelingen de
boventoon. Blijkens een brief aan Episcopius, gedateerd ‘13 may 1628, Dies ater’
verwacht hij van Frederik Hendrik niet veel anders meer dan ‘woorden, genat met
17
hooffs wijwater.’
Wie, zoal niet scherpslijperig, dan toch enigermate formalistisch is aangelegd, zal
in gedachten misschien hebben opgemerkt dat het staatsrechtelijk bezien alleen
maar correct was van Frederik Hendrik een aanzoeker die in het land was
teruggekeerd met negering van een officieel banvonnis, niet in gehoor te ontvangen.
Zeer juist, maar iemand die wij in deze zelfde aangelegenheid zo apert hebben
horen liegen en daar dan zelfs nog prat op gaan als hier het geval is, doen wij toch
stellig geen onrecht aan door te poneren dat hij het niet gelaten heeft uit zulk soort
scrupules maar wel degelijk om de opgegeven reden, dat zo'n audiëntie niet geheim
kon blijven en ongetwijfeld een hevige rel zou ontketenen. Wel echter zouden wij
geloof ik gevaar lopen een man die naar mijn beste weten nooit iemand gratuitelijk
bedroefd heeft, onrecht aan te doen door niet te veronderstellen dat het hem aan
zijn hart ging zijn prinselijke deur gesloten te moeten houden voor een zo goede
vriend van zijn moeder, die ook in zijn eigen jeugd zo'n grote rol had gespeeld. Of
liever gezegd want zuiverder weergegeven, dat zou hem ongetwijfeld aan zijn hart
gegaan zijn, als Uytenbogaert was weeromgekomen om teruggetrokken ergens in
het vaderland zijn
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oude dag te slijten en alleen maar alvorens zich terug te trekken zijn vroegere pupil
nog eens de hand op het hoofd had willen leggen.
Dit was echter in genen dele het geval. Reeds in zijn eerste brief aan de Prins,
terstond na terugkeer in het vaderland, had de oude heer uitdrukking gegeven aan
‘eene sonderlinge drijvinge mijns gemoets’, neerkomende niet slechts op een
‘brandende begeerte... of ick noch eens voor mijn afflijvicheyt (die voorhanden is)
soude mogen kussen Uwer Excellentie princelicke handen’, maar tevens, en meer
dan dat, ‘Uwe Excellentie allerootmoedichst te bidden, haer doch eenmael der
vervolchder ende verdruckter leeraren ende gemeynten in ernst te erbarmen, door
wegen die ick (gesproocken met aller eerbieding ende onder correctie Uwer
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Excellentie) houde te sijn christelick, betamelick ende doenlick.’ Welnu, dit lezende
kan Frederik Hendrik zich met aanzijnlaarslapping van die eerbieding en correctie
toch werkelijk met alle recht en reden heel erg boos hebben gemaakt over dat ‘in
ernst’, want wat de man wilde, was iets dat hij in alle eer en geweten al sedert het
begin van zijn regering nastreefde, zij het dan met andere modaliteiten dan de vers
uit zijn ballingschap teruggekeerde zich aanmatigde niet slechts als christelijk en
betamelijk maar daarbij ook nog als ‘doenlick’ te qualificeren.
Want al probeerde Uytenbogaert nog zo naarstig het zich te verhelen, de
tegenstelling was essentieel. Ongetwijfeld zou Frederik Hendrik niets liever hebben
gewild dan op zijn top-niveau ambteren in een gemenebest, waar, juist zoals in zijn
eigen prinsdom Orange, plaats was voor meer dan één religie om in alle openheid
naast elkaar te floreren, maar zodanig was nu eenmaal niet het gemenebest waar
hij, zoals zijn secretaris het zo aardig uitgedrukt had, aan het roer stond. Wel echter
was dit gemenebest aldus geschapen, dat, dwars tegen alles wat zwart op wit stond
in, naast de officieel enig bestaande religie ook nog verscheidene andere zich,
weliswaar niet helemaal ondergronds maar toch slechts nauwelijks erboven
uitstekend, met het zieleheil van hun aanhangers konden onledig houden. Gold dit
voor de ternauwernood niet langer staatsgevaarlijke pausgezinden, dan moest het
toch ook kunnen worden verwezenlijkt voor de remonstranten, de verslagenen van
één ronde later, maar dat kon het veiligst gebeuren door geleidelijkaan en voor
zover dat mogelijk was bijna onmerkbaar, in de diverse steden weer die lieden aan
de macht te helpen, die, al hadden zij dan zelf niet met de Openbare Kerk gebroken,
ook voor de huidige Remonstranten als dissident kerkgenootschap een rustig
voortbestaan wilden mogelijk maken, dus lieden van het type Johan Duyst van
Voorhout.
Wat daarentegen Uytenbogaert wilde, was erkenning van zijn Remonstranten als
weliswaar niet ‘openbare Kerk’, maar toch als in even zo vele woorden getolereerd
kerkgenootschap, dat, juist zoals de Luthersen en Doopsgezinden, niet alleen
ongemolesteerd, maar zelfs met modaliteiten van officieel consent de door zijn
kudde beleden leer van zijn kansels mocht kond doen; kortom, in
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zijn eigen bewoordingen, dat aan zijn opgejaagde kudde ‘eene christelicke wel
19
gematichde vryheyt van executie haeres stillen godsdienstes moge werden vergunt.’
Te beweren dat dit, nog afgezien van christelijk, in hoge mate ook betamelijk zou
zijn geweest, is voor het nageslacht van onze dagen het intrappen van een open
deur, en dat, met stellig nog een respectabel aantal geestverwanten, ook de
tijdgenoot Frederik Hendrik er zo over dacht, weten wij eveneens, maar als
Uytenbogaert zo iets in de Nederlanden van 1626 in alle eerlijkheid bovendien nog
‘doenlick’ achtte, dan was hij verdoold geraakt in wel heel erg verre utopische
contreien.
En helemaal onwezenlijk was daarbij het middel waarmee hij dit doel poogde te
bereiken, bestaande namelijk in het bekogelen van de Heren Staten - om te beginnen
die van Holland - met memoranda en requesten van onweerlegbare redelijkheid,
maar waarvoor hij niettemin vooraf het fiat van de Prins wilde hebben. Welnu, hier
van een farce spreken zou kwalijk stroken met datgene waarom het begonnen was,
maar iets vermakelijks valt er wel te ontwaren in de omzichtige wijze waarop Frederik
Hendrik, in tegenstelling tot zijn pastoraal-bewogen leermeester een man van het
geduldige patiencespel, op die onstuimige initiatieven reageerde, te weten namelijk
door nu weer eens aan te dringen op verzachting van een hem voorgelegde tekst,
dan weer - en dat is al ruim twee jaar later - een constellatie als ongunstig te
bestempelen voor aanbieding van een request. Kortom, hij wist de zaken zo te
beleiden dat, al dan niet via voorstellen tot accommodatie - ‘all en waert maer om
parthije int ongelijck te stellen, indien sy halsterrich blijven’ - al die vertogen met hun
onvermijdelijke tegenvertogen, al werd er dan het nodige aan kwaad bloed door
gezet, in feite, Dordt of geen Dordt, uitliepen op een zoveelste vervolgaflevering
van de theologische disputen waardoor het vaderlands gemenebest nu al een kleine
twintig jaar lang werd geteisterd. Niet helemaal ten onrechte, zou men zo zeggen,
bracht de rare schuiver Simon van Beaumont, pensionaris van Middelburg en
vrijetijdsdichter, die zich in deze dagen eveneens verdienstelijk zocht te maken als
voorspraak van Uytenbogaert bij de Prins, het op een gegeven ogenblik aldus onder
woorden, dat laatstgenoemde ‘wonderlick scrupuleus’ was. Maar zou het geen
subtiel - en, terloops gezegd, toch ook welverdiend - binnenpretje voor hem hebben
betekend, als hij, zoals aan Grotius te beurt viel, in Uytenbogaerts eigen hand had
kunnen lezen: ‘Daer is sulck een chaos tusschen de parthijen, dat d'een des anderen
20
dingen niet en leest, ten waere sommige leeraers’?
In zekere zin hebben wij reden Uytenbogaert dankbaar te zijn voor zijn doelbewust
of, zo men wil, beginselvast overvragen, want hierdoor werd Frederik Hendrik verleid,
althans, hij vond er een aanleiding in tot een van de maar al te zeldzame
ontboezemingen betreffende zijn politiek streven, die tot ons zijn doorgedrongen.
Ontlenen doen wij de tirade merkwaardigerwijze aan Uytenbogaert zelf, door wie
zij in een brief aan Episcopius wordt doorgegeven zoals
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hij haar heeft opgetekend uit de mond van Duyst van Voorhout, die zich zo ooit dan
kennelijk in dit geval als maximaal-verbatim overbrenger moet hebben beschouwd.
En hoe Zijne Excellentie dan wel, te weten na ontvangst van een zoveelste
smeekbede, uitbarstte, is als volgt:
‘Hoe! claecht men noch over mij? Hebbe ick niet alrede met soeticheyt
veel te wege gebracht? Predicken sij niet vast overal? Worden se van
yemandt gemolesteert? Isser yemandt geduerende mijn gouvernement
gevangen? enz. Wat willen se hebben? Ick weet het wel, sij willen dat ick
met gewelt de kercker te Loevesteyn opbreecke, de Remonstranten
openbaerlick doe preecken ende affgesette weder opsette, twelck ick wel
doen kan als ick wil, maer ware ick het dede, soude ick het landt in grote
21
confusie stellen, ende varen als mijn broer.’
Wie die dit leest kan eraan twijfelen dat Johan Duyst een goed verslaggever moet
zijn geweest, zodat Uytenbogaert die de Prins jaren lang intiem gekend had hem
als het ware moet hebben horen spreken en zijnerzijds ook nog op ons die suggestie
weet over te dragen? Toegegeven, zoals toch eigenlijk in iedere grote staatsman
lag ook in Frederik Hendrik ergens heel diep-in een comediant verscholen, maar
houdt juist dat niet een gedegen waarborg in van echtheid sui generis? Helemaal
echter moet iedere twijfel aan de authenticiteit van deze uitval het begeven, als wij
ons goed realizeren tot wat voor een onthulling hij zich hier in het vuur van zijn tirade
liet meeslepen.
Dat vuur op zichzelf kan natuurlijk zeer wel met opzet volgens de regelen der
retoriek zijn aangewakkerd om de lastige, onbescheiden aandringer eens goed te
laten voelen hoe lastig en hoe onbescheiden hij wel is. En wat de man er dan in
één moeite nog bij mag weten, is dat hij, de Prins van Oranje, commandant van het
Statenleger, als hij wilde het hele remonstrantendom weer aan de macht zou kunnen
helpen, maar dat hij dat niet wil. En waarom wil hij het niet? Omdat het hele land er
door in rep en roer zou geraken en omdat hij, Frederik Hendrik zelf, dan ‘varen’ zou
als zijn broer.
Welnu, is dit niet hoogst opmerkelijk? Naar het beste weten van onze
schoolboekjes immers was Maurits uit de grote politieke crisis in zijn leven als
onaantastbare overwinnaar te voorschijn gekomen, die vóór hij vreedzaam in zijn
bed overleed een machtspositie had ingenomen zoals pas weer door zijn achterneef
Willem III zal worden geëvenaard. Maar niettemin wordt deze slotfase van Maurits'
leven door de broer die hem is opgevolgd zo weinig positief gewaardeerd, dat hij
iets dergelijks als afschrikwekkend voorbeeld wil vermijden.
En dan rijst de vraag: was deze appreciatie alleen iets van Frederik Hendrik
persoonlijk, of was zij misschien ook die van Maurits zelf geweest en had hij dit
alleen aan zijn broer toevertrouwd? Had hij zijn laatste levensjaren gesleten met
een gevoel van fundamenteel onbehagen en was hij, ook afgezien van het geval
Breda, als een in diepste wezen teleurgesteld mens gestorven?
Het zijn vragen, niet meer dan vragen, maar die nu een keer onontwijkbaar
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opgeworpen worden door zo'n uitlating als de hier geciteerde van Frederik Hendrik
uit het jaar 1626. En in aansluiting daarop doemt dan terstond een andere vraag
op: Als Maurits onbehagen koesterde, waaraan kan dat dan te wijten geweest zijn?
Toch stellig alleen maar daaraan, dat hij zich door de loop der gebeurtenissen in
eer en geweten verplicht had gevoeld zich de degradatie te laten welgevallen van
nationaal leider tot partijaanvoerder. Het had hem de jubel opgeleverd van een
kritiekloze massa mitsgaders een abjecte likkerij van fanatieke predikanten, die door
een man met een wereldreputatie op strategisch gebied eerder als grievend dan
als vleiend moet zijn ervaren, maar wat hij daarvoor had moeten prijsgeven was,
om van genegenheid en dat soort sentimenten niet eens te spreken, het respect
van tal van lieden aan wier opinie een man van zijn kaliber onmogelijk geen waarde
kan hebben gehecht. Wat hij had moeten doen was immers her en der eersterangs
figuren vervangen door tweede of zelfs enzovoortste garnituur. Anthonie Duyck als
opvolger van Oldenbarnevelt! En al is dat misschien een beetje faciel en al mag
dan - ik voor mij zou er geen eed op durven zweren - Maurits' ‘hoofsheid’ op een
lager pitje hebben geflakkerd dan die van Frederik Hendrik, men behoeft toch zeker
geen Bilderdijk, Groen of Gerretson te zijn om de mening te koesteren dat hij heus
wel onderscheid wist te maken tussen eerste en tweede qualiteit, ook al was hij
erop aangewezen de laatste te kiezen. In ieder geval zou het zeer wel stroken met
de door Uytenbogaert - maar ook hier weer uit de tweede hand - opgetekende
bewering dat Maurits ‘op zijn doodbed zijnen broeder Frederik Hendrik had
gerecommandeerd de Remonstranten weder in regering te brengen, want het waren
22
vrome luiden, de rijkste en verstandigste.’ En zou dan misschien zijn hierboven
reeds geciteerde repliek aan de oude Hooft ‘Bestevaer 't moet nu voor deez' tijd zo
zijn. De nood en dienst van't Land vereischen het’ in laatste instantie als elegisch
23
moeten worden geduid?
Aan de orde is hier echter niet hoe Prins Maurits zelf in retrospectie zijn levensloop
beoordeelde, maar het oordeel daarover van Frederik Hendrik, en dat luidde dus
dat het droevig met hem was afgelopen, een judicium dat toch alleen maar daarop
kan berusten, dat Maurits zich, al die dominees en het door hen gedirigeerde
massabedrijf ten spijt, in een isolement had gemanoeuvreerd ten opzichte van, zoal
niet het meeste, dan toch zeer veel van wat er aan vitale krachten in den lande
bedrijvig was. En kon het, mag men toch wel vragen, anders dan dat daarbij ter
contrastering de figuur werd opgeroepen van hun beider vader voor wie door een
gemenebest waarvan de pinnigheid 's mans zoons een dagelijks wederkerende
ergernis was, een monument was opgericht zoals men zelfs in Frankrijk of Engeland
maar nauwelijks een tweede vond? Die vader had Maurits nog wel enigermate,
maar hij, Frederik Hendrik zelf, in het geheel niet gekend en als wij daar dan bij
bedenken dat hij een weliswaar zeer begaafd, maar verder toch een normaal mens
was, mogen wij dan niet veilig aannemen dat hij zich, waar hij het maar te horen
kon krijgen, gretig
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vertellen liet over die vader die hij, behalve met het heterogeenst denkbare stel
broers en zusters, van overjarig variërend tot juist nog meespeelbaar, maar liefst
geacht werd te delen met heel het vaderland?
Maar dan praktisch bekeken, door wie had hij zich kunnen laten vertellen over
zijn vader? Stellig door ettelijke oude getrouwen uit het lagere personeel van die
bescheiden prinselijke huishouding, maar deze brave lieden moeten wij nu een keer
onder verwijzing naar de in wezen niet zo heel erg variabele geplogenheden van
de kinderpsyche laten beklijven in hun collectieve anonimiteit, of voor zover hun
namen dan te achterhalen zijn, betrekkelijke obscuriteit. Verder was er natuurlijk in
de eerste plaats Moeder, van wie wij ons trouwens niet zeer wel kunnen voorstellen
dat zij al niet veel over Vader zou hebben verteld nog voordat hij er zelf om kon
vragen. Maar Moeder zelf had ook niet heel veel langer dan een jaar tafel en bed
gedeeld met Vader, die toen net vijftig werd.
En Maurits, de bijna zeventien jaar oudere broer en, met maar liefst zes halfzusjes
er tussen, de enige sexegenoot? Die had vader meegemaakt tot ruim in zijn puberteit,
al is hier ‘meegemaakt’ misschien wel iets te mooi uitgedrukt, want hij was pas als
jongen van negen uit Dillenburg gehaald, vanwaar Prins Willem vijf jaar te voren
voor het laatst was vertrokken en verder had hij gedurende diens laatste levensjaar
de jeugdige Leidse Universiteit met zijn aanwezigheid helpen opluisteren. Heel veel
contact kan dus de Zwijger ook met deze enige van zijn drie zoons, die hij heeft
zien opgroeien - maar wiens moeder hij verfoeide - niet hebben gehad.
Desondanks kunnen wij het ons toch wel nauwelijks anders voorstellen, dan dat
Frederik Hendrik het veelvuldigst en intiemst over het vaderlijk levenswerk moet
hebben gesproken met Maurits, de man die als eerste aan de beurt was gekomen
om het zo mogelijk te voltooien maar toch in ieder geval voort te zetten. En nu kan,
zou men zo zeggen, niemand beter dan Frederik Hendrik hebben beseft hoezeer
Maurits als strateeg de meerdere was van hun vader en van welk een vitaal belang
voor heel het landsbestel zijn militaire successen tegen Parma en Spinola waren
geweest, maar niettemin, met Maurits was het slecht afgelopen.
Ook buiten de eigen familie- en hofkring echter kwam zelfs nog de volwassen
Frederik Hendrik regelmatig in contact met tal van oudere mensen die zijn vader
nog volop in actie hadden gekend, ja, die tot op zekere hoogte zelfs als jonge
medewerkers van hem hadden kunnen gelden, bijvoorbeeld de toenmalige
pensionaris van Rotterdam, die hij, Frederik Hendrik zelf, bijna zijn leven lang gekend
had als oppermachtig landsadvocaat van Holland en met wie samen hij bijvoorbeeld
als jongeman op ambassade was gestuurd naar Engeland. En nu mag het dan zijn
dat in de ogen van een graaf van Nassau een Amersfoorts burger, precair op het
randje van landjonker, een heel ander soort wezen was dan een graaf van Nassau,
zo min als het belang van Maurits'
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militaire successen kan Frederik Hendrik zich hebben verheeld dat, met een
taakverdeling naar zwaard en tabbaard, ook Oldenbarnevelt als volwaardig
voortzetter mocht gelden van Willem de Zwijgers levenswerk.
Maar ook met Oldenbarnevelt was het slecht afgelopen. En hier even een
parenthese: het komt mij heel weinig waarschijnlijk voor dat bij een vergelijking van
Oldenbarnevelts levenseinde met dat van Maurits het sterven zelf op het schavot
dan wel op een pijnlijk ziekbed een wezenlijk verschil kan hebben uitgemaakt in de
appreciatie van een man als Frederik Hendrik, die kennelijk een soort bevrediging
erin voelde bij iedere gelegenheid waar het geacht kon worden te pas te komen zijn
eigen leven in de waagschaal te stellen en voor wie persoonlijk wij het misschien
tragisch moeten noemen dat hij zijn eigen levenseinde niet heeft gevonden op de
schansen bij zijn laatste belegering, die van Hulst, maar twee en een half jaar later
als afgeleefd wrak op een zorgvuldig als zodanig gespreid sterfbed.
Plus, nu wij toch aan het overpeinzen zijn, heel schuchter even de vraag geopperd:
wat voor betekenis had in Frederik Hendriks voorstellingswereld de wijze waarop
zijn vader de dood had gevonden? Mij dunkt, een afschuw van sluipmoord en
sluipmoordenaars mogen wij bij een veldheer op dat niveau toch waarlijk wel
aanwezig veronderstellen, maar kan niet, desnoods buiten alle logica om, een gevoel
bij hem hebben geleefd dat ook al was het dan niet op het slagveld, geveld worden
door vijandelijk lood een lot was, dat de oorlogskans nu eenmaal met zich
meebrengt? De onstuimige jonge Willem II, van wie de uitlating is opgetekend dat
24
hij de Spanjaarden de moord op zijn grootvader nooit zal vergeven, zal zich nog
na de Vrede van Munster nadrukkelijk onbeschoft gedragen tegenover de Spaanse
ambassadeur Antoine Brun; Frederik Hendrik heeft voor zover ons bekend, in het
verkeer met de vijand steeds een exquise courtoisie ten toon gespreid.
Deze lange excurs aan de hand van de constatering dat het niet alleen met
Oldenbarnevelt maar ook met Maurits in Frederik Hendriks ogen slecht was afgelopen
en dit dan, vagelijk gesuggereerd, in tegenstelling tot Prins Willem. Welnu, als wij
hierop de vraag laten aansluiten waarin de beide voortzetters van diens levenswerk
dan wel gelijkelijk hadden gefaald, dan is er dunkt mij maar één antwoord mogelijk:
zij waren allebei partijleiders geworden. En dit dan heel zeker in tegenstelling tot de
‘Vader des Vaderlands’, wiens politiek genie, juist zoals dat van zijn grote tijdgenoten,
Elisabeth in Engeland en Hendrik IV weldra in Frankrijk, vóór alles daarin had
bestaan, dat hij in gestadig wisselende modaliteiten al naar gelang van de
opeenvolgende historische momenten met alle denkbare soorten mensen wist om
te gaan en in een erkende leiderspositie samen te werken.
Nogmaals welnu: tenzij wij al zijn doen en laten als van elementaire zinnigheid
verstoken moeten aandienen, was dit wat ook Frederik Hendrik na-
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streefde. Welteverstaan, hij wilde de baas zijn; hij wilde regeren, juist zoals zijn
vader als ‘hoge overheid’ geregeerd had, in samenwerking met of, zo men wil, met
manipulatie van de historisch gegroeide geledingen die daartoe aangewezen waren
dan wel zichzelf aangewezen hadden. En nogmaals, op gevaar af dat het vervelend
wordt, het lijkt ondenkbaar dat hij daarbij niet voortdurend met weemoed gedacht
heeft aan de gemiste kans van de opdracht der Hollandse grafelijkheid aan zijn
vader en broer Maurits' voorkeur voor een sprong van de Haagse toren boven zo'n
25
aan ‘constitutionele’ voorwaarden gebonden souvereiniteit. Stel eens - wij mogen
zo iets eigenlijk niet stellen, maar wie kan het ons in feite beletten? - dus stel eens
dat het Frederik Hendrik vergund was geworden in een soort vizioen de
‘machtspakketten’ te overzien van zijn opvolgers, dan zou hij naar mijn vaste
overtuiging geopteerd hebben voor dat van zijn bet-bet-betachterkleinzoon, koning
Willem I: het helemaal zelf in handen hebben, maar met als ruggesteun een ‘wijze
constitutie’, die aan diverse lieden de gelegenheid biedt in diverse toonaarden maar
binnen keurig getrokken grenzen breeduit hun respectieve porties wijsheid te luchten.
Alleen zou zeker de soepele Frederik Hendrik zich niet het Zuiden weer hebben
laten ontglippen, maar dat is een heel ander chapiter.
De constitutionele grafelijkheid - en het zou toch wel niet bij Holland gebleven zijn
- in de limbus gelaten, moest Frederik Hendrik het erop toeleggen zijn programma
ten uitvoer te leggen als stadhouder in - voorlopig - vijf provincies en militair
opperbevelhebber in een unie van zeven. Zodra men het woord heeft
neergeschreven, vraagt men zich overigens af of ‘programma’ in dit geval niet iets
veel te welomlijnds suggereert, want latere-daagse hobbies zoals ingewikkelde
‘planning’ op langere termijn en geduldig papier kwamen er niet aan te pas. Maar
als wij dan bedenken dat er een thans vijftig à zestig jaar oude vrijheidsoorlog te
voeren viel ter verdrijving van al wat Spaans uit al wat Nederlands was en dat tot
dusverre niemand openlijk had geponeerd dat het zo langzamerhand welletjes was
met die verdrijverij, dan mogen wij het voeren van zo'n oorlog toch wel aanduiden
als een programmapunt en zelfs als een waarin de hele rest als inbegrepen kon
worden aangemerkt.
Of Frederik Hendrik heeft voorzien, voorvoeld of wat dan ook van dien aard dat,
eenmaal goed en wel weer terug op het kussen, de weggevaagden van 1618 en
hun geestverwanten-opvolgers de voortzetting van die oorlog, om een onaardig
woord als saboteren te vermijden, met steeds meer nadruk in de waagschaal zouden
gaan stellen en dat zij ten slotte een vrede zouden doordrijven, waaraan het eigenlijke
oorlogsdoel zelfs in geen verste verten meer te pas kwam? Hij kan toch, zou men
zo zeggen, onmogelijk niet geweten hebben dat Oldenbarnevelt het Bestand dat in
1621 afliep, desnoods met de vigerende condities had willen verlengen en daarmee
zou men dan toch wel een heel eind in de richting van een ‘provisoire qui dure’ zijn
vergleden, ook al werd voor
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een vaste vrede van Staatse zijde ruimer armslag op de wereldzeeën en hun
belendende continenten verlangd dan de vijand reeds bereid was te geven.
In ieder geval zag de Prins zich al vrij spoedig in zijn reïntegratiecampagne
geconfronteerd met de paradoxale situatie dat juist de verder als politici onhandelbare
lieden hem wel, de soepele daarentegen niet wensten te volgen in zijn streven naar
drastische oorlogvoering, getuige een uitlating uit de maand september 1626, die
blijkt te zijn doorgedrongen tot Uytenbogaert:
‘Sijne Excellentie seydt oock, dat wel waer dat de contrahumeuren
hardt, onbogelick, jae wreedt sijn, daerom hij oock haere proceduren
improbeert, maar prefereert se d'ander in yver om te geven ende 't wterste
te doen tegen den vijant, sijnde qualick geedifieert van eenige, die hij als
moderaet in de regeering had gebracht, ende hem nu soo qualick in dit
stuck van gelt opbrengen seconderen, 'twelck hem 'tgemoet dese reyse
26
vrij ontstelt heeft.’
Afgezien van dergelijke tekenen aan de wand kon evenwel het vraagstuk van de
energie waarmee de oorlog, die in ieder geval hervat was, zou worden verder
gevoerd en zeker dat van de bezinning op de doelstelling van die oorlog voorlopig
als iets van later zorg worden opzij geschoven; van meer onmiddellijk belang of,
liever gezegd, noodzaak was de sanering in politicis, al was het maar om de simpele
reden dat men uit een in zichzelf verdeeld land geen noemenswaardige
oorlogsinspanningen kan persen.
Ter voorkoming van misverstand: de lieden die nu verder remonstranten heetten
27
en wier aantal trouwens zeer was teruggelopen na de aanslag op Maurits in 1623,
waren op geen stukken na identiek met de voormalige politieke elite; dat waren wij zullen er aanstonds in Utrecht een paar tegenkomen - juist eerder stillen in den
lande en kleinen. De religieuze aspecten echter van wat wij thans met een
fundamenteel on-zeventiende-eeuws onderscheid als vóór alles een politiek imbroglio
zien met uiteraard zijn economische en verder algemeen-maatschappelijke
componenten, die religieuze aspecten domineerden, ook en met name in de
volksverbeelding, zo onmiskenbaar en uitdagend, dat de wegvagers plus profiteurs
van 1618 de behandeling van die remonstranten als de primordiale test-case - in
de praktijk natuurlijk honderdtallen cases - verkozen te beschouwen of het hun al
dan niet zou gelukken met hun tweederangs capaciteiten de eerste rang te blijven
bezetten.
Welnu, zoals ook tot Uytenbogaert zelf was doorgedrongen, huldigde Frederik
28
Hendrik de mening ‘dat men eerst de pol. moet reformeren, daer nae de K.’, met
andere woorden, in een eindeloos uitgesponnen patiencespel overal op locaal niveau
zoveel mogelijk het soort regenten aan de macht brengen, dat met een subliem
dédain voor wat er allemaal aan plakkaten was afgekondigd de remonstranten in
hun stad precies even rustig liet betijen als bijvoorbeeld de katholieken. Nochtans,
dat soort patiencespel kostte tijd; zoals reeds vermeld - en zoals hieronder meer in
den brede verhaald wordt - zal het de Prins
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nog met Nieuwjaar 1632 niet gelukken de verslagen leiders van 1618 goedschiks
opnieuw geïnstalleerd te krijgen in de vroedschap van Nijmegen en kwaadschiks
verkoos hij zulke dingen nu eenmaal niet te doen. Wel echter krijgen bij die
gelegenheid de politieke bazen onder de Stevenstoren een standje te incasseren,
dat er beslist niet om liegt.
‘De syndicus Glimmer, die bij den prince in den Hage was geweest, heeft
aan de burgemeesters ende eenige raadtpersonen verhaelt, dat sijne
Excellentie met seer groote moyte was bewogen de keure soo te doen,
als die nu gedaen was, ende dat hij hem belast hadde de heeren aan te
seggen, dat hij begerde dat sij voortaen met hare burgerye civylder souden
handelen, als sij in voorleden tijden hadden gedaen, ende het soo
29
maecken, dat hem geen klachten voorquamen.’
Dit nog in de winter van 1631-1632 in de eerste stad van Gelderland; in het gros
van de Hollandse steden was toen, drie jaar na de Amsterdamse episode die
hieronder nader aan bod zal komen, het gevaar voor de remonstranten al wel
geweken, maar van een leien dakje gegaan was dat allerminst.
In zijn hierboven geciteerde tirade ter intoming van Uytenbogaerts ietwat
opdringerige, zij het in wezen allerminst onredelijke verlanglijstje had Frederik Hendrik
zich er niet ten onrechte op beroepen dat hij ‘met soeticheydt’ al heel veel voor de
remonstranten had bereikt, maar toen hij daar met veel aplomb aan toevoegde dat
dezen vrijwel overal vrij preekten en nergens meer werden gemolesteerd, was dat
in december 1626 nog wel een beetje voorbarig. Zeker, hij had van meet af aan niet
onder stoelen of banken gestoken dat hij persoonlijk zonder enig voorbehoud een
tegenstander was van hun vervolging en als wij dan met een beroep op de
huisbakken menselijke natuur erbij bedenken dat het vele lieden wel iets waard
moet zijn geweest bij de Prins in een goed blaadje te komen, dan kan het haast niet
anders of daarvan moet wel enig nuttig effect zijn uitgegaan; in laatste instantie
echter lag het alom op locaal niveau aan de plaatselijke magistraten zelf of zij al
dan niet verkozen uitvoering te geven aan de vigerende, bij daverend plakkaat
gepromulgeerde wetten. Alleen wanneer vervolgingszuchtige autoriteiten de situatie
ter plaatse niet aankonden en bijvoorbeeld de hulp van het leger inriepen, kon
Frederik Hendrik weigeren en dat is dan ook wat wij hem, kennelijk niet zonder
gusto, ettelijke malen zien doen. Reeds in januari 1626 heeft Uytenbogaert, dan
zelf nog in Frankrijk vertoevend, uit zijn Vaderstad Utrecht vernomen hoe de Prins
blijkens zijn instructies aan de gouverneur ‘niet en verstaet dat men de soldaten tot
executie der placaten sal gebruycken’, en bijna twee jaar later, december 1627,
weigert het garnizoen van Schoonhoven iedere bemoeienis met de jacht op
30
remonstranten. Nog weer anderhalf jaar later is Uytenbogaert een scène ter ore
gekomen - hij durft er echter niet op zweren - die zich zou hebben afgespeeld toen
een stel Zuid-Hollandse predikanten de Prins om militaire assistentie kwamen vragen:
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‘... ende dat S.E. daerover gealtereert sijnde, eenige stappen maecte
over de camer, ende de predicanten over rug aensiende, soude geseydt
hebben: soldaten? soldaten? neen ick en heb gheen soldaten om de
31
borgeren te quellen. Moderatie, moderatie, mannen.’
Dat is reeds juni 1628 en nog is er dan een zoveelste uitbarsting van ketterjacht
gaande, voornamelijk, als wij Uytenbogaert mogen geloven, onder persoonlijke
leiding van Rosaeus in Den Haag en op het platteland van Zuid-Holland. Maar zou
het soms kunnen zijn dat in dit geval het platteland een tikje minder voorlijk was dan
de steden? Hoewel namelijk ook daar het pleit nog niet over de gehele linie was
gewonnen, was er toch sedert Frederik Hendriks ambtsaanvaarding de ene
onherstelbare deuk na de andere gebutst in het bestel van 1618.
Maar hier stoten wij helaas op, niet op één, maar als het ware op een hele plethora
van leemten. Om naar behoren verantwoord te kunnen schrijven over de geestelijke
klimaatveranderingen in het Holland van die jaren zouden wij, niet zoals het geval
is voor enkele, maar voor alle stemhebbende steden moeten weten wie heel precies
de lieden waren, die bij alle opeenvolgende verkiezingen - en, niet te vergeten, met
wat voor manipulaties - in de diverse magistraten en vroedschappen hun al dan niet
her-intrede deden, dan wel er, bijvoorbeeld door wegpromovering, uit werden
verwijderd. Natuurlijk zou niet al dit wetenswaardigs in kleuren en geuren behoren
te worden opgenomen in een biografie van Frederik Hendrik, maar wel behoorde
's mans biograaf er kennis van te dragen in stede van zich ermee te moeten
contenteren in het wilde weg op weinig meer dan gegist bestek een paar voorbeelden
te signaleren, die zich bij deze ontwikkeling hebben voorgedaan.
Tot recht begrip moet men indachtig zijn dat - notere wel: op Amsterdam na, dat
helemaal zijn eigen boontjes dopte - juist zoals bijvoorbeeld Utrecht en Nijmegen
ook de Hollandse steden voor hun jaarlijkse magistraatsbestelling en, zo nodig,
vroedschapsaanvulling een ‘nominatie’ opstelden van dubbeltallen, waaruit de
stadhouder dan zijn ‘electie’ deed. Strict genomen kon hij, juist zoals hij immers
voor extreme gevallen het paardemiddel ter beschikking had van algehele
wetsverzetting, ook buiten de nominatie òm mensen benoemen, maar Frederik
Hendrik, die wel met veel pleizier in onderhands gesmoes veel zaken oordeelkundig
regelde, was er de man niet naar om daartoe gauw zijn toevlucht te nemen. Immers,
naar Nicolaas van Reigersberg het aardig weet uit te drukken, ‘sijne Excellentie
heeft princelijcke intentiën ende sage garen beyde de gemoederen verdragen’;
helaas echter sluit daar onmiddellijk op aan: ‘is ongeluckych, dat hij niet wert
32
gesecundeert, maer bij beyde partijden getraduceert.’ Of in dit laatste een
hatelijkheid verdisconteerd is aan het adres van Uytenbogaert, die immers zijnerzijds
hem, Reigersberg, een lastpost plus daarbij een slappeling vond, zij in het midden
gelaten; men zou zich ook zeer wel kunnen voorstellen dat het van Frederik Hendrik
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zelf komt, die bij het sturen van zijn middenkoers toch ook wel eens buien van
mismoedigheid zal hebben opgedaan, zodat wij niet per se op gezag van Aitzema,
door wie de dingen wel eens vaker wat onaardig worden uitgedrukt, behoeven aan
te nemen dat zijn streven erop gericht was door beide partijen gelijkelijk te worden
33
‘aenghebeden’.
Dat wat de Prins poogde te houden ook werkelijk de middenkoers was, kon hij
bijvoorbeeld demonstreren door bij een raadsbenoeming in Rotterdam, de meest
geheid remonstrantse stad in geheel Holland, eind 1628 een contraremonstrant te
begunstigen, en wel met de nadere toelichting - te weten tegen het lid van zijn raad
Jacob van der Does, die het weer doorgaf aan Hugo de Groot - ‘dat men sulcx bij
34
wijlen most doen, omdat het niet te plomp soude schijnen.’
Daargelaten in hoeverre deze opmerking - een tikje ironizerend tegenover iemand
uit eigen omgeving - inderdaad authentiek is, bracht uit de aard der zaak het
terugkoersen naar het midden in de eerste plaats een toenadering met zich mee
tot de recentelijk verwaarloosde oever en nog steeds uit de aard van dezelfde zaak
kon zodoende gemakkelijk genoeg aan weerszijden de indruk worden gewekt dat
die oever nu voortaan favoriet zou zijn. Ter illustratie een aardig genre-stukje, aan
Grotius overgebriefd door de Haarlemse oud-pensionaris De Haen, die in zijn Brugse
ballingschap met grote vreugde van ‘eenige goede oude patriotten’ heeft vernomen
hoe zij
‘te hove gecomen sijnde in de antichambre van den prince, door een
van de pagen haer namen den prince hadden doen vermelden, ende
versoucken om S. Exc. te mogen spreecken, sij datelicken binnen
ontboden ende bij den Prince int incomen van de deure terstont zeer
vrundelicken en beleefdelicken waeren verwelcoempt met veele
complementen, sulcx dat sij qualic gelegentheit hadden omme haere
corte voorgenomen te doen oratie, doch alleen bestaande int doen van
de voors. congratulatie te volbrengen, blijvende den prince deurgaens
met ongedeckten hoofde bijnaer een halve uyre geduirende, met bewys
van sooveel goede affectie ende expressiën van dat S. Exc. hem noyt
hadde willen bemoyen in de voor desen gedaen alteratie in de regeeringe,
soe dat oersaecke hadden om daer van te nemen meer als volcomen
35
contentement.’
Aldus in januari 1626, maar niettemin zal De Groot, althans in zijn bewaard gebleven
correspondentie, pas in december van dat jaar, in casu van zijn Amsterdamse neef
Joost Brasser vernemen dat er, en wel in zijn eigen vaderstad Delft, vier
vroedschapsleden van vóór 1618 zijn hersteld, waaronder Johan Duyst van Voorhout
die wij reeds in actie hebben gezien.
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Hoofdstuk XII
Alvorens nu aan de hand van de Hollandse statenresoluties te gaan aftasten hoe
geleidelijkaan de meerderheid van de stemhebbende steden daar te lande overstag
ging - maar voor enkele, zoals Leiden en Enkhuizen zal dit nimmer het geval zijn moge de geduldige lezer het zich laten welgevallen dat hij even mee over de grens
wordt gelokt naar Utrecht, want dit lijkt het moment om het gepaste quotum aandacht
te besteden aan de enige meer-dan-routinebeslommering die Frederik Hendrik in
deze periode van zijn ambtsvervulling met de balsturigste van alle steden in zijn
zevenlandse buurt uitstaande heeft gehad. Helaas is ook dit een episode, die nog
1
vrijwel in het geheel niet bestudeerd is geworden, terwijl wij ook in dit geval om een
enigermate betrouwbaar relaas te boek te stellen vertrouwd zouden moeten zijn
met allerlei, al dan niet numerieke machtsverschuivingen, persoonlijke loyaliteiten
dan wel conflictsituaties en veel van wat dies meer zij. Kortom, het geval zou een
veel uitgebreider studie vergen dan in dit kader verantwoord of mogelijk is; aan de
andere kant is zijn bemoeienis ermee ook weer te zeer typerend voor deze Prins,
dan dat het in eer en geweten kan worden overgeslagen; het hier volgende, zeer
summiere verslagje zij evenwel voor lief genomen onder zo iets als beneficie van
inventaris.
Utrecht, weleer het werkterrein van Duifhuis en vaderstad van diens discipel
Uytenbogaert, telde niet onbegrijpelijkerwijze een vrij talrijke remonstrantse
gemeente. Hetzelfde Utrecht was echter ook de stad van het extreme Calvinisme
zoals aangewakkerd door Leicester en nergens was eerder dan daar de onzalige
verbintenis tot stand gekomen tussen de gereformeerde orthodoxie à outrance en
iets dat men wel democratie beliefde te noemen, maar dat in feite voor een niet
gering deel neerkwam op straatterreur. Met deze laatste worden wij weliswaar, in
tegenstelling tot wat bijvoorbeeld het gelijktijdige Amsterdam te zien geeft, in het
Utrecht van deze jaren niet geconfronteerd, maar het lijkt verre van onwaarschijnlijk
dat deze absentie alleen maar daaraan is te danken dat de Stedelijke Regering zelf
volijverig jacht maakte op remonstranten.
Na de mutatie van 1618 was het Stadsbestuur nog steeds in handen van die
zogenaamde volkspartij, de naneven van de Leicesterianen. Dat is te zeggen, de
eerste burgemeester, Johan Florisz. van Nieupoort, was een ‘moderaat’ en kennelijk
had hij wel enige aanhang in Vroedschap en Schepencollege, maar de machtige
man met de meerderheid achter zich was de ‘andere’ burgemeester, Johan van
Weede, een achterneef van Oldenbarnevelt, mitsgaders, meer ter zake doende,
een ketterjager van je welste. En hier bij wijze van vluchtige
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situatieschets terstond even opgemerkt: aldus doende was deze Weede in
disharmonie met in ieder geval de meerderheid van zijn standgenoten, want de
Utrechtse Ridderschap die evenals de Hollandse in meerderheid aan
Oldenbarneveltiaanse kant had gestaan, stond nu achter Frederik Hendrik bij zijn
rehabilitatiepolitiek en hetzelfde gold voor Geëligeerden, zodat de Stad ook ditmaal,
juist zoals bij de kwestie van Frederik Hendriks instructie, de meerderheid van de
Staten tegen zich had. Een andere instantie die zij eveneens tegen had of liever
gezegd waarmee zij hooglopende ruzie zal krijgen, was het provinciale Hof, het, zij
het dan slechts bij wijze van fictie, door de Stadhouder gepresideerde.
Het remonstrantisme te Utrecht trok daarbij niet slechts plaatselijk de aandacht;
reeds in november 1625 bijvoorbeeld had nota bene de Hollandse delegatie ter
Staten-Generaal aan de orde gesteld hoe stout het er toeging, zodat Hare
HoogMogenden aan Staten zowel als Stad nog eens terdege de toepassing van de
plakkaten aanbevalen. Dat, helaas tot haar oneer geboekstaafd, laatstgenoemde
met haar ‘Mauritiaans’ bestuur een dergelijke bemoeienis van de buren niet slechts
gedoogde maar zelfs toejuichte, zullen wij hieronder nog nader gewaar worden; de
Staten daarentegen namen zo iets minder gedwee, getuige de geïrriteerde toon
waarop zij, ternauwernood nog beleefd, bij een andere gelegenheid Hare
HoogMogenden verzoeken te ‘willen gelooven dat sy niet anders voorhebbende
sijn dan den goeden welstant vande religie ende Regieringe sulcx die iegenwoordig
is, midtsgaders Haer Ho: Mo: Placcaten te mainteneren ende doen executeren.’
Iets anders is dat het bovengenoemde motuproprio van Hare HoogMogenden
eigenlijk niet dan pro forma aan die van het Sticht geadresseerd maar eigenlijk voor
heel iemand anders bestemd was, want kennelijk is de clou van de zaak niet eens
zo zeer dat enkele remonstranten zich ‘met haer sijtgeweer’ op het Janskerkhof
hadden ‘laten vinden’, als wel dat, naar blijkbaar tot in Den Haag is doorgedrongen,
enkelen hunner den ‘Officier’ die een vergadering kwam verstoren, ‘met dreigementen
hebben bejegent, hun doorgaans latende verluiden dat sy haere saecke weeten te
2
redden van hooger handt.’
Wie met die hoger hand bedoeld wordt, is nauwelijks aan enigerlei twijfel
onderhevig, maar werkelijk thuisbezorgd kreeg hij de Utrechtse remonstrantse
perikelen pas ruim een jaar later. Naar aanleiding van hun conventiculen met kerstmis
1626 werden verscheidene leden der broederschap beboet, maar één hunner, de
zilversmid Abraham Halinck die een of meer van de schriftlezingen voor zijn rekening
had genomen, weigerde te betalen, beriep zich op het Hof en werd prompt op het
Huis Hasenberch in gijzeling gezet. En om even vooruit te lopen, aan de behandeling
van deze Halinck - een kennelijk zeer beginselvast man, als zodanig de ideale
test-case - kunnen wij enigermate gewaar worden wat voor een hoogspanning aan
haat en nijd er bij dit alles meespeelde. Medio februari bijvoorbeeld zit hij in plaats
van op een nette gijzelkamer al
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meer dan tien dagen in ‘nauwe besluitinge in een dyeffhock’ waar hij, hoewel hij
ziek is, zelfs van geen dokter bezoek mag krijgen en
‘in welck kot den voors. Ab. soo ellendelick getracteert wort, dat men
hem selffs weygert den waterpot te loosen, maer moetse in zijn huysken
behouden, ende in zijn gevoechteste uytgieten, causerende een
3
uytermaten grooten stanck, tot verswackinge van den patient.’
Te midden van deze waarlijk niet geringe ongemakken had de arme Halinck als
enige troost van ondermaanse makelij de wetenschap dat zijn geval, als zijnde van
A tot Z principieel met de nodige nevenaspecten, op steeds hoger niveau speelde.
Het was ermee begonnen dat het Hof aan de Stad had kenbaar gemaakt hoe het
's mans gevangenneming in reactie op zijn legitiem appèl eenvoudig niet nàm als
zijnde strijdig met de rechten, privilegiën enz. enz. ‘van alle Parlamenten’, zodat het
dan ook niet mag nalaten de Stadsregering ‘by desen te versoucken ende van
wegen die Ed. Mo. Heeren Staten 's Landts van Utrecht te ordonneren’ Abraham
4
Halinck weer op vrije voeten te stellen.
Een Draufgänger als Johan van Weede was echter zo maar niet klein te krijgen.
Het geval deed zich namelijk voor, dat de advocaat die Halincks appèl bij het Hof
had aanhangig gemaakt, Mr. Gerrit van Wassenaar, ook zelf de remonstrantse
conventikelen bezocht had en dus vervolgd behoorde te worden, zij het dan als
‘advocaat van den Hove’ niet door de Stedelijke Magistraat, die nochtans ook hem
even gevangen nam. En als om het dan ook maar helemaal goed scherp te stellen
werden van stadswege bovendien nog een paar, eveneens op remonstrants
conventikelenbezoek betrapte suppoosten van het Hof gearresteerd, dus brave
zielen die op de nederige trap van hun bestaantje toch zeker helemaal alleen en
uitsluitend onder de jurisdictie van het Hof ressorteerden.
En hier wordt de situatie weer eens paradoxaal. Men zou er achteraf een lief ding
onder willen verwedden dat het Hof van Utrecht met de stilzwijgende zegen van de
Staten beslist niet op het idee zou zijn gekomen een vervolging in te stellen tegen
een op zijn rol ingeschreven advocaat, laat staan tegen zijn eigen suppoosten, als
dezen niet door een vijandige instantie op heterdaad waren betrapt op overtreding
van 's lands hoc tempore meest stringente plakkatenwetgeving. Zoals de zaken
lagen echter kon het Hof deze delinquenten die het wenste te protegeren alleen
maar aan de klauwen van Johan van Weede en zijn justitie onttrekken door zelf een
strafvervolging tegen hen op gang te brengen. Eén troost hadden zij echter daarbij:
niemand kan de penibele situatie beter hebben aangevoeld dan de man aan wie zij
5
hun optreden uitvoerig uiteenzetten, hun eigen voorzitter want stadhouder, de Prins
van Oranje.
In de eerste dagen van februari kreeg hij het allemaal in Den Haag op bezoek:
één deputatie als het ware in het quadraat, want uit Gedeputeerde Staten, één van
het Hof en één uit de Vroedschap, welke laatste zich inmiddels,
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althans volgens Uytenbogaert ‘meer aen de Generaliteyt als aen S. Exc. heeft
6
geaddresseert, hoewel sij dese mede hebben aengesproocken.’ Maar van Hare
HoogMogenden, op welke instantie Weede en zijn kliek reeds terstond een beroep
hadden gedaan, kregen zij dan ook net precies te horen wat zijzelf graag wilden,
zoals bijvoorbeeld de opwekking ‘dat sy int voorsz. executeren vande placcaten
met goeden ernst ende ijver willen continueren sonder te gedoogen dat van hare
7
proceduren oft sententien in dien deele werde geappelleert.’ En als Weede plus
kliek zich na terugkeer in Utrecht nogmaals beklaagd hebben dat het Hof ‘voortgaet
int behinderen van de executie van de sententie tegens Abraham Halinck’, dan
hebben Hare HoogMogenden zowaar de euvele moed een vermanend schrijven te
richten tot het Hof. Kortom, een in ieder opzicht ongepaste bemoeienis met de
interne zaken van een der souvereine Unieleden en men kan zich dan ook dunkt
mij geen duidelijker illustratie wensen hoe jammerlijk de Stad na Maurits' bedrijvigheid
op de Neude was afgezakt, dan dit heulen met een buiten-Stichtse instantie.
In de gegeven omstandigheden kon Frederik Hendrik als arbiter weinig uitrichten.
Of het waar is dat, toen Gedeputeerde Staten tegen hem klaagden ‘dat sy voor
Arminianen wierden gehouden’, zij ten antwoord kregen: ‘Ick soo wel als Ghij ... soo
8
staen wij dan in eene graedt’? Maar in ieder geval kon de Stadhouder van Utrecht,
eenmaal met zijn neus er bovenop gezet, zo min als het Hof van Utrecht voorbij
gaan aan het feit dat, welke dan ook de correcte procesvoering zijn mocht, de brave
Halinck en zijn medebeklaagden 's lands wetten hadden overtreden. Als hij dan ook
bij wijze van compromis voorstelt dat enerzijde het Hof zal ‘supersederen’ met zijn
‘proceduren’ tegen de Vroedschap, anderzijds laatstgenoemde Halinck vrijlaten
tegen betaling van zijn tweehonderd gulden boete en van - dat was nu eenmaal de
gewoonte - zijn vertering in de gevangenis, dan kunnen wij het als het ware instinctief
met Halincks vrienden eens zijn dat de man er op die manier wel heel bekaaid
afkwam, het is onbillijk de Prins hiervan, zelfs maar bij insinuatie, een verwijt te
9
maken.
Met dat al had Zijne Excellentie zich de moeite kunnen besparen. Terwijl door
10
het Hof zijn voorstel ‘datelick geamplecteert’ werd, ging de Vroedschap er allerlei
kunstjes mee uithalen. Behandeld werd de zaak in een vergadering op 6 februari
(o. st.) en wel in dier voege, dat de deputatie die naar Den Haag geweest was, dus
Weede met een paar van zijn trawanten, verslag uitbracht van haar bevindingen
met als eindresultaat het door de Prins gesuggereerde compromis. Hierop werd
echter, zo moeten wij het ons wel voorstellen, de sereniteit van de vergadering
enigermate verstoord, toen Weede's mede-burgemeester Nieupoort langs zijn neus
weg even mededeelde dat ook hij ‘om zijn affairen’ in Den Haag was geweest en
toen bij de Prins ontboden, die hem de vraag had gesteld of de leden van de
Utrechtse Vroedschap ‘oock eedt deden van recht ende justitie te administreren’,
waarop hij had geant-
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woord ‘dat zij eedt deden in Stadts saecken te helpen raden ende sluijten, ende dat
zij gewoon waren sodanige resolutiën te nemen als zij tot rust ende verseeckertheyt
van de Stadt bevonden te behooren.’ Kortom, als Nieupoort er dan nog aan toevoegt
dat hij Zijne Excellentie verzocht heeft ‘de Stadt in haer recht ende gerechticheyt te
willen mainteneren’, dan verstond hij daaronder kennelijk iets anders dan Weede
en zijn meerderheid.
Als meer dan een intermezzo - hoe luidruchtig, staat niet erbij opgetekend - kan
deze mededeling van de eerste burgemeester inmiddels niet worden aangemerkt,
want de vergadering, althans zoals ‘verslagen’ in haar resolutieboek, gaat rustig
voort met de discussie over het stadhouderlijke compromis-voorstel. Welnu, dat
men dit niet zo maar terzijde kan schuiven beseffen de heren, maar er viel wel iets
op te bedenken. Al zijn afgrondelijke boosheid - ongeveer tien regels tekst! - ten
spijt mag Halinck, als hij zijn boete en vertering betaalt, ‘ter contemplatie’ van de
Prins worden vrijgelaten, maar in plaats daarvan dat dit hem officieel werd aangezegd
kreeg de cipier opdracht hem ‘als wt zijn selven’ te vragen of hij wel wist dat hij op
die voorwaarden vrij kon komen. Welnu, de vraag aldus gesteld zijnde, gaf de
gevangene alleen maar laconiek ten antwoord ‘dat hij 't selve wel wiste ende oock
wel averlangs gedacht hadde’, zodat men hem met goed fatsoen gevangen kon
houden. Wel werd hem om gezondheidsredenen vergund ‘wt de giole’ - het
11
‘dyeffhock’ dus - ‘weder op zijn vorige Camer te gaen.’
Kon het bij deze draaierijen even de schijn hebben alsof de Prins aan het kortste
eindje had getrokken, heel lang zou dat niet duren, want toen begin september een
amnestie tot stand kwam, betekende dit een volledige overwinning voor hem. Zelfs
ontkomen wij niet aan de indruk dat hij ook bij de daaraan voorafgegane reeks
besprekingen de heren extremisten een heilzame schrik op het lijf had gejaagd,
want geen van het kliekje voelde er ditmaal voor hem onder de ogen te komen en
Weede zelf blijkbaar het minst van allen. Maar toen hij probeerde zijn medestander,
schepen Uyt de Wael voor het corvée te laten opdraaien, kreeg hij ten antwoord:
‘Ick wil voor de tent niet blijven staen als ghy dedet; gaet ghij der selven weer heen,
ghij verstaet U op replijck ende duplijck’, en in dezelfde geest lieten ook de andere
belhamels zich uit.
Wat wij daarbij indachtig moeten zijn, is dat het onderhavige ‘er’ niet Den Haag
was, maar het legerkamp voor het zoëven veroverde Grol, zodat wij die ‘tent’ waar
de heer van Weede buiten moest blijven staan wachten, niet als bijbelse of
Homerische beeldspraak maar heel gewoon letterlijk moeten opvatten. Iets dergelijks
overkwam echter niet zijn collega Nieupoort, want toen die zich begin september in
het leger meldde, verkreeg hij niet alleen ‘volle audiëntie’, maar ‘is’ hij bovendien
‘van S.F.G. wel onthaelt geweest, doende hem, soe lange hij in 't leger
was, sijn taeffel genieten, ende hem 'snachts logerende in de tente van
dien cornel die de wacht had, settende doorgaens oock een schiltwacht
12
voor de inganck.’
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Ook de ontfutsel- en eludeerpogingen van een week later moeten wij ons nog
voorstellen als gelocalizeerd in het legerkamp, en waarin die pogingen dan wel
bestonden, was dat in 's Prinsen presentie werd ‘voorgeslagen’, wellicht door de
stadsadvocaat Vianen,
‘alsoe maer een partije van de contendenten tegenwoordich was ende
d'ander absent was gebleven, off men niet en behoorde te supersederen
van de saecke finalijck af te handelen. S.P.G. repliceerde hiertegen, alsoe
d'een partije absent was, dat men dan de presente oock niet en behoeffde
te hooren, ende dat men wel conde besoigneren in absentie van beyde
partijen, alsoe de stucken van wedersijden bij de hant waeren.’
Zodoende werd dan een acte van amnestie opgesteld, ‘welcke acte van den doorl.
Prince ende alle de presenten is onderteykent ende met des Princen segel
13
besegelt.’
Was deze ronde onmiskenbaar voor de Prins, in de finale triomfeerde hij nog
glorierijker, en wel, ietwat ironischerwijze, net precies op grond van die
bevoegdheden die de Utrechtse Vroedschap met alle geweld expressis verbis in
de hem toebedachte en juist daardoor niet tot stand gekomen instructie had willen
opnemen maar die Frederik Hendrik ook zonder dat wel degelijk als tot zijn
machtspakket behorende verkoos te beschouwen. Meticuleus hoeder als hij was
van de legaliteit, wanneer hij daar met zijn neus bovenop gezet werd, schroomde
hij nimmer al naar gelang het in zijn kraam te pas kwam die legaliteit zo ruim mogelijk
te interpreteren.
Dat burgemeester Johan van Weede zo langzamerhand niemand met meer
intensiteit moet hebben gehaat dan zijn collega Nieupoort kunnen wij ons wel
voorstellen en klaarblijkelijk beschikte hij nog steeds over een voldoende sterke
meerderheid in de Vroedschap voor een supreme poging de man te lozen door
doodeenvoudig zijn naam niet te laten opnemen in de dubbeltallen waaruit de Prins
geacht werd de Magistraat voor het volgend jaar te ‘eligeren’.
Maar wat dit aardige vliegertje niet deed was opgaan, want toen op 2 oktober oude stijl uiteraard - de schout, Henrick Valckenier, heer van Duckenborch,
traditiegetrouw de door Zijne Excellentie aangewezen nieuwe Magistraat ‘in de eedt’
kwam ‘nemen’, bleek Nieupoort gewoon als burgemeester te zijn gecontinueerd. In
hoeverre kwam dit voor de Vroedschap nog als een verrassing? Naar Weede terstond
verklaarde, had Valckenier aan beide burgemeesteren, dus aan Nieupoort en aan
hem, Weede, zelf 's Prinsen beslissing van te voren kenbaar gemaakt en waarom
zouden zij, zou althans Weede, de gegriefde partij, het dan voor zich hebben
gehouden? In ieder geval had hij voor de vuist weg een filippica klaar tegen deze
schending van der Stad aloude privilegiën, waarin dan ook niet zo maar kon worden
berust. Geresolveerd werd bijgevolg dat om te beginnen de zaak zou worden geheim
gehouden en
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de ambterende functionarissen voorlopig in functie blijven ‘op den ouden eet’, maar
verder dat een deputatie naar Den Haag zou worden gezonden om zich bij de Prins
en ‘waert noot’ ook nog bij de Staten-Generaal te gaan beklagen. Voor beide hoge
instanties werden zogezegd heet van de naald brieven geconcipieerd, waarin, zo
min als trouwens in de vroedschapsresolutie zelf, de naam Nieupoort uit de aard
der zaak niet voorkomt, juist zoals die van de Prins verstek laat gaan in de
‘geloofsbrief’ die, als het nood mocht doen, kon worden overgelegd ter
Staten-Generaal. Maar meer nog dan deze bijzonderheden doet ter zake wie zich
erop uit liet sturen, want dat was alle vroegere schroom ten spijt ditmaal opnieuw
de heer van Weede in eigen persoon, vergezeld van enkele van zijn mede-belhamels
plus natuurlijk van de stadsadvocaat Vianen.
Deze keer ging de reis weer gewoon ‘mitte schuyt nae 's Gravenhage’, waar, met
zijn eerste lauweren omkranst, de Prins zoëven was teruggekeerd. Hij kon dus als
het ware dubbel genereus zijn in zijn woordkeuze, maar evenzeer dubbel onwrikbaar
in zijn besluiten. In velerlei toonaarden kregen de heren dan ook te horen dat niets
hem verder lag dan enigerlei opzet de gerechtigheden, privilegiën of wat dies meer
zij van de Stad Utrecht te na te komen, maar dat hij ‘wt eenige insichten’ buiten de
nominatie was omgegaan en of de heren dat voor dese keer maar wilden accepteren.
Een en ander met nog de toelichting dat hij immers geen nieuwe mensen in de
Magistraat had gehaald, maar eenvoudig ‘eenige personen gecontinueert’. En ziet,
als Weede, men zou zo zeggen bij wijze van laatste sprankje hoop, probeert of er
misschien iets meer te bereiken valt door zelf met zijn satellieten weg te blijven en
alleen advocaat Vianen op de Prins los te laten - ‘tot drie reysen toe’ zelfs - dan
vermag ook deze toch stellig wel enigermate gewiekste discussievoerder niet meer
te bereiken dan dat Zijne Excellentie zich verwaardigt zijn besluit buiten de nominatie
om te gaan ook even officieel ter kennis van de Vroedschap te brengen, hetgeen
dan geschiedt in een schrijven waar wij die ‘eenige insichten’ nader vinden
gespecificeert als strekkende ‘tot conservatie van meerdere eenicheyt onder U.E.
Collegie.’
Bij wijze van charmante bijzonderheid liet Zijne Excellentie de Utrechtse delegatie
ten slotte nog verzoeken zich vooralsnog, dat is te zeggen zonder eerst in Utrecht
een eventuele nadere instructie daartoe te hebben verkregen, niet tot de
Staten-Generaal te wenden, die - en dat was ook waarachtig wel waar - in deze
dagen ‘soo veel te doen hadden mitte saken van Vrankrijck ende Engelandt, dat op
de particuliere saken nijet gedaen en soude cunnen worden.’ Of de heren erbij
beseft hebben dat ditzelfde in niet mindere mate ook voor hun stadhouder gold, zij
in het midden gelaten, maar in ieder geval liet Weede zich in voldoende mate
intimideren om met de zijnen terug te keren naar Utrecht zonder, al had het dan
nog zo zeer nood gedaan, eerst nog de Staten-Generaal op een jeremiade te
vergasten. Weliswaar zal hij er even later
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nog wat gaan nakaarten maar inmiddels heeft dan de Utrechtse Vroedschap bij
officiële resolutie ‘gedoogd’ dat er bij de magistraatsbestelling voor het komende
14
jaar 1628 buiten de nominatie was omgegaan. Met andere woorden, er was goede
nota van genomen dat in de fluwelen handschoen van de stadhouder een ijzeren
vuist stak, en al mag dan het geval op zichzelf genomen iets locaal-Utrechts geweest
zijn, de beginselkwestie die erbij in het geding was, beroerde te zeer geheel de
Zevenlandse Buurt, dan dat de Bondgenoten de episode niet op de voet zouden
hebben gevolgd.
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Hoofdstuk XIII
Aldus aan de Utrechters mores geleerd, lijkt het verantwoord in onze arrogante
vogelvlucht voorlopig weer even de prinselijke aandacht te concentreren op de
bedrijvigheid in deze jaren van de Staten van Holland, ook al is deze bedrijvigheid
beslist niet indrukwekkend te noemen.
Maar dat zij bedrijvig waren valt niet te loochenen en weliswaar vertoont het jaar
1626 - juist zoals ook weer 1628 - niet meer dan het gebruikelijke aantal van vier
vergaderingen (waaronder echter wel een paar uitzonderlijk lange), in het jaar onzes
Heren 1627 kwamen Hare EdelGrootMogenden maar liefst zeven keer bijeen.
Alvorens nu het ‘waarover spraken zij?’ te entameren, moeten wij ons reeds hier
even inprenten wat verderop in een afzonderlijke paragraaf nader aan de orde zal
komen, namelijk dat Amsterdam, de enige stad die eigenmachtig haar magistraat
en vroedschap bestelde, inmiddels weliswaar ‘om’ was - in wezen reeds sedert de
politieke val van burgemeester Pauw in 1622 - maar dat met het oog op de
gezindheid van hun burgerij de nieuwe machthebbers het nog niet aandurfden zich
al te openlijk, met name dus bijvoorbeeld niet ter Statenvergadering, als begunstigers
1
van de remonstranten te ontpoppen. Inderdaad zal Frederik Hendrik, als hij in april
1628 orde op zaken komt stellen, onder heel veel meer te horen krijgen dat ‘de
afgezondenen ter Dagvaart, die gematigde Resolutiën hadden overgebracht naar
2
den Haage, in't wederkeeren gevaar geloopen hadden van gesteenigd te worden.’
Een nogal bijbelse vorm van executie dus.
Maar dan: waarover spraken zij, de Staten van Holland in deze jaren? Welnu, dat
was wel degelijk ook over zaken van staat en oorlog; het was niet helemaal een
farce geworden, maar wel werd dermate onevenredig veel tijd verpraat aan de
religie, dat het ons alleen maar verantwoord zou kunnen voorkomen, als al die lieden
stuk voor stuk door niets anders bezeten waren geweest dan door de ere Gods. In
hoeverre dit hen zou hebben gequalificeerd om een land te besturen is hier niet aan
de orde, want helaas blies de Geest nu ook weer niet exclusief-theocentrisch genoeg
om een andere conclusie aanvaardbaar te maken dan dat het, een enkele bona
fide fanaticus niet te na gesproken, de heren vóór alles erom te doen was elk in zijn
eigen stad de eigen heersende kliek op het kussen te houden. En hoe dat dan wel
moest gebeuren, de test waarvan geheel het vaderlandse wel en wee afhankelijk
verondersteld werd, was het beleid met betrekking tot de plakkaten, reeds
uitgevaardigd dan wel nieuw en nog veel scherper uit te vaardigen, tegen de
remonstranten; de kerkelijk als zodanig identificeerbare dan natuurlijk, want op de
lieden tegen
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wie het werkelijk gericht was, de officieel in religiosis orthodoxe politieke
remonstranten met hun afgrijselijk libertinisme was helaas niet zo gemakkelijk vat
te krijgen.
Juist zoals bij de katholieken in de Zeven Provinciën is ook in het geval van de
remonstranten het beste bewijs hoe zij op hun manier toch ook nog wel kans zagen
tegen de verdrukking in te floreren, daarin gelegen, dat het keer op keer - en wie
zal ooit de moed hebben ze te tellen? - noodzakelijk werd bevonden of wel al wat
er aan plakkaten vigeerde nogmaals op alle justitiële en verdere ambtelijke harten
te drukken, of wel, zoals doorgaans, nog maar weer eens een nieuw en dan bij
voorkeur nog wat scherper plakkaat af te kondigen. Als dan ook kort na de aanvang
van de derde Hollandse Statenvergadering van het jaar 1626 zwager Nicolaas aan
Hugo de Groot laat weten dat ‘meest alle steden’ met schriftelijke last zijn gekomen
3
‘om de placaten te vernieuwen’, dan past dit heel precies in het kader.
Niet dat die plakkaten voordien niet aan de orde waren geweest in de Hoge
Vergadering; integendeel, die nadrukkelijke instruering was juist nodig omdat men
het in ruim een half jaar dat de zaak weer speelde, nog steeds niet eens was kunnen
worden. De stemming was er uit de aard der zaak niet milder op geworden, maar
niettemin, het was voor de remonstranten een jaar gewonnen tijd geweest, waarin
zij hun steeds nog wankele positie gestadig hadden kunnen versterken.
Om even terug te grijpen: eind maart 1626 had het, zo min als zijn prinselijke
voorzitter of als zijn Utrechtse evenknie scherpslijperige Hof van Holland aan de
Staten als advies uitgebracht dat het volmaakt overbodig zou zijn het bestaande
plakkaat ter intoming van de remonstranten ‘te veranderen of amplieeren’ noch ook
‘hetselve alomme te doen renoveeren’, want dat het ruim genoeg armslag bood om
‘by authoriteyt van den Stadthouder en van haer’, te weten van het Hof zelf, ter
plaatse waar zulks nodig mocht blijken de vereiste maatregelen te nemen. Een
dergelijk advies van hun eigen Hof konden de Heren natuurlijk moeilijk zo maar
naast zich neerleggen, maar wel krijgt - zonder dat nochtans de Stadhouder erbij
genoemd wordt - dat ietwat naar het lakse zwemende Hof een duidelijke wenk te
incasseren dat het dan voortaan ook wat ijveriger zijn moet bij het ‘effectueeren en
besorgen’ van een en ander, zodat ‘aan de Heeren Staaten geen oorsaake gegeven
4
en sal werden om op andere middelen te moeten denken.’
Van ‘renoveeren en amplieeren’ is dan ook voorlopig geen sprake meer, maar
wel wordt in de zomervergadering een commissie ingesteld ‘op de saake der
Remonstranten’, welke commissie op 4 juli rapporteert dat het haars inziens wel
zaak is de daartoe dienstige plakkaten althans te ‘renoveeren’ en verder wat de
uitvoering betreft ‘malkanderen daartoe te leenen de behulpelijke hand.’ Zelfs zou
de commissie dienaangaande unaniem geweest zijn, ware het niet dat de heren
van Rotterdam ‘daar inne swarigheyd maakten ende
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meynden dat men om de geleegentheyd van haar Stad daar inne sagter middelen
jn haar reguard behoorde te gebruyken.’ Mij dunkt, bij dit eerste eigen Rotterdamse
geluid in onze geschiedenis kan het alleen maar bevrediging wekken dat het een
zo Erasmiaans geluid was, al kunnen wij zeker evenzeer als naar de ietwat toevallige
Rotterdammer bij antonomasie onze gedachten laten uitgaan naar twee grote, zij
het dan niet zelf ter plaatse geboren stedelijke pensionarissen uit een recent
verleden, wier namen in het tijdsbestek van die dagen nauwelijks minder vermaard
waren in de wijde wereld, de onthoofde Oldenbarnevelt en de verbannen Hugo de
Groot. Maar hoe dan ook, die Rotterdamse wijs is aangeheven en zal niet spoedig
weer verstommen, met als ironische omstandigheid dat het grotendeels nog de door
Maurits op het kussen gezette regenten waren, die de remonstrantse signatuur van
hun stad zo overduidelijk aan de grote klok moesten hangen. In het midden zij
gelaten in hoe verre hoe velen hunner alleen maar handelden uit werkelijke vrees
voor hun burgerij, dan wel ook zelf inmiddels aan het omslaan of al omgeslagen
waren; zeer fraai gevonden is in ieder geval het argument dat zij ter tafel brengen
bij hun pleidooi voor het gebruik van zachtere middelen, hierin bestaande namelijk
dat eerst het volk beter moet worden voorgelicht door goede en bekwame
5
predikanten en dit dan natuurlijk in nauw overleg met Stadhouder en Hof.
Hiermee is het chapiter ‘remonstranten’ dan voor het jaar 1626 afgedaan; zelfs
de ook juist in deze maand juli gehouden Zuid-Hollandse synode draagt er niets
noemenswaardigs toe bij en het is bijna een verademing naast de inmiddels obligaat
geworden klachten over de Arminianen - dat wel natuurlijk - ook weer eens de
vanouds vertrouwde over ‘Papen en Monnicken’ te vernemen. Deze synode van
juli 1626 wordt dan ook alleen daarom hier even vermeld, dat zij gehouden werd te
IJsselstein en dit dan op initiatief van de heer van dat toentertijd nog tot Holland
behorende stadje, zijnde de Prins van Oranje die op die manier om te beginnen de
gelegenheid kreeg er uit de plaats zelf een of meer waarnemers naar toe te sturen.
Trouwens ook van de twee afgevaardigden - door de Staten welteverstaan - uit de
Hoge Raad, de heren van der Meer en van den Honaart, mogen wij wel aannemen
dat zij te IJsselstein zijn opgetreden in Frederik Hendrik niet onwelgevallige geest,
want na hun terugkeer konden zij de Staten rapporteren ‘dat sijne Excellentie haare
kosten daar hadde doen betaalen.’ Of Zijne Excellentie het betreurd heeft dat het
stellig als ongepast zou hebben gegolden eenzelfde geste eveneens te maken
tegenover de gedelegeerden uit Harer EdelGrootMogenden eigen boezem? En à
propos van deze laatsten: hoe hyperrechtzinnig en volijverig in de dienst des
Allerhoogsten de hoge Vergadering die hen afvaardigde ook geweest mag zijn, zij
kregen wel degelijk de gebruikelijke instructie mee ervoor te waken dat ter synode
generlei punten ‘gedetermineert en werden raakende de Politie’, tot recht begrip
van welke laatste term de hedendaagse spraakgebruiker een letter k gelieve aan
6
te vullen.
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Zag in de eerstvolgende najaars- en wintervergaderingen het onzalige probleem
van die plakkaten blijkbaar geen kans de kop op te steken, met des te meer
opdringerigheid geschiedde dit weer tijdens de zitting die daagde van eind februari
tot begin april 1627. Naar aanleiding van de een of andere verklaring die, wis en
zeker niet motu proprio, door Frederik Hendrik tegenover Duyck was afgelegd
betreffende ‘het mainctiennement van den Staat van de Religie’ benoemt de
vergadering een commissie, bestaande uit, behalve natuurlijk het lid der Ridderschap,
maar liefst elf van de achttien steden - alleen het allerkleinste grut mocht niet
meedoen - die ‘met sijne hooggemelte Excellentie communiceeren sullen op de
renovatie van het Placaat tegen de aparte Vergaderingen’, maar ziet, naar op 1 april
moest worden geconcludeerd:
‘hoewel alle de Leeden convenieerden in de vast en onveranderlijke
stelling van de Religie en Regeeringe, nogtans, omdat deselve vervielen
in dispariteit van advisen op de forme en maniere, hoe het selve
seekerlijkste te doen, en is daar op meede nog niet konnen geconcludeert
7
werden.’
Er zat dan ook niet veel anders op dan, zoals twee dagen later inderdaad geschiedde,
na constatering van de eenstemmigheid in beginsel - met zo iets vaags konden ook
de Rotterdammers accoord gaan - de nadere regelingen op te schorten tot de
volgende vergadering. Wel kwam echter op de laatste zittingsdag nog gauw even
een alleraardigst aapje uit de mouw gekropen, dat niemand meer welkom kan zijn
geweest dan Frederik Hendrik. Toen namelijk op de valreep was geproclameerd
dat iedere aantasting van de Dordtse rechtzinnigheid ‘met de volle magt van het
Land sal werden geweert’, werd daar in één adem nog aan toegevoegd
‘dat meede de tegenwoordige Regeeringe van deese Provincie in hooge
en laage, en in de Magistraaten van Steeden blyvende, by de
voorschreeve aangenoomen en geapprobeerde Religie meede sal werden
8
gemaincteneert.’
Duidelijker konden de lieden van '18 toch nauwelijks kenbaar maken dat zij hun
installatie op het kussen als een regime verkozen te beschouwen, in het volle besef
dat dit stond of viel met het monopolie van de religie zoals tot Dordt gedecreteerd.
Ten slotte mag bij het opbreken van deze zitting nog even een impressie worden
genoteerd van iemand die weliswaar zelf niet aanwezig was, maar die kennelijk
zeer goed werd ingelicht, onze onwaardeerlijke Uytenbogaert:
‘De vergadering was gister voormiddach heel besich met de saeck. 'T
riep all placaten, placaten enz., wtgenomen Rott. Edam, Delff ende
Schiedam seyden oock placaten, mits dat men eerst soude communiceren
9
met S. Exc., om te sien off die dat soude goedt vinden.’
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Noteer de subtiele nuance tussen ‘'t riep’ en ‘seyden’ en of de heren van Edam,
Delft en Schiedam niet al wel wisten wat de Prins ervan vond? Wat dat betreft had
steeds nog onze zelfde Uytenbogaert met zijn gebruikelijke voorbehoud van relata
refero twee dagen te voren een aardig tafereeltje te boek gesteld:
‘De Man had tegen eenen geseydt (indient mij anders nae waerheyt is
gerapporteert), dat indien sij weder bij hem quamen, ende enckel met de
pl. door wilden, hij hun seggen soude, dat soo sij dan dat enckel soo
hebben wilden, hij verstont dat men dan pl. maecken most tegen alle
gesintheyden, niemant wtgenomen, all waer het tot galge ende radt toe,
10
om alles suyver te hebben, want waerom niet tegen dese als die?’
Zoals wij zagen werden na dit onbevredigende reces van 2 april de Heren
afgevaardigden geacht met voldoende expliciete instructies terug te komen in Den
Haag om het remonstrantse gevaar uit de wereld te helpen tijdens de volgende
zittingsperiode, aanvangende reeds op 28 april, minder dan vier weken later. En
hier even een parenthese: als het geval ons, lezers en auteur, zo langzamerhand
grondig begint te vervelen, laat ons dan wel beseffen wat het voor Frederik Hendrik
aan ergernis moet hebben betekend er een zo onevenredig grote portie van zijn tijd
en aandacht aan te moeten besteden. Niet slechts was hij namelijk in dit voorjaar
van 1627 druk in de weer zijn militaire apparaat met toebehoren in de vereiste
conditie te brengen voor de een of andere grote onderneming - het zal, in voor ons
een volgend hoofdstuk, Grol worden - maar bovendien begon het er al in het vroege
voorjaar naar uit te zien dat er een oorlog zou uitbreken tussen de twee grote
vrienden van ‘desen Staet’ Frankrijk en Engeland, zoals dan ook in de loop van de
zomer inderdaad geschiedde. De achteraf beschouwd eigenlijk wel heilzame
beslommeringen die dit voor Prins en Staten met zich meebracht, moeten eveneens
worden opgespaard voor een volgend hoofdstuk; het spreekt wel vanzelf dat zij niet
gering waren, maar niettemin konden de vroeden die in deze jaren Holland
bestierden, het zelfs in deze constellatie niet nalaten tevens en zelfs met
onmiskenbare voorrang het intieme zeer in eigen boezem aan de orde te stellen,
dat op zo onzalige wijze was vergroeid met de transcendentie. Dus Grol of geen
Grol, oorlog of geen oorlog tussen 's lands twee grote vrienden, de aandacht weer
onverdroten gericht op het religiebeleid.
Nadat bij wijze van ouverture een deputatie uit de Zuid- plus Noord-Hollandse
synoden alsmede een aantal predikanten uit Gouda, Rotterdam en Brielle een
klaagzang ten gehore hebben gebracht over, nu dus eens niet de paapse, maar de
remonstrantse stoutigheden, wordt heet van de naald reeds op de tweede zittingsdag
een soort verrassingspoging ondernomen - de initiatiefnemers staan er helaas niet
bij vermeld - om de plakkaten te ‘renoveren’ mitsgaders ‘ordre’ te stellen ‘op het
stricte executeeren van dien’; dit laatste dan - en wie kan hebben nagelaten daarbij
aan de Prins te denken? -
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‘sonder eenige conniventie, sonder oock dat dienstig soude weesen eenige andere
11
conferentie of besoigne daar op te maaken, die niet dan ondienst konnen doen.’
Helaas echter voor de zelanten ging het vuurspuwertje niet op en daarmee was
eigenlijk van meet af aan het pleit in hun nadeel beslist. Enkele leden verklaarden
zich zelfs nu nog ‘ongelast’ en zodoende begon er alleen maar weer een zoveelste
serie wrange discussies, waarbij om te beginnen - wie weet, bij wijze van
wraakoefening? - de steek onder water aan het adres van de Stadhouder ook even
boven water werd herhaald: ‘dewyle men alreeds bespeurde dat de conferentie met
sijne Excellentie ten dienste en ruste van het Land, en sulks ten goeden einde
voorgenomen, de voornoemde Remonstranten alomme stouter hadde gemaakt,
12
om vrijelijker tegen de aangenoomen Religie te molieren.’
Nog steeds waren de grote lastposten de Rotterdammers, die om te beginnen
schermden met het argument dat immers eerst bekwame predikanten zouden
worden gestuurd om hun burgerij te bekeren. Ter toelichting: de daartoe
aangezochten hadden tot dusverre allen geweigerd, maar het vulde weer een paar
uur vergadertijd, temeer daar nu open en bloot door de rechtzinnigen de
Rotterdammers wordt verweten dat er in hun stad vrijelijk allerlei remonstrantse
dominees rondlopen; zelfs Uytenbogaert in hoogsteigen persoon wordt in dit verband
13
even genoemd.
Deze details echter slechts opgetekend voor de goede orde; het slaan van spijkers
met koppen was verijdeld, zodat er toch weer commissoriaal geconfereerd ging
worden en met wie anders dan natuurlijk toch weer met Zijne Excellentie? Inmiddels
was - een, naar eerst later blijken zal, besluit van vèrreikend belang - aan
‘verscheiden Remonstranten uit diversche Steeden’ een audiëntie geweigerd op
grond van de overweging dat het passeren van de wettige Magistraat in hun eigen
steden ‘niet lijdelijk en was.’ En wat het resultaat zou zijn van steeds weer nieuwe
conferenties met nog steeds diezelfde Prins kan iedere zij het nog zo summier
ingewijde zo langzamerhand toch ook wel hebben voorzien. Maar of heel veel hunner
ten volle het politiek acumen hebben weten te savoureren, waarmee Zijne Excellentie
- in welke wang zou hij zijn tong hebben gehouden? - als zijn advies te berde bracht,
dat men de plakkaten voortaan houden moest voor - kan het mooier? - ‘eeuwige
Edicten’, maar dit dan met de nadere toelichting dat zij ‘in de Steeden daar de
Magistraaten des doenlijk agten, en sonder groote beroerte kan geschieden’
14
behoorlijk moeten worden geëxecuteerd.
Een zo subtiel-fraaie resolutie als wat hier onder woorden gebracht was, kwam
er natuurlijk niet uit de bus, maar wel een, behelzende dat de ‘renovatie’ van de
plakkaten ‘by provisie werd opgehouden’ en volstaan met een brief aan de diverse
stadsregeringen alsmede aan de ‘officieren’ ten platten lande, waarbij de stipte
uitvoering van de bestaande plakkaten nog eens werd
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ingescherpt. Op initiatief van wij kunnen wel raden welke zijde werd bovendien de
Prins ‘versogt en aangemaand’ er zijnerzijds een schrijven van gelijke strekking aan
toe te voegen, maar juist naar aanleiding van deze maatregel valt wederom een
overwinning van het brute intellect op de gezeten vroomheid te signaleren. Toen
namelijk door Anthonie Duyck een ongetwijfeld nogal gepeperd, van hemzelf
afkomstig concept van die brief was voorgelezen en door de meerderheid heel mooi
gevonden, werd van, wij kunnen nogmaals raden welke zijde de opmerking geplaatst
dat als de Prins er een begeleidend schrijven aan moest toevoegen, hij eveneens
gekend behoorde te worden in de redactie van de brief zelf. Dus nog maar weer
eens een commissie de trap op naar het stadhouderlijk kwartier en even later de
trap weer af met het advies
‘dat men de Brieven veel korter konde instellen, relatif tot de
voorschreeve Placaaten, en met soo weinig odieuse termen als mogelijk
weesen soude, om de Remonstranten beeter te beweegen tot nakoominge
van de Placaaten en om min oorsaake te geeven, om halsstarrig daar
15
tegen te gaan.’
Zelfs moest de arme Duyck die kennelijk toch zo zijn best gedaan had nu twee
nieuwe concepten lezen - ook een van het begeleidend schrijven - ‘nader gedresseert
op de meininge van syn Excellentie’ en die na deliberatie werden goedgekeurd ter
16
verzending.
Aldus onorthodox eindigde der Heren voorjaarszitting, of liever gezegd, zou zij zijn
geëindigd, als niet op het allerlaatste moment door een van de stemhebbende
steden een in een andere zin van het woord bijzonder weinig orthodox afscheidsschot
was gelost, dat echter tevens het thema inluidde voor - om te beginnen - de volgende
zittingsperiode. De stemhebbende stad in kwestie was Leiden en het ingeluide
thema komt heel dicht bij wat wij in het hedendaagse spraakgebruik chantage
noemen.
Als er één plaats in Holland was, waar de lieden van 1618 niet bang behoefden
te zijn ooit weer met behulp van interne machinatiën uit hun machtspositie te worden
verdreven, dan was het de weleer zo Oldenbarneveltiaanse Sleutelstad, waar nòg
vroeger in een heroïsch tijdperk de tegenstelling haec libertatis, dan wel religionis
ergo het eerst onder woorden was gebracht met, voor zover het de Magistraat betrof,
een onverholen voorkeur voor het eerste alternatief. Voortaan is echter de situatie
op het Stadhuis aan de Breestraat aldus dat, naar wij in een fel staatsgezind pamflet
uit 1651 vernemen, de machthebbers er ‘meest van ambachtslieden en slecht volk
hergekomen zijn’, weshalve dan ook de stad zo onvoorwaardelijk voor de Prins
17
was.
Immers, een dergelijke opstelling, die thans nog gelden moet als in feite tegen
Frederik Hendrik gericht, brengt bijna automatisch met zich mee dat al naar gelang
de spanning tussen de Prins en het zo onmiskenbaar mede door zijn toedoen weer
geliberalizeerde Hollandse regentendom toeneemt, een stad als Leiden steeds
geprononceerder prinsgezind zal worden en tijdens de ‘Grote
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Bezending’ van juni 1650 zal dan ook zij alleen met Enkhuizen door Willem II worden
vergast op een loftuiting in plaats van, zoals de overige steden, op een min of meer
scherp gestelde strafpreek. Tesamen met het omgekeerde Amsterdamse een
uitermate leerzaam voorbeeld van hoe de zaken hier te lande konden fluctueren.
Waarmee nu de afgevaardigden van Leiden op deze laatste dag van der Heren
Staten voorjaarsvergadering in het jaar 1627 sensatie verwekten, was de
aankondiging, niet slechts - dat wist iedereen al lang - dat zij het met de afloop van
de zaken oneens waren en bleven, maar bovendien dat, zo lang niet tot renovatie
van de plakkaten zal zijn overgegaan, ‘het redres van de verpondinge’, dus van de
grondbelasting, dat aan de orde was, ‘niet en sal voortgaan, nog commissarissen
daartoe gedeputeert werden.’ En nu mag het dan al zijn dat Leiden er mede op
economische gronden toe werd gedreven het probleem van zijn aandeel in de
gewestelijke financiën op zo spectaculaire wijze aan de orde te stellen, nog afgezien
van de kritieke situatie waarin het land verkeerde, was het toch wel een uitermate
wanstaltig politiek monstrum de hele begroting - waarbij namelijk eenstemmigheid
vereist was - te blokkeren om gelijk te krijgen in een zij het dan nog zo hoogwichtig
geschil van godsdienst-politieke aard. Zoals de constitutie van het lieve vaderland
nu eenmaal in elkaar zat kon de Vergadering vooralsnog echter niet veel anders
doen dan de Leidenaars verzoeken en vermanen zich alsnog met het besluit, zoals
18
genomen, te conformeren en ‘niet separaat en singulier te willen blijven.’
Dat deze vermaning iets zou uithalen zal stellig niemand serieus hebben verwacht
en het geval kwam dan ook prompt weer aan de orde op de zomerzitting die aanving
op 16 juni en eindigde op 3 augustus en van welke zitting Frederik Hendrik alleen
maar de beginfase in Den Haag meebeleefde, want in de eerste dagen van juli
vertrok hij naar het leger om Grol te gaan innemen.
Met dat al vermag de verscherping van toon tijdens deze zomerzitting, waaraan
de Leidse vlaag van fanatisme natuurlijk niet vreemd was, maar nauwelijks te
verhelen dat voor de plakkaten-controverse en daarmee, ruimer bezien, tevens voor
heel het remonstrantenprobleem het stadium was ingetreden van langzaam - dat
natuurlijk wel, en zelfs heel langzaam - doodbloeden. Op de keper beschouwd is,
wat deze problematiek betreft, heel die lange zomerzitting van 1627 dan ook niet
veel meer dan één lange wedstrijd tussen Leiden en Rotterdam wie het koppigst
kan zijn, gescandeerd met opwekkingen van de Vergadering aan de twee
contestanten toch nog maar eens naar huis te schrijven of op en neer te reizen om
na te gaan of niet alsnog kan worden ingebonden. En als om de zaak nog
ingewikkelder te maken dienen thans ook Haarlem en Enkhuizen, plus even later
ook nog Schoonhoven en Brielle zich als gelast aan hun voordien reeds ‘gedragen’
consent op de gemene middelen alsnog tot ‘ongedragen’ te verklaren, als niet de
Rotterdammers, met wie zich inmiddels de nabuurstad Schiedam solidair heeft
verklaard, zich alsnog ertoe
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bekwamen ook aan hun burgerij de inscherpingsbrief van 28 april af te kondigen,
hetgeen zij namelijk hadden nagelaten en ook nu nog hardnekkig weigerden. Dit
aangezien Vroedschap en Schepenen na maar liefst driemaal erover te hebben
vergaderd ‘niet hebben konnen oordeelen, dat den voorsz. Brief met dienst of tot
ruste van haar stad aldaar konde werden gepubliceert, omdat se onmagtig zyn die
te executeeren’, terwijl zij ‘om de droevige exempelen daar van gesien’ ook geen
executie ‘... met gewapender hand’ willen toestaan. En voor wie het soms nog niet
verkiest te begrijpen wordt voortaan in deze samenhang kortheidshalve gesproken
19
van ‘bloedbad’.
Welnu, of het al dan niet door deze krasse terminologie kwam, wie wonnen waren
de Rotterdammers. Weliswaar zien wij de Vergadering als het ware door al haar
poriën begrip voor Leiden uitstralen, maar niettemin verstaan, op de hierboven
genoemden na
‘alle de andere Leeden ... dat men aan het poinct van de Religie niet
en behoorde te binden de Middelen en Consenten daar meede het Land
moeste gehouden werden, sonder de behoudenisse van het welke te
vergeefs gearbeid werd, de Religie te salveeren, en dat daaromme beeter
is de Consenten te concludeeren, en de remedien tegen de abuysen in
de Religie punctuelijk te delibereeren, omme op elks sulke Resolutien te
formeeren, als tot conservatie van de eene en de ander geoordeeld sal
20
werden te behooren.’
Met behulp van een kool en een geit kan het iets simpeler worden uitgedrukt, maar
niettemin is de bedoeling toch wel duidelijk. Alleen moest er op zijn goed-vaderlands
natuurlijk nog wat worden nageprutteld en nagekaart, maar als drie dagen later de
vergadering scheidt, verklaren de heren van Leiden zich alleen nog maar ‘bedugt’
dat, zo lang er geen bericht komt dat de Rotterdammers hun leven gebeterd hebben,
‘de geconsenteerde middelen in haar stad niet bequamelijk en souden konnen
21
werden geheeven, nog in train gebragt.’
Interessant uit heel deze ronde van bekvechterij is eigenlijk alleen maar hoe ons
terloops een aardig inzicht wordt gegeven in de reputatie van respectievelijk Maurits
en Frederik Hendrik, wanneer namelijk de magistraat van Woerden als onderdeel
van een lange klaagzang onthult hoe vele lieden in die buurt in de mening verkeerden
dat de bij het leven van eerstgenoemde uitgevaardigde plakkaten met zijn dood
‘kragteloos’ waren geworden. En of een naar aanleiding daarvan genomen resolutie
dat Frederik Hendrik die brave lieden met een schrijven zijnerzijds uit de droom
moet helpen heel veel tot redressering van het misverstand heeft bijgedragen, lijkt
22
op zijn minst genomen twijfelachtig.
Wie bij deze verzachting van het klimaat althans ten dele enige baat vonden - en
dat ‘ten dele’ demonstreert maar al te duidelijk hoe langzaam het allemaal ging waren de gevangen predikanten op Loevestein.
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Dit thans reeds vijftal werd steeds weer opnieuw het kind van de rekening. Zo zou
bijvoorbeeld eenmaal een démarche te hunnen gunste op het laatste moment
verijdeld zijn geworden doordat niet, zoals verwacht, de welgezinde Simon van
Beaumont die week voor Zeeland ter Staten-Generaal de voorzittershamer
hanteerde, maar een plotseling in Den Haag gearriveerde Zeeuw van een hogere
23
rang. Of de dichterlijke pensionaris als voorzitter heel veel voor zijn geestverwanten
zou hebben kunnen doen, lijkt overigens twijfelachtig, maar het geval is aardig ter
illustratie op wat voor soort onverwachte omstandigheden de dingen konden spaak
lopen in het Gemenebest waar Frederik Hendrik zijn staatkunde moest bedrijven.
Ernstiger nadeel ondervonden de gevangenen waarschijnlijk van de verwevenheid,
althans in 's Prinsen ogen, van hun geval met dat van de terugkeer van Hugo de
Groot en het verlangde ‘acces’ van Uytenbogaert, maar wat de ‘remonstrantenpaus’
24
aan wiens brieven wij ook dit ontlenen niet erbij overweegt, is of wellicht niet juist
zijn eigen overmaat aan ijver eveneens in het nadeel van die als weinig minder dan
martelaren gevierde medebroeders kan hebben gewerkt. Wat verder de Prins betreft,
die werd - en hoe typerend voor zijn politiek optreden lijkt niet die houding - in januari
1627 wel bereid gevonden voor de gevangenen een goed woordje te doen bij
individuele afgevaardigden ter Staten-Generaal, maar niet officieel bij deze laatsten
25
als zodanig. Wat wij in ieder geval zien gebeuren, is dat eind maart van hetzelfde
jaar een verzoek van de gevangenen ‘om binnen het fort uyt haere cameren in de
locht haere wandelinge te mogen hebben’ bruusk wordt geweigerd, te weten door
de Staten-Generaal, want daaronder ressorteerde die gevangenhouderij officieel.
Wanneer echter een maand later een soortgelijk, om niet te zeggen hetzelfde verzoek
nogmaals ter tafel komt, dan wordt alleen nog maar ‘opgehouden’ erop te
‘disponeren’; dit dan ‘dewijl nyet geraden wort gevonden haer opte wallen te laeten
gaen, ende aengaende 't plein off plaetse, dat hetselve te cleyn ende daertoe
26
onbequaem is.’
Maar ziet, wanneer tijdens de Hollandse zomervergadering, en wel vrij vroeg,
terwijl de Prins nog in Den Haag is, nogmaals eenzelfde verzoek binnenkomt en
als dan de ter zake geconsulteerde gouverneur van het fort verklaard heeft dat het
veilig kan, dan besluiten de Heren van Holland, na eerst nog - maar is het misschien
geen subtiele hoon? - de Prins te hebben geraadpleegd, dat hun delegatie ter
Generaliteit vóór inwilliging mag stemmen. Zodoende vinden wij in het Resolutieboek
van Hare HoogMogenden, niet zonder zeer nadrukkelijke vermelding dat de
Hollanders accoord zijn, opgetekend dat de hun straf uitzittende dominees zich twee
aan twee met ter bewaking een paar soldaten ‘om hun luyder voornemen van
27
wechwijckinge te voorcommen’ buiten hun kamers zullen mogen vertreden. Alsof
het geroutineerde terroristen waren, maar het odium theologicum is ook wat waard.
Hier lijkt het aanbeveling te verdienen alle chronologie ten spijt terstond even de
laatste fase aan de orde te stellen, waarin het remonstrantse zeer de Hol-
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landse statenvergaderingen in een beangstigende mate dreigde te overwoekeren.
Als de indruk correct was dat met de zomerzitting van het afgelopen jaar 1627 een
langzaam doodbloeden van het probleem als nationale incubus had ingezet, dan
zij hier dat ‘langzaam’ nogmaals fiks onderstreept, want al mogen dan onze zielige
dominees op Loevestein voortaan een luchtje scheppen op de wallen, hun vrijheid
zullen zij pas vier jaar later herkrijgen. Wel echter is de gebruikelijke Hollandse
zomervergadering van 1628 de laatste, waarop de remonstrantse impertinentiën
en hun beteugeling als een der hoofdschotels figureren, maar nu dan eindelijk niet
langer zoals tot dusverre een hoofdschotel waaraan de hoge Vergadering een
dusdanige indigestie opdoet, dat zij slechts schuchter durft hopen er tegen haar
eerstvolgende convocatie min of meer van te zijn genezen.
Integendeel ... maar laat ons eerst dat kalenderjaar 1628 even in focus trekken.
Vóór alles is en blijft het natuurlijk het jaar van - te weten op 9 september - het enige
nog vrijwel dagelijks bezongen heldenfeit uit onze geschiedenis, de buitmaking door
Piet Hein van zijn en ons aller Zilvervloot. Voor Frederik Hendrik daarentegen was
het een van zijn magere jaren wat betreft militaire triomfen, dus gelukkig maar voor
wat wij thans zijn ‘image’ zouden noemen, dat hij nog wat kon nateren op de glorie
van Grol. Wat echter de Prins wel gedaan had, was in een uitermate subtiel veni
vidi vici de door onfrisse troebelen met kerkelijk substraat tot ver in de gevarenzone
verontreinigde atmosfeer saneren in de stad Amsterdam, bij wier wel en wee hij
zich in nauw en, als wij afgaan op de gebezigde termen, in dienstbaarheid
gesublimeerd overleg met de Magistraat ook later in het jaar en zelfs nog in het
volgende - het ‘Bossche’ - als ten nauwste betrokken zal aandienen.
's Prinsen persoonlijk bezoek aan Amsterdam had plaats gevonden in april, dus
vóór de Hollandse zomervergadering, waarop het onmiskenbaar, voor wie tussen
de regels door weet te lezen een schaduw laat vallen van niet gering
absorptievermogen, maar zonder dat wij de episode of zelfs in dit verband de naam
van de stad in de Resolutiën ook maar vermeld vinden. Typerend voor het gewijzigde
klimaat is waarschijnlijk alleen al reeds dat het remonstrantse zeer pas aan de orde
kwam, toen de vergadering al ruim drie weken zittingsduur achter de rug had, en
hoe het probleem toen ter tafel gebracht werd, was door een request van de
remonstranten zelf, waarin zij met wel heel weinig blads voor de mond verzochten
‘onbekommert buiten de publicque kerken exercitie van haar Religie te mogen doen’,
met uiteraard bewegingsvrijheid voor hun predikanten - inclusief de thans nog
gekerkerden - en al wat verder bij dit soort van onbekommerdheid hoort. Welnu, als
dit stoute verlanglijstje waardoor nog slechts twee jaar te voren de hele vergadering
op stelten van de heiligste abominatie zou zijn gezet, ook thans nog enige
noemenswaardige beroering verwekte, dan is deze in ieder geval niet doorgedrongen
tot het register der Resolutiën, waar wij eenvoudig opgetekend vinden, zoals immers
ook
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reeds een jaar tevoren, dat supplianten dergelijke requesten moeten adresseren
‘aan haare respective magistraten, die vermoogen sullen deselve ter Vergaderinge
te brengen, om particulierlijk daar op te doen en resolveeren na behooren.’ En als
daaraan dan nog wordt toegevoegd dat hiermee generlei innovatie wordt beoogd
in de uitvoering van de plakkaten, dan is dat toch wel een heel schamel doekje voor
28
het bloeden. Kortom en nogmaals, er moet zich in diverse steden van Holland
discreet en wel het nodige hebben afgespeeld, dat nader onderzocht verdient te
worden en als juist in deze maanden Uytenbogaert zich beklaagt over de
‘hierarchische meesterlickheyt’ die nagestreefd wordt door enige ‘principaelste
roervincken ende belhamels’ en waardoor dan tevens ‘vele moderate predicanten...
29
gelijck als geballonneert’ worden, dan zal dat nog wel steeds zijn goede gronden
hebben, maar wie weet of het al niet wijst op achterhoedestrategie binnen de boezem
der hyper-orthodoxie en moeten wij ons dan niet afvragen of mogelijkerwijze
Uytenbogaert moedwillig zijn ogen gesloten houdt voor strootjes in een andere
windrichting? Hij was nu eenmaal niet een man van compromissen en wilde graag
het onderste uit de kan hebben.
Dat overigens de Heren Staten aan hun verwijzing naar de plaatselijke autoriteiten
inderdaad niet, althans niet openlijk, de uitleg wensten te geven als zou het hek nu
verder van de dam zijn, zal in de volgende najaarsvergadering de Haagse magistraat
te horen krijgen, die daar dan namelijk op het matje wordt geroepen - het was immers
geen stad met eigen rechten - voor het oogluikend toelaten van remonstrantse
conventiculen, hetgeen, aldus de Hoge Vergadering, ‘ten minsten hier in den Hage,
daar de hooge Collegien vergaderen, daar de Hoven zyn, daar syn Excellentie is
en de meeste Regeeringe’, niet behoorde voor te komen. De Haagse
zetbazen-bestuurders echter excuseren zich door erop te wijzen hoe ‘nadat men
de Remonstranten bij publicque Resolutie gerenvoyeert hadde aan haar respective
Magistraten’ hetzelve ‘in andere Plaatsen alomme’ gebeurde en dat zij hunnerzijds
30
niet inzien waarom het dan alleen in Den Haag niet zou mogen.
Maar hiermee zijn wij weer eens vooruit gelopen; de feitelijke liquidatie van het
remonstrantisme als acuut politiek probleem in die zin dat de Hoge Vergadering er
zelf mee zou kunnen afrekenen, had een paar maanden vroeger haar beslag
gekregen en wel bij een confrontatie van de Hoge Vergadering met praeses, assessor
en scriba van de Zuid-Hollandse synode die tegelijkertijd in Delft bijeen was. Dit
drietal was namelijk ontboden naar aanleiding van een waarschuwing door
Gecommitteerde Raden dat de synode het zou gaan hebben over de interpretatie
van de Canones der Dordtse Synode en wel met name over de vraag of de fameuze
vijf punten ‘infereren necessitatem of veritatem ad doctrinam alleen’, een oprakeling
waaruit, aldus Gecommitteerden, ‘ligtelijk een groote scheuringe in de Kerk’ zou
kunnen voortkomen.
Welnu, de dominees eenmaal binnen geroepen, kreeg de Vergadering waar
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voor haar geld en men zou zich kunnen voorstellen dat veel van de heren er lichtelijk
flets hebben bijgezeten, toen hun werd uiteengezet wat de verschillen zijn tussen
‘Ignoranten, Dubitanten, Sustinenten en Exorbitanten’ en wat volgens diverse
denkrichtingen dan wel de consequenties behoorden te zijn van die verschillen.
Gelukkig echter waren er onder de zoals gebruikelijk naar de synode afgevaardigde
commissarissen een paar pientere en daarbij kennelijk niet ondeskundige koppen,
die, onderkennende dat deze gang van zaken ‘bedenkelijk’ en zelfs ‘periculeus’
was, de Heren Staten eraan herinnerden dat wat betreft die ‘noodsaakelijkheid’ op
de Dordtse Synode zelf ‘geen omvraag en was gedaan, nog Resolutie genoomen’,
zodat men - en ziehier de vondst der vondsten - dit punt gevoeglijk maar helemaal
31
kon ‘preterieeren’ en ‘alles laaten by de decisiën van de Synode Nationaal.’
En bij dat preteriëren is het gebleven. Niet dat over de remonstranten nu reeds
het laatste woord in de Vergadering van Holland gesproken was. In genen dele;
een eindweegs verder in ons relaas zullen wij nog beleven hoe door de
hardnekkigheid, waarmee in verscheidene steden de consistorialen zich vastklampten
aan hun weigering te erkennen dat hun monopolie voorbij was, het hele landsbestuur
een jaar lang geparalyzeerd werd. Maar ook al zal in dat jaar de naam van de
verfoeide secte in vele monden bestorven liggen, van zo iets als discussie op een
ook maar enigermate respectabel niveau is dan geen sprake meer.
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Hoofdstuk XIV
Een afzonderlijk chapiter - hierboven is er reeds op gepreludeerd - uit het relaas
van Frederik Hendriks confrontatie met het kerkelijk bestel hier te lande voert ons
verheugenderwijze buiten de enge begrenzing van het statenkwartier op het Haagse
Binnenhof en wel naar het springlevende Amsterdam, waar de voornaamste zege
wordt bevochten.
Politiek was, zoals eveneens reeds vermeld, de Amstelstad ‘om’, ietwat precair
al sedert 1622, helemaal safe sedert 1627. Tussenin valt de campagne om na de
grote baas Reinier Pauw zelf ook zijn diverse zoons met goed fatsoen kwijt te raken,
met name de bekwaamste, de stedelijke pensionaris Mr. Adriaan, die, nadat het
mislukt is hem eervol op ambassade te sturen en zelfs hem raadpensionaris te
maken, in 1627 voorlopig wordt weggestouwd als raad en rekenmeester van de
1
Hollandse grafelijkheidsdomeinen. Dit hier reeds terloops gememoreerd; wij zullen
nog zien hoe deze versatiele zoon van slimme Reintje in zijn verdere carrière juist
tot typische exponent van het Hollanderdom in Staats-libertijnse zin zal evolueren
en in 1635 als enige tegenspeler van formaat door Frederik Hendrik worden
weggewerkt uit het hem dan vijf jaar te voren alsnog ten deel gevallen ambt van
raadpensionaris. Overigens houdt de naam Adriaan Pauw een nuttige waarschuwing
in dat wij ons moeten hoeden voor een klakkeloos idealizeren van de kopstukken
der ruimer denkende richting en in ditzelfde verband zij ook nog eens herinnerd aan
2
de hierboven gesignaleerde corruptie van de heren Cromhout en Oetgens. Aitzema
mag dan weer eens net even een nuance te cynisch generalizeren, wanneer hij
over de gehele linie ‘niet als libido dominandi’ belieft waar te nemen, waarbij ‘so wel
3
d'een als d'ander’ de religie alleen maar als pretext gebruikt, dat hier een flinke
portie waarheid in schuilt, mogen wij veilig aannemen. Plus dan nog dat, wie hierbij
ook onnozele dupe mag zijn geweest, zeer zeker niet Frederik Hendrik.
Maar was, met wat voor machinatiën en modaliteiten dan ook, het Amsterdamse
Stadhuis geliberalizeerd, voor wie dit heel zeker niet gold, was de overgrote
meerderheid van het gereformeerde kerkvolk, dat juist zoals reeds jaren lang - maar
toen met instemming van de Magistraat - bij voortduring door enkele van de
fanatiekste predikanten in den lande deskundig werd opgeruid tegen al wat naar
remonstrantisme zweemde, voortaan dus inclusief de eigen burgerlijke Overheid.
4
De Amsterdamse kerken ‘regorgeren van volck’, aldus Uytenbogaert en als wij iets
dergelijks lezen, dan kunnen wij, al doet het ons thans ietwat vreemd aan, nog net
5
precies het besef opbrengen hoe juist zoals een middeleeuwse ook nog een
zeventiende-eeuwse volksmassa in het
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luisteren naar een preek wel het soort van bevrediging placht te vinden, dat door
haar nazaten van zoveel eeuwen later bij voorkeur op meer seculier niveau wordt
gezocht. En dit brengt ons op nog een andere vraag: hoe moeten wij deze, vóór
alles en toch stellig niet alleen pro forma religieus geconditioneerde conflicten tussen
de Amsterdamse Stadsregering en een ongetwijfeld zeer aanzienlijk deel van haar
burgerij, hoe moeten wij deze conflictsituatie transponeren in wat wij doorgaans
vinden aangeduid als het ‘sociale vlak’?
Helaas is deze vraag, die onze generatie nauwelijks nog kan nalaten te stellen,
bij uitstek moeilijk te beantwoorden, al was het alleen maar daarom, dat zij door de
tijdgenoten nu eenmaal niet in de ons zo vertrouwde termen en zeker niet met de
door ons bedoelde connotaties placht te worden gesteld.
En of wij heel veel wijzer worden met een beetje aftasten? Bijvoorbeeld, als
Frederik Hendrik aan de Venetiaanse ambassadeur Giovanni Soranzo vertelt dat
‘dat volk - quella plebe - van plan was onder dat voorwendsel van religie in opstand
6
te komen om die schatrijke stad te plunderen’, dan valt het ons toch wel enigszins
moeilijk daarin de gehele waarheid en niets dan de waarheid te onderkennen. Maar
wat betekent het ‘sociaal’ gesproken, wanneer de Magistraat de Prins uiteenzet hoe
de voorstanders van een door de kerkeraad ingediend fel anti-remonstrants
verzoekschrift ‘gemeene burgers waren, die 't slegte graeuw tot plondering hadden
opgehitst’? Die burgers zelf hadden zich overigens het epitheton ‘eerlijk’ aangemeten,
en wel in een protest waarin zij zich erover beklagen dat zij in een keur van de
Magistraat als ‘slegt en opgeraapt volk’ worden afgemaald.
Maar omgekeerd, wanneer de contra-remonstrantse nu-voortaan-dus-minderheid
van de Vroedschap Zijne Excellentie uiteenzet hoe er onder de Amsterdamse
remonstranten geen vijftig gezinnen ‘van aanzien’ zijn, geloven de Heren dat dan
werkelijk? Zo ja, dan moeten zij onzacht geschokt zijn, toen zij enkele maanden
later onder een petitie voor vrije remonstrantse eredienst een keur van namen zagen
prijken - Bas, Bicker, Blaeu, Hasselaer, Huydecoper, Reael, Schaep enz. enz. waarvan de onuitwisbaarheid uit de geschiedenis van Amsterdam als metropool
dan weliswaar nog niet in ieder opzicht manifest mag zijn geweest, maar waarvan
het merendeel toch al lang niet meer vreemd in de oren klonk. De voorlichting waarop
de Heren van de minderheid de Stadhouder vergastten werd hier, althans in politiek
opzicht, wel jammerlijk gelogenstraft. Gunnen wij hun dan ook de ‘lieden van aanzien’
die zij onmiskenbaar wèl aan hun kant hadden staan, zoals bijvoorbeeld de ‘zes
hoofddeelgenooten’ van de West-Indische Compagnie, die met een, stellig niet van
het nodige pathos gespeend beroep ‘op't voorbeeld van zynen Vader en Broeder’
ook hunnerzijds de Prins kwamen bezweren toch vooral de ware gereformeerde
7
religie te handhaven en al wat dissident was te onderdrukken.
Maar wat ons dan ook allemaal mag ontgaan aan achter- en aan ondergronden,
zoveel is zeker, dat keer op keer in deze jaren de aanleiding tot wat
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zich aan onverkwikkelijks voordeed gezocht moest worden en dan ook gevonden
werd in geweldpleging tegen remonstranten, waarbij men zich inmiddels afvraagt
of de Magistraat wel steeds de gelukkigste maatregelen te baat nam ter beteugeling
van het euvel. Of is het onzerzijds - met ook nog Koning Willem I in ons achterhoofd
- anachronistisch bij alle begrip voor een verbod van samenrotting het tekenen van
verzoekschriften iets van een geheel andere orde te vinden? En dat dan ‘scherpelijk’
te verbieden in een ‘keure’ waarin zelfs niet pro forma tevens een verbod van
remonstrantse conventiculen was opgenomen, lijkt op zijn zachtst gezegd weinig
opportuun.
In ieder geval achtte de Stedelijke Regering begin april van dit jaar 1628 de
toestand zo kritiek, dat zij besloot de Prins te verzoeken ‘dat hy zich, ten spoedigste,
8
herwaarts begave, om de gereezen onlusten, door zyn hoog gezag, by te leggen.’
Of dit aanzoek Frederik Hendrik welkom was? Het is een van die dingen, die wij
zo graag van hem zouden weten, maar waaromtrent hij ons geen bescheid heeft
nagelaten. Zo veel is evenwel zeker, dat hij, het verzoek eenmaal ontvangen, er
een nuttig en zo te zien ook gretig gebruik van heeft gemaakt om een paar puntjes
op diverse i's te zetten, maar dan ook heel precies waar hij vond dat zij behoorden
te staan.
Vóór alles echter droeg hij zorg voor Rückversicherung; zodra hij de uitnodiging
in handen had, verzocht hij Gecommitteerde Raden ‘in gevalle [zij] zijn vertreck goet
vonden’ een tweetal uit hun midden te deputeren om hem te vergezellen, hetgeen
ook inderdaad geschiedde, niet zonder dat er nadrukkelijk even bij werd genotuleerd
9
dat het stadhouderlijk vertrek is ‘goet gevonden’. Waarom de Prins zich, en in zo
nederige termen tot het per slot van rekening niet meer dan gedelegeerde dagelijks
bestuur der Provincie wendde, terwijl de Staten zelf bijeen waren, is niet geheel
duidelijk, te minder daar hij wèl tegelijkertijd van zijn vertrek ook mededeling deed
aan de Staten-Generaal, aan wie echter niet werd gevraagd of zij het goed vinden,
maar alleen of zij hem ‘oock yet believen te bevelen’. Dit bleek niet het geval te zijn,
10
maar: bedankt en goede reis.
Arriveren aan Amstel en IJ deed Zijne Excellentie op 10 april tegen de avond,
vergezeld - behalve dus door twee Gecommitteerde Raden - door ‘een aanzienlijken
stoet van Edelen’, iets essentieels voor het prestige, waaraan bij een gelegenheid
als deze zo veel was gelegen. De ontvangst liet niets te wensen over, al mogen wij
het wel tekenend voor de situatie noemen dat bij de samenstelling van de erewacht
- uit elk der twintig vendelen schutters dertig man - zorg was gedragen dat er zich
‘weinig of geene misnoegden’ onder bevonden.
Van meer belang nog is evenwel wat in het relaas van Wagenaar onmiddellijk
hierop aansluit: ‘De Wethouderschap ontving zijne Doorlugtigheid aan 't Prinsenhof’.
Welnu, dit was naar bijvoorbeeld Soranzo zorgvuldig aan Doge en Senaat
rapporteert, flagrant in strijd met de ordinaria institutione, die name-
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lijk voorschreef dat de stadhouder na aankomst zijnerzijds als eerste zijn opwachting
ging maken ten stadhuize.
Maar ja, denken wij er dan bij, wie was in dit geval de helper in de nood en wie
degene die de hulp had ingeroepen? En de wijze waarop die hulp verleend werd,
was zo te zien een meesterstuk van tact en beleid:
Waerghe komt uw' treden setten
Krijgen keuren en Stads wetten
Nieuwe kracht, en haet en twist
Stuyven wegh als roock en mist.
11

Aldus Vondel bij monde van Amstels Stedemaagd, en al mag dan dat ‘als roock
en mist’ een wat al te stout beeld geweest zijn, er valt inderdaad een soort consensus
waar te nemen dat, toen de Prins vier dagen later weer naar Den Haag vertrok, hij
Amsterdam voorlopig gepacificeerd had. Uit de aard der zaak door zoveel mogelijk
kolen en geiten te sparen, maar bij dezulken die het subtiele spel niet doorhadden
schortte het, zou men zo zeggen, toch wel enigermate aan subtiliteit. Aldus blijkbaar
bij Uytenbogaerts Amsterdamse informanten die van 's Prinsen ‘verrichtinge’ aldaar
‘niet goeds’ schrijven, zelfs zo weinig goeds, dat de oude heer van pure teleurstelling
in een anacolouth van jewelste vervalt: ‘De parthije’ - wij begrijpen welke ‘triompheert ende seydt te hebben dat sy begeert, namelick dat S. Exc. dat men de
12
placaten sal, 'twelck grote verslagenheyt veroorsaeckt.’ Omgekeerd concludeert
in het andere kamp de heel zeker alles behalve subtiele Alexander van der Capellen
dat Frederik Hendrik, op wie hij dan nog steeds niet dan matig gesteld is, door de
wijze waarop hij in Amsterdam ‘den Magistraat ende gemeinte’ allebei tevreden
heeft weten te stellen voor de eerste maal sedert zijn ambtsaanvaarding ‘ernst tegen
13
d'Arminiaenen’ heeft getoond. Maar, zo mogen wij hier toch wel even bij opmerken,
wat had men in de gegeven omstandigheden anders kunnen verwachten dan Prins
zowel als Magistraat met hun respectieve monden te horen belijden dat de, hoe
inhaerent onbillijk zij dan ook mochten zijn, per slot van rekening in den lande
vigerende wetten behoorden te worden toegepast? Paradoxalerwijze was het de,
hoezeer dan ook in wezen lofwaardige laksheid bij die toepassing, die aan de
opruiers en verdedigers van het stenen smijtende grauw de gelegenheid bood
zichzelf in tegenstelling tot de wettige Overheid juist als de hoeders van de legaliteit
aan te dienen.
Noteer inmiddels dat als alle ‘wethouders’ (op zijn Wagenaars) zich verbinden
‘tot de handhaaving der waare gereformeerde Religie en tot het weeren van
onbehoorlijke Vergaderingen’ daar zorgvuldig bij staat ‘naar hun vermogen’ en
hoever dat vermogen reikte beslisten de Heren zelf. Wat de Prins hiervoor in ruil
kon leveren was niet slechts de ‘vernietiging’ van de aanstoot-
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gevende anti-remonstrantse requesten - zo iets als annulering van de
handtekeningen-actie - maar bovendien nog een belofte van de ‘krijgsraad’ - voor
praktisch gebruik zeer vrij vertaald: van de schutterij - ‘den Wethouderen de
behulpzame hand te zullen bieden in het stuiten van allerlei oproerige
14
samenrottingen.’
Kortom, de wijze waarop hij ‘het misverstand onder de Burgerye ter needer gelegt’
had in ‘soo considerablen Stad’ rechtvaardigde inderdaad wel dat de Staten van
Holland na 's Prinsen terugkeer in Den Haag hem door een notabele deputatie lieten
verwelkomen en congratuleren, welke deputatie door Zijne Excellentie vergast werd
op een helaas niet in de Resolutiën overgenomen ‘kort verhaal hoe de saaken tot
Amsterdam afgeloopen en de differentie geassopieert was.’ De considerable stad
zelf echter, althans haar ordinaris afvaardiging ter Statenvergadering, kreeg een
briefje thuisgestuurd dat de Vergadering ‘de geheele week op haar gewagt’ had en
of de Heren alsjeblieft maandag a.s. om negen uur weer present wilden wezen ter
hervatting van de besognes. Als tussen neus en lippen door was even vastgelegd
15
dat Holland niet meer functioneerde zonder Amsterdam.
Nochtans, het was net iets te mooi om heel lang te duren en als wij mogen afgaan
op de indruk van ambassadeur Soranzo, dan koesterde om te beginnen Frederik
16
Hendrik zelf die verwachting ook zeker niet.
Het heeft heel weinig zin hier alle symptomen die op verslechtering van de toestand
wezen op de voet te volgen, maar men kan er een lief ding onder verwedden dat
de Prins het van dag tot dag zorgvuldig heeft bijgehouden, niet zonder in zijn
achterhoofd zo iets als wat men in het Engels stand by pleegt te noemen, en in
december, juist nog 1628, was het ook werkelijk zo ver. Waar het op uitbarstte, was
de weigering van een aanzienlijk deel der schutterij onder een kapitein met
remonstrantse sympathieën te dienen en hun daarop gevolgde ‘ontschuttering’ met
nota bene als officieel opgegeven motivering dat de Heren Regeerderen ‘niemant
in syn gemoet’ wilden ‘parssen’. Hoezeer dit voor de dominees van het type
Cloppenburg en Smout gefundenes Fressen was kunnen wij ons wel voorstellen;
nog afgezien van het weer eens op poten zetten van allerlei requesten aan de Staten
gingen zij ditmaal zelfs hun theologisch licht opsteken bij de Faculteit in Leiden,
waar zij natuurlijk hooggeleerd gelijk kregen. In ieder geval was begin december
de situatie aldus, dat Burgemeesteren, die zich vooraf door de Vroedschap hadden
laten bevolmachtigen ‘de gevreesde beroerte door de bekwaamste middelen te
stillen’, de Prins verzochten ‘hun op de heimelijckste wijze nog eenige vendelen
knegten toe te schikken’, die, reeds de 19de ‘te schepe voor de Stad gekomen eer'er
17
iemant van wist’, daags daarna werden binnengehaald. De bijzonderheden kunnen
wij hier verder buiten beschouwing laten, al mogen wij er onder het hoofd ‘ironie der
geschiedenis’ gerust even bij veronderstellen dat zij twin-
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tig jaar na dezen wel zeer zorgvuldig zullen zijn bestudeerd door de zoon en opvolger
van de huidige stadhouder. Alleen gebeurde het toen niet op uitnodiging van de
Magistraat.
Aangezien wij nu eenmaal die moeizame reïntegratie in de vaderlandse samenleving
van wat als remonstrants of remonstrantizerend gold voornamelijk hebben
geobserveerd van een publieke tribune avant la lettre in de Hollandse
Statenvergadering, lijkt het niet ongepast daar ook nog even te gaan toehoren op
20 december 1628, wanneer namelijk raadpensionaris Duyck ‘by last van syn
Excellentie’ de mededeling doet dat laatstgenoemde ‘versogt weesende by die van
Amsterdam om eenige compagnieën van het Land daar in te hebben tegen alle
populaire commotien, hy deselve verleend hadde Patent tot vier Compagnieën’.
Zelfs staat er nog precies bij welke vier het zijn, maar wat ons meer interesseert, is
hoe ook hier weer als obligate stoplap de geruststelling wordt gegeven dat, naar de
Amsterdammers er nadrukkelijk bij verklaren, ‘het niet dienen en soude tot
veranderinge van de publicque aangenoomen Religie, ofte vervorderen de verbooden
Vergaderingen van de Remonstranten.’ Zouden wij, als wij niet onze Vondel kenden,
geen gevaar lopen te vergeten dat net zowat een jaar na dezen de Magistraat ten
einde raad de steeds nog maar stokende ds. Smout uit de stad zal verbannen en
dat diens medebroeder Cloppenburg dan zelf maar naar elders verhuist?
En nu doet zich weer eens een van die gevallen voor, waarin wij het betreuren
alleen maar ‘resolutiën’ onder de ogen te krijgen en geen verbatim notulen van wat
zich in de hoge Vergadering afspeelde. Wat wij namelijk constateren, is dat als
reactie op Duycks mededeling, blijkbaar nog in de ochtendzitting, de Vergadering
om te beginnen de ‘remonstrantie’ en verdere ‘stukken’ wil lezen, die door ontevreden
Amsterdamse burgers bij haar waren ingediend en dan verder de Prins verzoeken
er, vergezeld van een paar gecommitteerden, nog maar weer eens zelf op af te
trekken. Maar ziet, wanneer daarna nog op dezelfde dag, zo te zien 's middags,
door de Amsterdamse heren namens hun Regering een verklaring is afgelegd,
waarin nochtans geen enkel nieuw gezichtspunt naar voren komt, dan wordt
plotseling ‘verstaan en geresolveert’ dat men die ‘voornoemde Burgeren en
Ingezeetenen haare Papieren wederom, sonder deselve te leesen, sal uitgeeven,
en door de secretaris aanseggen dat sy haar vervoegen aan de Magistraat der
voorsz. Steede’; dit dan zelfs met de vermaning ‘dat sy haar teegen deselve hebben
te dragen als gehoorsaame Burgeren toestaat’ en als daarbij dan aan de
Amsterdamse Magistraat verzocht wordt ‘geen naauwe recherche over het
gepasseerde te willen doen, maar hetselve door een amnestie te abolieren’, dan is
dat toch niet meer dan een, en daarbij nog een tamelijk iel doekje voor het bloeden,
juist zoals wij alleen maar pro memorie behoeven te vermelden dat ter ere van
diverse ‘difficulteerende leeden’ het hele geval nog weer eens een keer werd door-
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gepraat op 22 februari, tot onverholen ergernis van de Prins over het daarmee
gepaard gaande tijdverlies.
Wat wij dus, globaal bezien, wel uit zijn Amsterdamse bemoeienissen mogen
concluderen, is dat in deze periode van zijn leven, die van de opgang naar Den
Bosch, Frederik Hendrik wel enigszins overhoop lag met het Calvinistische kerkvolk,
van huis uit anders juist zijn gepatenteerde sympathizanten, maar dat hij heel aardig
onder één hoedje speelde met de ‘moderate’ regenten. Wat het eerste, het bij
uitzondering nu eens negatieve aspect betreft, signaleert Soranzo zelfs een
‘samenzwering’ van maar liefst vijftienduizend lieden, die een uitnodiging zouden
hebben gericht tot de Friese stadhouder Ernst Casimir met de bedoeling hem
‘tegenover de Prins van Oranje te stellen, zolang die ervan verdacht wordt de partij
van de Arminianen aan te hangen.’ Graaf Ernst had echter genoeg gezond verstand
18
om het uitnodigingsschrijven linea recta door te sturen aan zijn neef in Den Haag.
Dit nieuwtje voor wat het waard moge zijn; Soranzo was in ieder geval niet de
man ernaar om in het wilde weg te divageren, maar meer dan door dit negatiefs zijn
wij toch eigenlijk geboeid door dat smetteloze, nog ongescheurde tafellaken, waarop
de Prins en de Amsterdammers zich in deze jaren hun koek en ei lieten serveren.
Welnu, wat dat betreft kunnen wij eigenlijk volstaan met één enkele opmerking van
Aitzema, maar dan ook wel een, die als schoolvoorbeeld zou kunnen dienst doen
voor zijn zo geheel eigen merk suggestiviteit: ‘Die van Amsterdam oock, soo wel
als andere Leden’ - sc. van de Staten van Holland - ‘die men moderaet noemt,
hadden de maxime datse liberael waren in't consenteren tot vermeerderingh van
de militie, ende alles wat tot vergrootingh van 's Princen gezach streckte. Ende sulex
19
moest hem nootsakelijck obligeren.’ Mij dunkt, men behoeft toch waarlijk geen
kritiekloze Aitzemaadept te zijn om hem geredelijk te geloven, wanneer hij ons
expressis verbis iets bevestigt, dat wij uit allerlei aanduidingen en min of meer
indirecte gegevens toch al wel konden opmaken. Al zijn dan, nogmaals, resoluties
geen notulen, wij kunnen nauwelijks nalaten te denken aan wat wij thans een
hamerstuk noemen, als wij bijvoorbeeld lezen:
‘Opden voorstel by den heere Burgemeester Bas gedaen opt versoek
vanden heere Prince van Oragnien, om de vyff duijsend mannen, voor
desen gelicht, te continueren, ende deselve verder te augmenteren met
5000 mannen gelyck se inden verleden somer geweest sijn, midtsgaders
om daerenboven van wegen dese Provincie consent te dragen inde
opbrenghinghe van 400000 gulden, is soo in de versochte continuatie
van 5000 mannen als in de voorsz. augmentatie, en int furneren van deser
20
stede quote in de voorsz. 400000 gulden bewillight.’
Vlotter kon het toch nauwelijks, al kunnen wij ons onmogelijk voorstellen dat
iemand met het fenomenale Fingerspitzengefühl van Frederik Hendrik niet zou
hebben beseft hoezeer al dit coulants te danken was aan de politieke con-
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stellatie van juist dit en geen ander historisch moment en ook al zal hij zich in de
komende jaren meer en meer als een klassieke aarzelaar ontpoppen, het zou
onverenigbaar zijn geweest met zijn door vriend noch vijand ooit geloochende
grootheid als staatsman de hier geboden kans te laten glippen. Hoe de dingen later
zijn zullen, kan zelfs door de meest scrupuleuze bestuurder wel eens aan later zorg
worden overgelaten. Dit was voor Prins Frederik Hendrik het historische ogenblik
om zich op te maken tot zijn - achteraf bezien van een drietal de eerste - grote stoot
naar het lokkende Zuiden.
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Hoofdstuk XV
Van de politieke constellatie die een greep naar Den Bosch juist in het jaar 1629
mogelijk maakte, om niet te zeggen in Frederik Hendriks schema dwingend
voorschreef, waren de in de voorafgaande hoofdstukken beschreven vorderingen
in de richting van een hersteld evenwicht een essentieel onderdeel. Evenmin kan
daarbij worden weggedacht Piet Heins grote thuiskomst met de Spaanse zilvervloot
in het najaar van 1628, een gebeurtenis die niet slechts de nervus rerum
doorslaggevend versterkte, maar waarvan men zich ook nauwelijks kan voorstellen
dat zij zou hebben nagelaten, al was het maar bij wijze van vlam in de pan, de animo
bij het bestoken van de vijand aanzienlijk aan te wakkeren.
Er was echter nog meer; als wij bij het woord ‘constellatie’ bijna automatisch aan
buitenlandse betrekkingen denken, dan is dat in dit geval allerminst ten onrechte
en zelfs lijkt het niet overdreven te beweren dat in het kader van deze betrekkingen
onze Republiek de slotfase van haar puberteitscrisis beleefde, toen in 1627 's lands
twee grote vrienden met protector-allures, Frankrijk en Engeland, onderling in oorlog
geraakten, aldus aan de Heren Staten een pientere neutraliteitspolitiek opdringend,
waarbij al wat er nog in de lucht mag hebben gehangen aan besef van protégéschap
onherroepelijk ruim baan moest maken voor een gedegen zelfbewustzijn als
mogendheid die volkomen in staat is op eigen kompas te varen. En wie anders zal,
soepel maar met vaste hand, aan dit beleid gestalte geven, dan steeds nog en
steeds weer opnieuw de Prins, die zelf, in tegenstelling tot het door hem geleide
Statenbewind ook als politicus op het grote wereldtoneel zijn puberteit reeds verre
achter zich had liggen?
Het laatst hebben wij hem met die ongedefinieerde portefuille van buitenlandse
zaken horen ritselen in het najaar van 1625, toen Buckingham en Lord Holland met
groot vertoon de Britse ratificatie van het tractaat van Southampton naar Den Haag
waren komen brengen en er, met om te beginnen Denemarken als derde, daar ter
plaatse genegotieerd werd over zo iets als een anti-Habsburgse liga. Ten einde ook
de Franse machthebbers hiervoor warm te krijgen was daarop François van Aerssen
naar Parijs gestuurd, waar hij in de eerste maanden van 1626 maar al te duidelijk
de verkoeling te voelen kreeg, die intrad, toen admiraal Haultain na zijn aandeel in
een eerste beteugeling van La Rochelle weer met zijn schepen huiswaarts keerde.
Aan het verdrag van Compiègne, dat, voor drie jaar gesloten, nog tot de zomer van
1627 van kracht bleef, lag dan ook in de laatste helft van zijn geldigheidsduur bitter
weinig bondgenootschappelijke chaleur ten grondslag. Hoewel opzettelijk aan de
Franse regering, juist zoals trouwens aan de Engelse, officieel
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mededeling werd gedaan van het feit dat de Prins op 22 juli te velde trok voor de naar wij reeds zagen volmaakt steriele - zomercampagne van het jaar 1626, gelukte
het ternauwernood de in Compiègne overeengekomen subsidies met grote vertraging
1
uitbetaald te krijgen.
Met dat al stelde geen van beide partijen er prijs op, of zelfs kon geen van beide
zich permitteren het nu verder maar zonder enige contractuele band te stellen. Wat
Frederik Hendrik betreft, hem kan het alleen maar gespeten hebben dat in
Compiègne de zaken niet voor een wat langere periode dan die schamele drie jaar
geregeld en vastgelegd waren. Zoals het vaderlands gemenebest met zijn van de
kansel gedirigeerde publieke opinie nu eenmaal in elkaar zat, was het heel zeker
geen aanlokkelijk vooruitzicht onder inspraak van al die geledingen opnieuw met
de Fransen te moeten gaan onderhandelen zolang de koning en zijn kardinaal het
nog zo spectaculair met hun Hugenoten aan de stok hadden.
Voor Richelieu en zijn heer en gebieder daarentegen was er alles aan gelegen
voorlopig nog een paar jaar lang de handen vrij te hebben voor de interne sanering
van Frankrijk en dat betekende in dit stadium: na, of liever gezegd naast de
beteugeling van de steeds tot roerigheid geneigde rijksgroten, de intoming van het
hugenotendom tot in zoverre dat het zich niet langer op basis van het Edict van
Nantes als een soort staat in de staat kon voelen en gedragen. Mag men het al die
brave dominees in Zeeland, Gelderland of elders in de Lage Landen al te zwaar
aanrekenen dat zij die nuancering niet verkozen en doorgaans waarschijnlijk ook
niet vermochten te volgen? En heel zeker mogen wij toch niet van hen verlangen
dat zij zouden hebben voorzien hoe Richelieu in een volgend stadium ook nog zou
hebben af te rekenen met een gevaarlijke parti des dévots onder zijn eigen
geloofsgenoten.
Hoe een naar wens gesaneerd Frankrijk zich in de wijde wereld zou doen gelden,
was een programmapunt dat Richelieu nog in portefeuille had. Dat is te zeggen,
geen ingewijde kon er serieus aan twijfelen dat het naar thans al wel zowat klassiek
patroon tegen de Habsburgers zou gaan, maar vriend zowel als vijand konden
slechts speculeren of en zo ja wanneer hieraan in de voorzienbare toekomst zo iets
als openlijke oorlogvoering zou te pas komen. Wat de niet-openlijke betreft, een
dispensatie waaronder waarlijk ook wel het een en ander te presteren viel, was de
kardinaal er in deze zijn beginjaren op aangewezen enigszins uit het zwak te spelen.
In maart 1626, juist tijdens de boosheid over het opbreken van Haultain, moest hij
zich bijvoorbeeld in de, officieel dus nog ‘koude’ oorlog met de Spanjaarden het
verdrag van Monzón laten welgevallen, waarbij, in tegenstelling tot een regeling van
vijf jaar tevoren, de rivaal weer de vrije beschikking kreeg over de Valtellina en de
daarop aansluitende Alpenpassen, de vitale en voor heel Europa bij uitstek
neuralgische verbindingslijn tussen het Spaanse Milaan en enerzijds Brussel,
anderzijds Wenen. Bij een juist in deze jaren zo weinig florissante non-belligerentie
was
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het derhalve van groot belang dat tijdens het orde op zaken stellen in eigen land
de Habsburgers in voldoende mate werden bezig gehouden om hen niet al te
gevaarlijk te laten worden. Wat de Keizer in Wenen betreft, die had, al ging het hem
lang niet slecht genoeg, zijn eigen oorlog in zijn eigen Rijk; als handenbinder voor
de Spanjaard konden vooralsnog alleen de Heren Staten en hun Prins worden
aangemerkt en dus moest het streven erop gericht zijn hen naar best vermogen bij
hun belligerente positieven te houden. Beknopt maar volmaakt duidelijk vinden wij
het uitgedrukt in een mémoire van Richelieu aan de Koning uit de maand februari
1626, met andere woorden: middenin de door Haultains vertrek veroorzaakte crisis.
Welnu, het is zaak te ‘tirer hautement raison’ over deze ‘injure’ Zijne Majesteit door
de Hollanders aangedaan, maar dit dan ‘sans toutesfois rompre avec eux, puisque
le roy n'a alliance et confédération avec ces Estatz que pour l'amour de luy, s'en
servant pour faire teste à ses ennemis et les occuper, en sorte qu'ils ne puissent
2
faire dessein sur la France.’
Wat er nog bij kwam, was dat men in Parijs blijkbaar nog heel goed wist hoe
Oldenbarnevelt en zijn geestverwanten het Bestand hadden willen verlengen en
hoe zelfs na hun val Maurits zorgvuldig en ietwat moeizaam had moeten
manoeuvreren om de oorlog hervat te krijgen. Voortaan zal dan ook als een der
leidmotieven, en zeker niet het minst waarneembare, in de Franse politiek ten
opzichte van onze Republiek een voortdurende en immers een kwarteeuw na dezen
zo waar nog enigermate gerechtvaardigde argwaan meeklinken of de Staten niet
buiten de Koning om met de Spaanse vijand aan het onderhandelen zijn. Zo
bijvoorbeeld, maar dan ditmaal eens volkomen ten onrechte, blijkens een brief van
Hugo de Groot aan zwager Nicolaas, gedagtekend 13 maart 1627, terwijl de renovatie
van het verdrag van Compiègne ter discussie staat, en waarin wij kort en bondig
3
vernemen: ‘Men houdt hyer dat in ons landt van trefves wordt gehandelt.’
Een eindje verderop in deze zelfde brief beantwoordt Hugo een klacht van Nicolaas
dat hij tegenwoordig zo weinig ‘stoffe’ levert ‘om den prins te onderhouden.’ Zelf
vindt hij dat dat nogal meevalt, maar, men bedenke in ieder geval, ‘een rijck, dat in
vrede is, furneert soo geen dagelijcsche nieuwe tijdingen.’ Afkomstig als zij is van
de auteur van De Iure Belli ac Pacis mag deze huisbakken uitlating misschien wel
iets piquants hebben, maar in overeenstemming met de waarheid was zij niet dan
strict formeel genomen en nog maar net op het nippertje, want er was juist een
wasecht oorlogje in de maak, en wel met Engeland. Dat het niet meer zou worden
dan een - zij het wel vrij bloedig - oorlogje kon men inmiddels moeilijk voorspellen,
want er lag zo te zien meer dan genoeg materiaal opgestapeld voor een fikse
oorlogsbrand. In hoeverre de onheuse behandeling met schennis van het
huwelijkscontract door Karel I van zijn Franse bruid, door wie hij zich later juist zo
onzalig zal laten beïnvloeden, hier doorslaggevend was, wie zal het thans nog
uitmaken? Ver-
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disconteren wij nochtans, desnoods met in gedachten onze eigen Pruisische
Willemijntje, hoe vrijwel ondoenlijk het voor ons thans is ons in te leven in het belang
dat door het Ancien Régime aan dat soort dingen werd toegekend. Naast die zo
zwaar verteerbare koningin met haar pakket van grieven was er evenwel ook, voor
ons nu toevallig weer meer begrijpelijk, het ten langen leste ook tot Buckingham
doorgedrongen besef dat de enige kans zijn schrikbarende impopulariteit op
enigermate effectieve wijze te keren gelegen was in een bij het gros van het volk
populaire agressie en die dan tegen niemand beter gericht kon zijn dan tegen de
onderdrukker van de geloofsgenoten in La Rochelle, de koning van Frankrijk. En
waar kon men dit beter navoelen dan rond de preekstoelen in de Zeven Provinciën?
En wie kan beter hebben beseft wat voor een extra addertje dit in het gras van zijn
diplomatie betekende, dan Frederik Hendrik?
In onze eigen vaderlandse bronnen duikt het thema voor het eerst op in de
Resolutiën van de Staten van Holland, waar op 7 maart, steeds 1627,
raadpensionaris Duyck - wie weet, zoals wel eens vaker, op instigatie van de Prins?
- aan de orde stelt hoe ‘de verbittertheeden tussen de Françoysen en de Engelschen’
van dag tot dag toenemen en ‘ligtelijk tot een Oorlog souden konnen uitbersten’,
dus of het niet zaak is dat deze Staat, die bij zo'n oorlog alleen maar grote schade
kan lijden, ‘meede let op haar welvaart, om by tyds te arbeiden die extremiteiten te
voorkomen’? Besloten wordt - via de Generaliteit natuurlijk - de Staatse
ambassadeurs in Parijs en Londen te instrueren bij beide koningen op ‘accomodatie
van haare differenten’ aan te dringen, een maatregel waarvan stellig geen politiek
mondige in den lande kan hebben verwacht dat hij iets zou uithalen, maar waarvan
niettemin een week later nog nader besloten wordt eerst het resultaat af te wachten
4
in stede van ‘promptelijk op besendinge aan beide Koningen ordre te stellen.’ Ook
de Venetiaanse ambassadeur Soranzo voorziet het uitbreken van een Frans-Engels
conflict, waarbij voor de Republiek geen andere mogelijkheid open staat dan neutraal
te blijven. Frederik Hendrik echter laat zich niet over de zaken uit, zelfs niet tegenover
de Winterkoning, die dan ook duidelijk laat doorschemeren dat hij heel wat liever
5
met Maurits te maken had dan met diens zwijgzame opvolger.
Onderwijl moest dus, terwijl goddank met Engeland het verdrag van Southampton
nog lopende was, met de Fransen onderhandeld worden over wat er aan dispensatie
zou intreden, wanneer in juni van het lopende jaar 1627 dat van Compiègne zou
expireren. Die onderhandelingen behoeven wij echter, om een verrassende reden
die aanstonds manifest zal worden, niet op de voet te volgen; dit tot ons niet gering
gerief, want de gegevens dienaangaande zijn uitermate ingewikkeld en verward.
Reeds in de eerste dagen van januari en dan nogmaals in mei horen wij iets verluiden
6
over door ambassadeur Langerak uit Parijs opgezonden concept-artikelen, maar
tussendoor vernemen wij
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als terloops in de Statenvergadering van Holland dat Lodewijk XIII bij schrijven van
6 maart aan Frederik Hendrik de zending van een buitengewone ambassadeur heeft
trachten uit te lokken - zelfs met de specificatie dat Van Aerssen ‘hem daartoe
aangenaam soude weesen’ - die het dan, behalve over de vernieuwing van het
tractaat, ook zal mogen hebben over de accommodatie van de Franse geschilpunten
7
met Engeland. Waarom een tractaat met Frankrijk zo zeer geboden is, steken de
Hollanders overigens niet onder stoelen of banken: ‘omdat anders van daar geen
Geld is te verwagten’, waarop nochtans onmiddellijk aansluit - wij schrijven dan 11
mei - dat er voorlopig toch niet op Franse steun te rekenen valt, gezien de ‘groote
extremiteiten’, waartoe de zaken tussen dat land en de Engelsen inmiddels reeds
zijn gekomen, nu laatstgenoemden in open zee een Franse vloot van 32 schepen
hebben buitgemaakt.
Van Nederlandse kant bekeken zou het in de gegeven omstandigheden veruit
het eenvoudigst geweest zijn het tractaat van Compiègne zoals het reilde en zeilde
voor een aantal jaren te verlengen. Van deze simpele oplossing hadden zowel de
provincie Holland als Frederik Hendrik zich al in januari voorstanders verklaard,
terwijl zo waar de Franse ambassadeur d'Espesses, sedert 1624 opvolger van De
Groot's vriend Aubéry du Maurier, zich bereid had verklaard hiervoor in Parijs te
8
ijveren.
Het noemen van deze naam d'Espesses staat gelijk met een herinnering hoe
voos al deze praterij in Den Haag in wezen was. Gezien wat er weldra uit de bus
zal komen, kan men nauwelijks nalaten zich af te vragen of de man soms geheime,
mondelinge instructies had de negotiatie op zijn standplaats te laten vastlopen in
een ondoorzichtige wirwar; alleen in die veronderstelling zou men hem namelijk nog
wel een pluspunt kunnen toebedélen; onder ieder ander aspect bekeken was zijn
zending naar Den Haag een falikante misgreep. Niet slechts verklaarde hij zich nu
eens wel dan weer niet gevolmachtigd te onderhandelen op basis van artikelen die
9
altijd enigszins in de lucht bleven hangen, maar bovendien ontpopte hij zich van
meet af aan als een diplomaat van het allersikkeneurigste soort, die aan de lopende
band met jan en alleman, niet in de laatste plaats met zijn eigen landgenoten in de
Republiek, overhoop lag en dan uit zijn status van ambassadeur de allerabsurdste
consequenties beliefde te trekken, bij uitgebleven honorering waarvan hij weigerde
ook maar iemand te woord te staan. Wat wij wel aan de man te danken hebben is
de naar ik meen enige geboekstaafde uiting van hilariteit in de Vergadering der
Staten-Generaal. Een Franse kapitein in Staatse dienst, een zekere Fovilloux, werd
op zijn verzoek in de vergadering toegelaten, waar hij zijn beklag deed als zijnde
‘geperstringeert’ in een door d'Espesses ingediende memorie. Maar al mocht de
man dan zijn beklag doen, hem werd aangezegd ‘dat hij aen den Ambassadeur van
den Coninck syn souverain soude hebben behoorlijck respect te dragen.’ Dat
beloofde hij grif, maar toen hij zijn reverentie gemaakt had, kon hij niet nalaten zich
in de deur nog even om te draaien om te lanceren hoe hij
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d'Espesses nogal eens tegenkwam ‘in het bordeel’, waar deze zelfs wel ‘des Konings
pachet of brieven opende en las’ en of hij hem ook daar respect verschuldigd was?
10
Welnu, ‘daerop wiert niet gedaen als lachen.’
Dat wat er dan aan onderhandelingen met deze illustere figuur gevoerd werd hier
niettemin even vermeld moet worden is dan ook uitsluitend uit hoofde van de
modaliteiten waarmee dit van Staatse zijde geschiedde. Wat namelijk daarbij voor
ons wordt opgeroepen, is allerlei boeiends omtrent het functioneren van onze
welbekende maar zo weinig welomlijnde staatsinstellingen uit die jaren. Om te
beginnen zien wij duidelijk gedemonstreerd hoe, ook al was de buitenlandse politiek
onomstreden het domein, om niet te zeggen de raison d'être van de Staten-Generaal,
de onder dat hoofd vallende initiatieven vrijwel uitsluitend in dat hoge college
aanhangig worden gemaakt door de provincie Holland na prealabele discussie in
de eigen Staten, dan wel, wanneer er plotseling spoed geboden is terwijl die Staten
niet bijeen zijn, in het college van Gecommitteerde Raden, welk laatste geval zich
inmiddels in de hier aan de orde gestelde ronde van discussies niet voordoet. Het
gevolg is dan ook dat wij, zo niet nog meer dan toch tenminste evenveel nieuws
over dit soort van aangelegenheden opdiepen in de Resolutiën van Holland als in
die van Hare HoogMogenden. Wat de twee hoge instanties in deze jaren verder
gemeen hebben, is een vrij vast patroon: wanneer er ook maar enig nieuw facet te
ontwaren valt aan het bediscuteerde onderwerp, dan wordt als slot van de discussie
de zaak voor advies naar de Prins verwezen; pas aan de hand van dit advies - en
wel, als het om buitenlandse zaken gaat, doorgaans in overeenstemming ermee wordt een of twee dagen later geresolveerd.
Tot zo ver valt er - voor deze jaren; wij weten dat het niet zo zal blijven! overeenstemming te constateren tussen Hare Hoog- en Hare EdelGrootMogenden,
maar heel veel dieper dan de oppervlakte reikt deze overeenstemming niet. Zeker,
ook de Vergadering van Holland stuurt bijna aan de lopende band gedelegeerden
uit haar midden naar Zijne Excellentie, maar als wij een beetje ingelezen zijn in de
Resolutiën van dit tijdsbestek, dan kan het ons niet ontgaan hoe in dit kader
raadpensionaris Duyck 's Prinsen eigenlijke spreekbuis moet zijn geweest voor
aangelegenheden die het buitenlands beleid betroffen. Dezelfde Duyck, die op het
stuk van de religiepolitiek zo bitter weinig eye to eye zag met Frederik Hendrik, was
er dus blijkbaar wel voor te vinden zich als een goed instrument te laten gebruiken
voor diens grote politiek naar buiten. Maar geldt die tegenstelling niet in een nog
ruimer verband? Hebben wij niet bij die Vergadering van Holland, die wij onder
Duyck's veronderstelde regie op dit terrein zo roerend met de Prins zien harmoniëren,
in een vorig hoofdstuk een bijna moedwillig wanbegrip aangetroffen voor diens
streven naar liquidatie van de godsdiensttwisten?
Wanneer wij nu dezelfde episode volgen in de Staten-Generaal, dan valt in de
eerste plaats op dat, terwijl vanouds ontelbare in wezen veel delicatere aan-
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gelegenheden rustig staan opgetekend in het register van Harer HoogMogenden
gewone, bijna zou men zeggen huis, tuin en keuken-resoluties, wij heel dat
onbenullige gedoe met d'Espesses in het secrete resolutiënboek moeten zoeken.
Weliswaar is het in dit laatste ambtsjaar van Johan van Goch als griffier nog niet
zo, als later onder Cornelis Musch nogal eens het geval zal zijn dat in dit register
allerlei tot een minimum gecomprimeerde resoluties figureren, waarvan het plenum
der vergadering hoogstwaarschijnlijk geen weet heeft gehad, maar de ontwikkeling
ten principale ontgaat ons daarom niet: terwijl vóór dezen de Prins, als er iets
belangrijks op de agenda stond, zelf naar de Vergadering toog - zoals hij trouwens
zal blijven doen wanneer hij groot éclat naar buiten gewenst vindt, - komt thans
meer en meer de gewoonte in zwang dat aangelegenheden die Zijne Excellentie
van speciaal belang acht, en wel in de eerste plaats die waarbij het buitenlands
beleid betrokken is, op het Stadhouderlijk kwartier in overleg met een beperkt aantal
gedelegeerden als het ware panklaar worden gemaakt voor resolvering in de Hoge
Vergadering, zo lang ten minste die Vergadering nog weten mag wat er bekokstoofd
is.
Deze excurs over de raderen van het staatsbestel en hun smeerolie mag ons
evenwel niet doen vergeten dat alle palaver over verlenging of vernieuwing van
‘Compiègne’ volkomen wezenloos als in het luchtledige verklonk, zodat er, toen het
tractaat op 10 juli 1627 expireerde, nog niets besloten was. Gelukkig was Frederik
Hendrik echter zo wijs zich door deze ontstentenis zo min als door het dreigende
Frans-Engelse conflict ervan te laten weerhouden op 7 juli uit Den Haag te vertrekken
voor het nummertje oorlogvoering dat hijzelf in petto had, de belegering van Grol,
waarover meer hieronder.
En dan, terwijl de Prins na behaalde zege nog in de Achterhoek en daaromtrent de
zaken aan het beredderen is, komt er verrassend nieuws uit Parijs. Was de Fransman
d'Espesses in Den Haag een ongenietbare vlerk, zijn opposite number, der Heren
Staten vertegenwoordiger aan het hof van de Christianissimus, Gideon van den
Boetzelaer, heer van Langerak, was een brave, zij het rijkelijk eigengereide sul, als
diplomaat de risée van al wie zin had eens te lachen. Hoe zo'n figuur, reeds sedert
1614 in Parijs en poste en mede door zijn huwelijk met een Française ook zelf half
en half verfranst, gemakkelijk genoeg een speelbal worden kon in handen van een
Richelieu behoeft wel geen verdere toelichting en zodoende zag men het dan ook
gebeuren dat, in het minst niet bekommerd om wat er al dan niet in Den Haag werd
bedisseld, Langerak zich op 28 augustus, steeds dus 1627, zijn ambassadoriale
handtekening liet ontfutselen onder een nieuw tractaat met een geldigheidsduur
van maar liefst negen jaar, driemaal zo lang als het vorige.
Hoe het precies in zijn werk ging is overigens verre van duidelijk. Onder
dagtekening van dezelfde 28ste augustus 1627, waarop hij zich die handtekening
liet aftroggelen, schreef Langerak curieuzerwijze aan zijn bazen in Den Haag
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dat hij nog steeds niet met de negotiatie was klaargekomen, maar nog curieuzer is
dat hij daags daarop nuchter en wel een simpel briefje expedieerde met een verzoek
om salarisverhoging voor zijn ambassadepredikant. Pas 3 september rapporteert
de volijverige dat het tractaat van alliantie ‘Godt loff geconcerteert’ is, maar het
begeleidend schrijven waarbij hij een exemplaar van het bereikte resultaat aan Hare
HoogMogenden, als ook tegelijkertijd aan Frederik Hendrik stuurt, is pas de 16de
gedateerd. Dat is te zeggen, op die dag had de ambassadesecretaris Euskerken,
de overbrenger van het kostelijke document, de reis moeten aanvaarden, maar hij
werd nog ruim een week in Parijs opgehouden en vertrok in feite pas de 25ste;
11
arriveren deed hij blijkbaar op 6 oktober.
Wat cru en wel door Langerak tegelijk met de paperassen wordt meegestuurd,
is een wisselbrief voor een half miljoen, welk douceurtje door de Heren Staten geheel
vrijblijvend wordt opgestreken als inloop op de nog achterstallige subsidie-bedragen
uit hoofde van ‘Compiègne’, en ten slotte herinnert de in eigen ogen blijkbaar
volkomen geslaagde onderhandelaar terloops even eraan dat aan de Franse
‘commissaris’ met wie samen hij tot zijn fraaie resultaat is gekomen de gebruikelijke
‘praesenten’ behoren te worden ter hand gesteld. Als zo definitief beschouwde hij
blijkbaar dat resultaat.
Doch niet aldus de Heren in Den Haag. De eersten die wij erover zien vergaderen
zijn ook ditmaal de Staten van Holland, en wel op 7 oktober, vier dagen vóórdat
Frederik Hendrik, met Grolse lauweren omkranst, op het Binnenhof weerom is, waar
hij om vele redenen met smart verbeid werd. Nog vóór hij goed en wel op adem kan
zijn geweest, komt dan ook een Hollandse delegatie met Zijne Excellentie, behalve,
naar wij hieronder zullen zien, nog andere exorbitante zaken, ook dit penibele geval
bespreken, waarbij, behoudens hier en daar een enkele mitigatie in de gebezigde
termen, de Prins het standpunt van het toonaangevende gewest in beginsel blijkt
12
te onderschrijven.
Wat hebben nu de souvereine Staten, vertonende de Graaf van Holland, na
gepleegd overleg met hun Stadhouder aan te merken op het aan hun goedkeuring
voorgelegde staatsstuk waarmee hun illustere landgenoot in Parijs zo zeer in zijn
nopjes was? Naar met name door Frederik Hendrik, die kennelijk redden wilde wat
er te redden viel, lijkt te zijn opgemerkt, was het minder de verdragstekst zelf,
waartegen principiële bezwaren golden, dan wel de bijgevoegde ‘Acte renversaal’
tot nadere ‘explicatie’ van die tekst. Het onderscheid mag in zijn subtiliteit als nuttig
worden aangemerkt met het oog op de voortzetting van de onderhandelingen, maar
afgezien daarvan kan er bij Prins zomin als Staten heel veel twijfel hebben bestaan
dat, als men de zaak liet passeren, de Fransen niet zouden nalaten die acte
renversaal als wel zowat gelijkelijk bindend met de verdragstekst zelf te beschouwen.
En wat wij als nageslacht moeilijk kunnen nalaten ons daarbij af te vragen, is of
misschien Richelieu juist om de deur op een kier te houden de controversiële punten,
in
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plaats van in de tekst zelf, in dat renversaal heeft laten zetten. Ten minste, al was
hij dan nog slechts matig vertrouwd met dat Haagse Statenbewind en hun Prins, hij
kan er zich toch niet al te gerust op hebben gevoeld dat zij zich Langeraks knol voor
een citroen zouden laten verkopen. Eerder is men geneigd te denken aan het
huisbakken spreekwoord ‘nee heb je, ja kun je krijgen’.
Afgezien van wat franje waren er tegen het geïncrimineerde document drie
principiële bezwaren. Het eerste hield verband met de bepaling, zoals veruit de
meeste overgenomen uit het verdrag van Compiègne, dat de contracterende partijen
niet achter elkaars rug een vrede zouden mogen negotieren, laat staan sluiten met
een gemeenschappelijke vijand, waarmee natuurlijk bedoeld werd Spanje, ook al
verkeerde de Franse kroon daarmee officieel nog in vrede en naar wij nog zien
zullen, tijdelijk zelfs in staat van bondgenootschap. De redelijkheid van deze bepaling
op zichzelf werd ook nu niet in twijfel getrokken; de Staten pretendeerden heus niet
dat het hun als verdragspartners vrij zou staan met de Spanjaarden te pacteren
zonder sceu, advis of desnoods zelfs intervention van de Franse koning, maar bij
wijze van nieuwigheid was nu in het renversaal nog nader uitgelegd dat zij er zijn
agréation bij zouden nodig hebben en dit, aldus eenstemmig Prins en Hollanders,
‘smaakte na eenige superioriteit, daar in men niet en behoort toe te geven.’ En dat
zal ook niet gebeuren, zelfs niet nadat er nog jaren lang juist over die ene term is
gebekvecht.
Het tweede non possumus betreft de solidariteit van de verdragsluitende partijen
tegenover elkaars vijanden. Hierbij hebben namelijk de Fransen in het renversaal
genadig laten weten dat de Staten en la présente occasion niet gehouden zijn tot
vijandschap tegenover Engeland. Volmaakt onacceptabel natuurlijk, die restrictie;
en dan verder aan dat renversaal geen boodschap meer, in de tekst zelf van het
verdrag moeten alle bestaande bondgenoot- en zelfs simpele vriendschappen
worden veilig gesteld.
Geldt reeds voor dit tweede bezwaar dat het evenzeer praktisch-actueel mag
worden genoemd als principieel, in zeker niet geringere mate is dit het geval met
nummer drie, betrekking hebbend op de toelichting bij artikel IV, welke hierop
neerkwam, dat niet slechts de Staten moesten nalaten aan Engeland de leveringen
te doen van krijgsvolk, buskruit of vivres, waartoe zij uit hoofde van het verdrag van
Southampton verplicht waren, maar sterker nog, dat zij ‘niet en sullen molesteeren
de Vlooten die den Koning tot syne assistentie tegen de Engelschen sal gebruiken.’
Tot recht begrip van wat dit betekent moet men erbij weten dat in maart van het
lopende jaar 1627 koning Lodewijk zo waar een bondgenootschap had gesloten
met een andere losvaste vijand van Karel I, hun beider zwager Philips IV van Spanje,
die overigens in een volgend stadium van deze verwikkelingen ook even tegen
Lodewijk een verbond zal aangaan met - helemaal zo waar! - de opstandige
Hugenoten. Heel veel had deze toenadering tussen de ‘beide Kronen’ dan ook,
zoals men
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in Parijs zo min als Madrid serieus zocht te verhelen, in wezen niet om het lijf, maar
niettemin, men moest toch wel een Langerak zijn om anno 1627 een verdrag te
ondertekenen, waaruit desgewenst viel af te leiden dat een Staatse vloot die daartoe
de kans schoon zag, een Spaanse niet zou mogen aanvallen.
Deze bezwaren breedvoerig uiteengezet, concluderen dan ook Hare
EdelGrootMogenden, steeds één van zin met hun stadhouder, dat, naar hun
afgevaardigden ter Generaliteit als provinciaal advies zullen uitbrengen, ‘het
voornoemde Tractaat in dien deele niet aannemelijk nog te aggreëeren was’, zodat
de Franse koning met uitgebreide toelichting moet worden verzocht - het enige dat
er niet bijstaat is ‘nederig’ - die punten alsnog te ‘mitigeeren’ om ze aanvaardbaar
13
te maken.
Aldus het spitwerk door de Hollanders reeds samen met de Prins verricht, bleef
er ter zake voor de Staten-Generaal niet veel meer te doen over. Gekonkelefoes in
besloten gezelschap behoefde er al helemaal niet meer aan te pas te komen, maar
wel werd het belang van de zaak geaccentueerd door de aanwezigheid van de
Prins, compleet met Ernst Casimir en de Raad van State, terwijl de resolutie die ter
zake werd genomen, te weten op maandag 18 oktober, niet in het gewone register
te boek werd gesteld, maar in het secrete.
Aan nieuws heeft deze, zo te zien door griffier Van Goch nogal drastisch
getelescopeerde resolutie ons verder niets meer te bieden. Het document dat ter
discussie staat vinden wij weliswaar aangeduid als ‘d'Alliantie by den Heer van
Langerack overgesonden’ - zo had de man het immers zelf opgedist - maar dit
neemt niet weg dat het eenvoudig behandeld werd als een reeks van Franse
voorstellen, voorlopig resultaat van één bepaalde fase in de onderhandelingen. De
voorstellen als geheel genomen zijn zeer zeker niet ondeugdelijk, maar enkele
punten moeten als ten enenmale onaanvaardbaar worden afgewezen door de
buitengewone ambassade die immers toch zo ongeveer op vertrekken staat naar
Parijs en die, behalve ijveren voor een vergelijk tussen de Franse koning en zijn
broeder van Engeland, tevens de opdracht krijgt met eerstgenoemde het gewenste
nieuwe tractaat te negotieren. Kan het in beginsel eenvoudiger?
Waarvan uit de aard der zaak bij deze opzet geen sprake meer zijn kon was een
nadrukkelijk onder woorden gebrachte weigering Langeraks ‘alliantie’ te ratificeren;
dat werd eenvoudig achterwege gelaten. Maar moest nu deze ontstentenis tevens
betekenen dat Langerak zelf, die zo radicaal zijn boekje te buiten gegaan was,
verder vrijuit ging en, hoe onsterfelijk ook geblameerd, rustig op zijn post kon
beklijven? In feite is het daar inderdaad op neergekomen en het partijtje touwtrekken
waaraan dat te danken was, moet hier nog even aan de orde worden gesteld, zeer
zeker niet ter ere van het onbenullige personage dat er de inzet van was, maar
omdat het eindigde met een notabele politieke overwinning voor Frederik Hendrik
en wel te midden van een geheel ander krachtenveld, dan dat waarin wij hem zo
pas nog zagen opereren.
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Welteverstaan, dat Langerak een stevige tik op zijn vingers verdiend had, was
niemand zo gek te ontkennen en aldra werd dan ook ter Staten-Generaal de vraag
aan de orde gesteld of hij al dan niet zou mogen mee-negotieren als binnenkort de
buitengewone ambassade aan de slag ging. Zoals gebruikelijk werd de zaak ter
advies voorgelegd aan de Prins, die ietwat salomonisch de oplossing aan de hand
deed dat hij wel zou mogen meedoen, wanneer er in Parijs werd onderhandeld,
maar niet als de besprekingen naar elders werden verlegd, iets dat, gezien de
14
veelvuldige ambulantie van het Franse hof in die jaren nogal eens voorkwam. In
afwijking van het zo langzamerhand wel geijkte patroon volgde op dit prinselijk woord
nu echter eens niet terstond een resolutie overeenkomstig de gesuggereerde
oplossing. Zeer zeker, Zijne Excellentie krijgt zijn zin, maar pas een volle maand
later, en waaraan dit kan hebben gelegen, is iets dat wij wel enigermate bevroeden,
wanneer wij, steeds nog in Harer HoogMogenden secrete register het verslag lezen
hoe op 1 december de finale resolutie ter zake genomen wordt. Dat is dan namelijk
weer eens in een zitting die met hun aanwezigheid wordt opgeluisterd door Frederik
Hendrik plus Ernst Casimir plus de Raad van State. Wel wat uitbundig veel eer voor
Langerak, zal men misschien zeggen, maar nog afgezien daarvan dat voorziening
in de ambassadeursposten als een primair-gewichtige aangelegenheid gold, kan
niemand ook maar één ogenblik hebben gedacht dat het om deze hollebolle knikker
zelf ging. Waar het dan wel om te doen was, wordt ons duidelijk, wanneer wij
weliswaar vernemen dat 's Prinsen advies door de Hoge Vergadering wordt
overgenomen maar niet dan nadat vooraf ter kennis is gebracht dat zowel de Raad
van State als de provincie Holland van mening zijn en zelfs bij de mening persisteren
dat Langerak ‘gerevoceert’ dient te worden. En toch krijgt de Prins zijn zin; doet het
niet heel, heel in de verte denken aan een lit de Justice?
Naar de beweegredenen van de diverse betrokken instanties kunnen wij ook
ditmaal alleen maar gissen. Met name dat zo betrekkelijk ver in de eeuw de Raad
van State zich uitspreekt tegen de Prins lijkt iets zeer opmerkelijks. Was het
misschien een voorproefje van de poging om wat meer zeggenschap in het
generaliteitsbestel te verkrijgen, die het college enkele maanden na dezen zal
ondernemen, en wisten of beseften de heren mogelijkerwijze al bij voorbaat dat
15
Zijne Excellentie daar heel weinig positief tegenover stond?
Van meer belang lijkt evenwel de vraag waarom Frederik Hendrik zo zeer ijverde
16
ten bate van iemand die hij, naar wij uit zijn eigen mond opgetekend vinden, een
‘heel klein mannetje’ achtte? Om te beginnen kan men natuurlijk zeggen dat 's mans
terugroeping naar aanleiding van de begane blunder een openlijk désaveu zou
hebben betekend, waardoor tegenover de Fransen het achterwege laten van een
expresse weigering tot ratificatie van het gesloten tractaat vrijwel geheel van zijn
verhoopte effect zou zijn beroofd. Afgezien daarvan lijkt het echter ook volkomen
redelijk te veronderstellen dat de Prins
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op die post, waartoe onmogelijk nog iemand anders dan een Hollander kon worden
benoemd, juist liever een klein mannetje had zitten dan bijvoorbeeld een bekwame
exponent van allerlei hem minder welkome tendenzen.
Wat Langerak betreft, hem bleef het vergund aan de boorden van de Seine zijn
middelmatigheid bot te vieren totdat hij er in 1634 overleed in wat bij menig ander
mens met goed fatsoen zou kunnen worden verwoord als ‘het harnas’. Wel gaan
voortaan de belangrijke zaken helemaal buiten hem om.
Waar het op neerkwam, was dus dat, zeker naar Staatse exegese, met Frankrijk
verder onderhandeld werd over een nieuw tractaat aangezien het tot dusverre
vigerende ‘geëxpireerd’ was. Dat er zuiver theoretisch genomen in deze zogezegd
tussenfase geen enkele volkenrechtelijke band tussen het tweetal landen bestond,
betekende overigens allerminst dat er niet zo iets als een bondgenootschap in
abstracto erkend en beleden werd, waarmee ook in de praktische politiek terdege
rekening werd gehouden. Wij krijgen dan ook wel enigszins de indruk dat juist het
ontbreken van een formeel verdrag als een door allerlei omstandigheden
veroorzaakte uitzonderingstoestand werd aangevoeld.
Wat Engeland betreft lagen, althans formeel bezien, de zaken eenvoudiger; met
dat land hadden de Heren Staten immers nog het verdrag van Southampton lopen.
Voor alle verkoelingen en wat dies meer zij vrijwaren deed zo'n genegotieerde en
hoe gretig ook bezegelde tekst uit de aard der zaak niet; zelfs afgezien van het
geval Amboina kon de rivaliteit in verre wateren op ieder willekeurig ogenblik de
goede verstandhouding vertroebelen en toen de voormalige ordinaris ambassadeur
van lange jaren, Dudley Carleton, in juni 1627 als Lord Carleton d'Imbercourt in
ditmaal buitengewone missie op het Binnenhof weerom kwam, schrijnde het even
dat hij niet opnieuw sessie verkreeg in de Raad van State. Dit alles verdisconteerd
was evenwel in dit tijdsgewricht een goede verstandhouding met de Heren Staten
voor de Engelse politiek iets als het ware opgedrongens. Zeer zeker, een positieve
affectie voor de Dutch om hun zelver wille viel ook in deze jaren bij het Engelse volk
niet te verwachten, laat staan te constateren, maar wat thans prevaleerde was een
dermate sterk besef van solidariteit met de door hun koning belaagde Hugenoten
in Frankrijk, dat de gehate Buckingham zich alleen nog maar hoopte te kunnen
redden door hierop in te spelen, hetgeen uit de aard der zaak met zich meebracht
dat de goede verstandhouding met de protestantse bondgenoten aan de overkant
van de Noordzee voor de gelegenheid weer eens naar best vermogen moest worden
aangedikt.
Hierbij nu deed zich toevallig een gelegenheid voor, waardoor dit best vermogen
inderdaad heel erg goed werd. Jacobus I had het indertijd opportuun bevonden zijn
17
politieke vriend Maurits te onderscheiden met de Kouseband, dus waarom zou,
nu het zeker niet minder opportuun kon worden geacht, Karel I dezelfde eer niet
ten deel doen vallen aan Frederik Hendrik? Hele-
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maal van ganser harte gebeurde het blijkbaar niet, ten minste de thans in Londen
gestationeerde Contarini weet naar Venetië te berichten dat Frederik Hendrik eigenlijk
niet anglofiel genoeg is en dat de hoge onderscheiding hem in de eerste plaats
18
wordt toegekend om de Fransen een vlieg af te vangen. En of misschien,
omgekeerd, ook de Heren Staten er aanvankelijk minder positief tegenover stonden
dan wij natuurlijk uit hun eigen resoluties kunnen opmaken? Vlak voor Carletons
vertrek naar Den Haag rapporeert dezelfde Contarini dat zijn Staatse collega
Joachimi ‘als uit zichzelf’ - de bekende slag om de arm in het diplomatieke bestel een balletje heeft opgegooid of 's Prinsen investituur nog niet wat kan worden
uitgesteld, waarop Carleton geantwoord zou hebben dat hij instructie had zijn uiterste
19
best te doen om het fiat van de Staten te verkrijgen. Wel enigermate hiermee
stroken zou in ieder geval een andere, vrij raadselachtige resolutie van de Heren
van Holland d.d. 30 juni, waarin wij vernemen dat ‘de Provintien meest inclineren’
de plechtigheid te doen plaats vinden nog vóór 's Prinsen vertrek naar het leger.
Dat betekende: vrijwel terstond, te weten nog binnen de week, op maandag 5 juli,
want de feesteling stond te trappelen om te velde te trekken. Niet onamusant is het
daarom - maar laat deze term ons niet ertoe verleiden de zaak als in essentie minder
serieus te beschouwen dan een veldtocht - dat hijzelf, daartoe zoals gebruikelijk
door Hare HoogMogenden aangezocht, het protocol voor de plechtigheid regelde.
De grootste moeilijkheid was hierin gelegen, dat net precies terwijl, al was het nog
zonder officiële rupture, de Franse koning overhoop lag met de Engelse ten overstaan
van de Heren Staten iets bij uitstek plechtigs stond te gebeuren, waarbij de afgezant
van laatstgenoemde noodzakelijkerwijze als protagonist moest fungeren. Dit dan
hoewel, naar iedere zeventiende-eeuwer er onmiddellijk bij besefte, in het erkende
wereldbestel een Franse ambassadeur de voorrang had boven een Engelse.
Opgelost werd deze vitale kwestie - en nogmaals, wie blind verkiest te blijven voor
deze vitaliteit onthoude zich van omgang met het Ancien Régime - op een zeer
ingenieuze en voor Frederik Hendrik typerende wijze. De, afgezien van Carleton
zelf, in Den Haag aanwezige ambassadeurs zouden, elk door een tweetal
gedeputeerden uit Harer HoogMogenden midden en elk met drie karossen,
plechtstatig worden afgehaald en een plaats krijgen toegewezen naast de voorzitter
20
aan het boveneinde van de tafel. Wat wij hierbij indachtig moeten zijn, is dat die
overige ambassadeurs ten getale van twee waren, behalve d'Espesses alleen nog
maar Soranzo, die in tegenstelling tot de Fransman in het erkende wereldbestel niet
vóór maar achter zijn Engelse collega kwam.
Waar deze hoge belangstellenden - d'Espesses durfde het blijkbaar niet aan zich
afzijdig te houden - dan wel naartoe werden geconduiseerd, was doodgewoon naar
de hun welbekende vergaderzaal van Hare HoogMogenden, want daar zou, juist
zoals in 1613 met Maurits, de plechtigheid plaats hebben, en
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deze localizering was alles behalve toevallig. Immers, waarvan - in overleg dus met
de Prins zelf - d'Espesses en Soranzo notificatie kregen, benevens verzoek tot
opluistering met hun aanwezigheid, was ‘de eere’ die de Engelse koning ‘in de
21
persoon van den Heere Prince van Orangen dese landen heeft willen doen. En
om even vooruit te lopen, aan het slot van de plechtigheid zal niet slechts de Prins
zelf maar ook voorzitter Culemborch woorden van dank voor de bewezen eer
uitspreken.
Maar al moeten wij dan wel erkennen dat het niet anders mogelijk was, van de
praktische kant bekeken was het beslist geen ideale oplossing, nog te minder daar
de Staten van Holland, die juist voor hun zomerzitting bijeen waren, in de ochtend
van die 5de juli besloten dat zij er een halve werkdag aan zouden spenderen en au
grand complet als afvaardiging van hun provincie de plechtigheid bijwonen. Dit was
natuurlijk hun volmaakt goed recht, precies zoals het dat geweest zou zijn van welke
andere dan ook onder de Zeven Provinciën, maar de andere zes vergaderden nu
eenmaal niet in Den Haag. Wat wij daar dan nog bij moeten bedenken is dat de
Hollandse Staten, hoewel op geen stukken na zo'n massabedrijf als de Friese of
Groningse, van huis uit al meer dan dubbel zo talrijk waren als doorgaans de
Staten-Generaal. Wel was er in de vergaderzaal van laatstgenoemden aan die
fameuze tafel voor elk van de Zeven leden waaruit de Generaliteit was samengesteld
een beperkt aantal plaatsen gereserveerd, zodat, wanneer er voor een der Zeven
meer gedeputeerden aanwezig waren, het overschot moest blijven staan, maar dit
betekende dan ook dat als, hetgeen nogal eens voorkwam, de Hollanders verkozen
‘staatsgewijs’ in volle getalsterkte te verschijnen, de zaal tot barstens toe vol moet
zijn geweest. Bovendien waren dat dan nog veelal gelegenheden waarbij - zoals
ook thans - eveneens de voltallige Raad van State kwam opdraven.
Was het te wijten aan deze volte dat wij bij de plechtigheid iemand missen, die
wij er in onze voorstelling toch wel graag bij hadden gezien, Amalia van Solms? Dat
zij zo om en nabij in de zesde maand zwanger moet zijn geweest, kan toch moeilijk
als impedimentum hebben gegolden. Zeer zeker zou haar aanwezigheid in de
vergadering abstract genomen iets ongebruikelijks, om niet te zeggen ongepasts
geweest zijn, maar ook de zeventiende eeuw kende wel degelijk zo iets als
eretribunes. Daarvoor was echter kennelijk in dit geval, alleen al zuiver materieel
genomen, geen plaats. Bedenken wij er nochtans bij dat, ware dit wel het geval
geweest, Amalia er toch weer als nummer twee zou hebben getroond, braaf naast
de Winterkoningin, de hier dus nu eens niet, maar verder in Den Haag wel zowat
alomtegenwoordige.
Wel tegenwoordig daarentegen en zelfs op ingenieuze wijze bij het bedrijf
betrokken was de gemaal van deze dame, aan wie een soort van functie toebedeeld
was, die wij misschien nog het best kunnen vergelijken met die van de best man bij
een Engelse trouwpartij. Of ook hierbij weer rekening is gehouden met de
wenselijkheid aan de heer d'Espesses ieder pretext tot ge-
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krenktheid ‘in protocollaribus’ te onthouden, wie zal het zeggen? Maar in ieder geval
werd handig gebruik gemaakt van de omstandigheid dat zijne berooide Majesteit,
naast dus welhaast Frederik Hendrik zelf, de enige in Den Haag aanwezige Knight
of the Garter was. Hem werd namelijk verzocht samen met de nieuw te investeren
ridder zelf ambassadeur Carleton naar binnen te geleiden, zoals dan ook inderdaad
geschiedde. Voorafgegaan door trompetters ‘al stekende ende blasende’ trok het
processietje tussen een haag van 's Prinsen lijfgarde het Binnenhof over en door
de ‘Grote’ - i.e. de huidige Ridderzaal - naar Harer HoogMogenden Vergadering,
waar Carleton op de ereplaats, recht tegenover voorzitter Culemborch werd
neergezet met aan zijn rechterhand de Winterkoning, aan zijn linker de Prins. Links
van laatstgenoemde zat, maar op een ‘lager ofte cleyner stoel’ de Roy d'Armes
oftewel Heraut van de hoogedele Orde, de onmisbare functionaris die natuurlijk was
meegekomen, zij het niet uitsluitend ter omgesping van Frederik Hendrik, want uit
Den Haag reisde hij door naar Dirschau aan de Weichsel, waar hij dezelfde
verrichting mocht toepassen op de koninklijke kuit van Gustav Adolf.
De plechtigheid zelf kan naar zeventiende-eeuwse begrippen niet heel lang
geduurd hebben, aangezien niet slechts alle high Church-achtige liturgie die er
eigenlijk aan te pas kwam natuurlijk moest worden weggelaten - een ontstentenis
die in 1613 door Winwood met een weinig elegante sneer betreurd was - maar
bovendien, even natuurlijk, ook Frederik Hendrik, evenals Maurits, gedispenseerd
was van de loyaliteitsverklaring tegenover de Britse koning, die er van huis uit
eveneens bijbehoorde, maar die lieden in hun positie nu een keer niet konden
22
afleggen. Hoewel Carleton ook reeds terstond na zijn aankomst twaalf dagen
geleden de Staten-Generaal mede van dit onderdeel van zijn missie hoogst officieel
had verwittigd, en reeds bij die gelegenheid voor de hun in de persoon van de Prins
23
bewezen eer bedankt was, begon hij met de overhandiging aan Culemborch van
speciaal voor deze functie uitgevaardigde geloofsbrieven, die daarop ‘overluyden’
door griffier Van Goch werden voorgelezen. Hierop deed de ambassadeur zelf
voorlezing van het, gewoon in het Latijn gestelde benoemingsdecreet en hing hij
de Prins de ordeketen om de hals, terwijl de Roy d'Armes zich op een iets lager
niveau van zijn onderdeel van de taak kweet. Thans was het woord aan Frederik
Hendrik die, naar wij ietwat nuchter opgetekend vinden, ‘den Coning bedanckt heeft
voor de eere ende den Ambassadeur ende Heraut voor de moeyte.’ Laatstgenoemde
was overigens nog niet helemaal klaar, want wat hem thans nog te doen stond, was
het oplezen van 's Prinsen ‘titulen’, compleet natuurlijk met de nieuwverworvene,
die op deze wijze als het ware in de litanie geïntegreerd werd. Men moet er weliswaar
niet aan denken wat er van namen als Catzenelnbogen of van die diverse
‘seigneuries de Bourgogne’ in deze Engelse citatie kan zijn terechtgekomen, maar
24
wie zal ontkennen dat het wel stijl had? En als om er zelfs in dit sobere,
gereformeerde milieu toch ook nog even aan te her-
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inneren dat dergelijke plechtigheden van oorsprong een religieus karakter hadden,
werd, nadat president Culemborch de ambassadeur nogmaals bedankt en de Prins
geluk gewenst had, de plechtigheid besloten met een predicatie. Bij Maurits'
investituur in 1613 was deze eervolle taak ten deel gevallen aan de thans rechteloze
Uytenbogaert, toen tevens voorganger van de Waalse gemeente in de Hofkapel,
die in zorgvuldig samenspel met de Heren Staten tussen Gods Woord door fijntjes
tot uitdrukking had weten te brengen dat al dit dierbaars met de Engelsen geenszins
aldus mocht worden geduid, alsof de gevoelens tegenover de Fransen er ook maar
25
een greintje minder dierbaar op waren geworden.
Of dat ook ditmaal, nu het meer dan ooit actueel was, in de preek nog eens
onderlijnd werd, is naar mijn beste weten nergens opgetekend. Ook nu weer was
de predikant van de Waalse gemeente, de geboren Fransman Jean d'Espaigne
aangezocht, maar men kon toch ook bezwaarlijk de vreemde diplomaten op een
Nederlandse preek vergasten. De zo te zien met zeer veel tact gekozen tekst was
volgens Aitzema Apoc. II, 17, ‘Den overwinner sal ick geven eenen witten keursteen,
26
ende eenen nieuwen naem.’
Is er bij al dit glorievols misschien iets onbevredigends gelegen in de
omstandigheid dat het zich allemaal afspeelde in wat wij toch per slot van rekening
besloten kring moeten noemen; dat, terwijl nota bene de schutterij zich op de
Vijverberg had opgesteld, de haar Prins zo toegenegen Haagse burgerij er niet meer
van te zien kreeg, dan alleen het oversteekje van het Stadhouderlijk Kwartier naar
de Grote Zaal? Zo ja, laat het ons dan ten minste een troost zijn, dat zij des te meer
kon horen, zelfs afgezien nog van die gestoken trompetten. Behalve het nodige aan
musketten stonden er op de Vijverberg maar liefst twintig stukken geschuts ‘geplant’,
waarmee in totaal drie salvo's werden afgevuurd, één bij het begin en één bij het
slot van de plechtigheid, plus dan nog - er moet deskundig met seinen gewerkt zijn
- een middelste na de voorlezing van 's Prinsen titulen. Men kan beslist niet zeggen
dat de Heren Staten hun eerste dienaar aan eerbetoon te kort lieten komen. Alleen
werd achterwege gelaten wat er toch eigenlijk ook nog wel bijhoorde, het feestmaal;
27
dit dan natuurlijk ‘pour quelques competences entre les Ambassadeurs.’
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Hoofdstuk XVI
Drie dagen na deze plechtigheid vertrok de Prins naar het leger maar eer wij hem
daarheen in gedachten volgen, is het voor ons zaak ons nog wat nader te verdiepen
in de gevolgen van het Frans-Engelse oorlogje van deze jaren voor het door hem
verzorgde buitenlands beleid van onze Republiek.
Bezien in het perspectief, niet slechts van de Franse, maar zelfs van de
wereldgeschiedenis, is deze oorlog, hoewel heel zeker wel wat meer dan een guerre
en dentelle, toch niet meer dan een nevenverschijnsel bij het grote drama van
Richelieu en de Hugenoten. Bij het ontzet van St.-Martin op het eiland Ré (november
1627) en met name bij het daarop aansluitende grote beleg van La Rochelle zelf,
dat pas een jaar later zal capituleren, verbleken, weliswaar niet de belegering door
de Engelsen van eerstgenoemde vesting, maar wel de twee ietwat klungelige
maritieme expedities om het Hugenotenbolwerk zelf te ontzetten, door Buckingham
ondernomen zo ongeveer als pogingen in extremis om zich alsnog bij het volk
acceptabel te maken. Te vergeefs naar wij weten, want juist toen hij op het punt
stond met de laatste expeditie zelf mee scheep te gaan, werd hij tot grote vreugde
van het gros zijner landgenoten te Portsmouth vermoord.
Dat ten onzent dit alles met levendige belangstelling werd gevolgd, behoeft wel
geen betoog meer en wie kan daarbij een deskundiger en meer geïnteresseerd
beoordelaar zijn geweest dan de Prins? Voor iemand met zijn politiek acumen lag,
kan men wel zeggen, het mea res agitur er duimendik bovenop en bezondigen wij
ons aan een al te wild Hineininterpretieren, wanneer wij ons voorstellen dat hij, spijts
alle nog zo wezenlijke geografische verschillen, zichzelf twee jaar na dezen in de
schansen vóór Den Bosch wel eens moet hebben vergeleken met Richelieu vóór
La Rochelle? Van een Prins die in deze zelfde zomer van 1627 ter Staten-Generaal
een concept-plakaat indiende tegen het ook door de Kardinaal zo drastisch bestreden
1
euvel van duelleren, kan men in ieder geval bezwaarlijk aannemen dat hij het doen
en laten van die grote tijdgenoot niet op de voet zou hebben gevolgd. En dieper
nog peilend, zou hij, de leider die ook zelf in theorie een dienaar was en die zich
door niets of niemand van vóór Den Bosch zal laten weglokken, ook geen begrip
2
hebben gehad voor het verdict van latere historici, die de kardinaal om niets zo
zeer bewonderen als om de morele moed die hij opbracht door, toen Lodewijk XIII
genoeg had van het belegeringsspel en terugkeerde naar Parijs, zelf ter plaatse
achter te blijven in het volle besef hoe hij dag in dag uit risqueerde door zijn benijders
en rivalen uit de precaire koninklijke gunst te worden verdrongen? Dat wij een inzicht
in deze samenhang niet expliciet door Frederik Hendrik
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onder woorden gebracht vinden, behoeft nog geen ontstentenis ervan te betekenen,
want hoe grondig hij, in het algemeen gesproken, op de hoogte was van wat er in
de wijde wereld omging, werd nu eens door deze, dan weer door gene vrijwel
doorlopend te boek gesteld. Bij wijze van willekeurig voorbeeld: wanneer in januari
1628 in Engeland Karel I de zaken met zijn derde Parlement aan het verbruien is,
verwacht de Prins dat Buckingham zich wel een diplomatieke missie naar Den Haag
3
zal laten aanmeten om aan impeachment te ontkomen. Ditmaal overigens eens
mis geraden, want de koning stuurde liever met een lichtvaardigheid die Frederik
Hendrik hem in zijn plaats zeker niet zou hebben nagedaan, zijn Parlement naar
huis.
Dat te midden van de ‘perplexiteit’ waarin deze Staat door het Engels-Franse
conflict werd gedompeld, bij het gros der gereformeerde bevolking het medeleven
met de belaagde geloofsgenoten in La Rochelle nog steeds de boventoon voerde,
kunnen wij nauwelijks betwijfelen en toch ook alleen maar redelijk vinden, maar
niettemin signaleert Aitzema een ‘men’ die aan de Engelsen ‘de meeste schult’
geeft, ‘ghelijck oock self aen die van de Religie in Vranckrijck: datse op seer
ongeleghen tijdt desen Oorloch aenvingen tegen den Koninck, die op een seer
4
goeden wech was om sich tegen Spaignen te kanten.’ Mogen wij veronderstellen
dat dit besef ook doorgedrongen was tot diverse politiek mondige
contra-remonstranten en, zo ja, daarvoor dan een aanwijzing zien bij Alexander van
der Capellen, die in de bekrompenheid van zijn brave Achterhoekse gemoed onder
de overpeinzingen waarmee hij het jaar 1629 inluidt de hoop inlast, niet slechts dat
Koning Lodewijk zijn aan de Hugenoten gedane beloften gestand zal doen, maar
ook, in één adem daarmee, dat dezen zelf ‘sich spiegelende aen Rochelle’, niets
zullen ondernemen waardoor aan 's konings voorgenomen oorlogsexploiten tegen
5
de Habsburgers in Italië ‘empeschement’ zou kunnen worden gegeven. Als
inderdaad dit inzicht op vrij ruime schaal was doorgedrongen, dan kunnen wij des
te gereder begrijpen hoe hetzelfde statenbewind, dat wij in deze zelfde jaren zo
angstvallig en benepen zien gebaren ten opzichte van de binnenlandse
religie-perikelen, zich onder de bekwame en in dit opzicht ook gewillig aanvaarde
leiding van de Prins wel flink en resoluut zal weten op te stellen tegenover deze
toch waarlijk niet geringe moeilijkheden van buitenaf.
De eerste maal vinden wij, zoals reeds vermeld, van de dreigende oorlog tussen 's
lands twee grote vrienden gewag gemaakt, en wel bij monde van raadpensionaris
Duyck, in de Vergadering van Holland op 7 maart 1627. En hier zij bij voorbaat even
opgemerkt dat dit ook de beste observatiepost zal blijven om het verloop van de
gebeurtenissen gade te slaan. Weliswaar ressorteren deze, als vallende onder het
hoofd ‘buitenland’, wat de beslissingen betreft onder de Generaliteit en wordt er
door de Hollanders alleen maar gediscuteerd hoe zij daar zullen stemmen en wat
voor advies uitbrengen, maar hoezeer dit
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in een situatie zoals deze carambole over band spelen betekende, zien wij, om
slechts één enkel voorbeeld te noemen, met alle gewenste duidelijkheid tot
uitdrukking gebracht, wanneer Hare HoogMogenden zich in september van hetzelfde
jaar 1627 bereid verklaren tot het ‘vinden’ van honderdduizend pond voor de
6
uitrusting van schepen, ‘mits hebbende particulier credit van Holland.’ Aan de
andere kant kon die omslachtigheid van het staatsbestel ook wel weer eens haar
nut hebben, zoals bijvoorbeeld wanneer de van grieven overborrelende Carleton,
die, naar hij bij Antony Duyck klaagt, al in drie maanden geen antwoord heeft gehad
op al zijn propositien, er bij nader inzicht toch maar van afziet in de Staten van
Holland zijn beklag te komen doen ‘om den gantschen ondank van dien niet altemaal
te brengen tot laste van deese provincie’, dit ook al weet hij drommels goed dat al
wat er aan schepen, geschut of ander oorlogstuig gereed ligt voor expeditie naar
Frankrijk of zelfs al daar heen is vervoerd, alleen en uitsluitend uit Holland afkomstig
7
is.
Dat het voor deze Staat niet op de weg lag zich bij de ‘misverstanden’ tussen
Fransen en Engelsen partij te stellen, was iets waaraan niet dan terloops nog
woorden werden vuilgemaakt; eigenlijk alleen nog maar, wanneer een van het
tweetal tegenstanders te opdringerig wordt. Als even vanzelfsprekend werd evenwel
van meet af aan onder het oog gezien dat het geval niet zo maar kon worden
geïgnoreerd. Dus wat lag om te beginnen meer voor de hand dan, waar het immers
nog pas om een oorlogsdreiging ging, zelf pogingen in het werk te stellen om de
bui te helpen overdrijven? In die geest werden dan ook, al kan men daar toch waarlijk
niet veel van verwacht hebben, Langerak in Parijs en Joachimi in Londen
geïnstrueerd, terwijl in Den Haag zelf overeenkomstige aanbiedingen werden gedaan
aan ambassadeur d'Espesses en zaakgelastigde Carleton jr. Kortom, de elementaire
convenances, en als in juli 1627 zowel d'Espesses als dan reeds weer de volwaardige
Carleton sr. zich voorstanders verklaren van het idee onder mede-inspraak van de
Venetianen op het eigen Binnenhof van de Heren Staten een conferentie tot
8
accommodatie te beleggen, dan behoeven wij dat ook niet al te zwaar te laten
wegen. Het zou voor de Heren alleszins eervol geweest zijn, maar bijvoorbeeld toch
veel minder eclatant, dan wanneer twintig jaar later op het wereldtoneel van het
Westfaals Congres aan hun vertegenwoordigers de ‘interpositie’ tussen Frankrijk
en Spanje wordt opgedragen.
De grifheid waarmee Carleton zijn toezegging had gedaan, werd overigens niet
uit Londen gehonoreerd. In augustus van steeds nog hetzelfde jaar 1627, terwijl
Frederik Hendrik vóór Grol verschanst ligt, verwaardigen zowel de Franse als de
Britse koning zich Hare HoogMogenden te tracteren op een uitvoerige justificatie
9
waarom zij elkaar te lijf willen, in welke paradestukken overigens, terwijl Lodewijk
XIII eenvoudig spreekt van ‘Nous et l'Angleterre’, de gestyleerde Stuart het tegenover
die burgerlieden in Den Haag tot drie- of viermaal toe over zijn ‘Broeder de
Allerchristelijkste Koning’ heeft,
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met wie hij het, in extenso toegelicht, per ongeluk aan de stok heeft gekregen. Maar
wat ons, gezien haar ludiek gehalte, meer vermag te boeien, is de uitvlucht waarom
Zijne Majesteit de aangeboden Staatse bemiddeling niet ‘met eere’ kan aannemen;
hij is immers - sous-entendu: in tegenstelling tot zijn broeder van Frankrijk - ‘soo
sterck’ met deze Staat verbonden, dat het niet eerlijk meer zijn zou. Bijna jammer
dat het zo'n slag in de lucht was, en die er zeker niet minder voos op werd met
Carletons eisen dat de Staten in de ongereptheid van hun neutraliteit geen nieuw
tractaat met de Fransen zouden sluiten.
Wat dat betreft was Richelieu slimmer geweest. Reeds terstond in maart, toen
de Frans-Engelse misverstanden voor de eerste maal in de Staten van Holland ter
sprake kwamen, werd de gedachte geopperd of het niet goed zou zijn naar beide
landen een buitengewone ambassade te sturen. In afwachting van nadere gegevens
werd de suggestie voorlopig nog op het ijs gelegd, maar onderwijl was er, zoals wij
10
reeds zagen, een brief van de Franse koning onderweg, weliswaar niet aan de
Staten maar dan toch aan de Prins -hoe nuttig, zo'n semi-officiële adressaat - met
de discrete mededeling dat een buitengewone ambassade, en zeg dan maar meteen
François van Aerssen, in Parijs welkom zou zijn om over vernieuwing van het verdrag
te praten en desgewenst tevens over de differenten met Engeland.
Dit in het vroege voorjaar van 1627, lang voor het uitbreken van die
vijandelijkheden en de daarmee gepaard gaande overlast voor onze Republiek,
maar eveneens nog vóór de expiratie van het verdrag van Compiègne, a fortiori
vóór Langeraks onwezenlijke stunt met de ongeautorizeerde vernieuwing ervan.
Inderdaad zullen de hier bedoelde buitengewone ambassades naar Frankrijk en
Engeland vertrekken, waar zij om strijd zullen leren duimen draaien, maar dit vertrek
krijgt niet eerder zijn beslag dan net zowat op de kop af een jaar nadat de eventuele
wenselijkheid ervan voor het eerst aan de orde is gesteld. En al is dan duimen
draaien, zelfs aan de boorden van Seine of Theems, geen bezigheid waarvoor de
Muze der geschiedenis veel aandacht heeft, wat er aan de uitzending van deze
ambassades te pas kwam, is te zeer typerend voor de manier waarop, wie ook de
man was, die ervoor te zorgen had, in deze landen buitenlandse politiek moest
worden bedreven, dan dat de episode hier zou mogen ontbreken.
Nadat het - naar goed vaderlands gebruik - nog ietwat vaag, maar zo, dat het niet
langer kon worden geïgnoreerd, in de politieke lucht was losgelaten, vernemen wij,
althans in onze officiële stukken, voor het eerst weer iets over dit bezendingsproject
in juni, wanneer een paar extra afgevaardigden - de Heren van Dordrecht,
Amsterdam en Alkmaar - het Binnenhof worden overgestuurd om deel te nemen
aan de deliberatie over de instructies voor de beide ambassades. Dan weer drie
maanden niets - en het zijn maanden waarin d'Espesses en Carleton om strijd de
drempel plat lopen met klachten over
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elkaars wandaden en over schending door de Staten van hun neutraliteit - totdat
de Heren van Holland medio september de wens notuleren dat nu ‘promptelijk’ de
bezendingen zullen vertrekken en dat ‘besoigne’ worde gemaakt op hun instructies,
een en ander ‘in conformiteit meede van het goed vinden van sijn Excellentie’, die
overigens ondanks herhaalde dringende aanmaningen tot terugkeer naar Den Haag
11
nog steeds met het leger in de Graafschap verwijlde.
Eén onderdeel dat, of het ons nu verbaast of niet, in al die maanden zelfs nog niet
geregeld bleek te zijn, is wie er dan wel zullen worden uitgezonden, waarmee niet
in de eerste plaats bedoeld wordt: welke personen - al was dus François van Aerssen
reeds door de Fransen zelf gesuggereerd - maar veeleer: wat voor landslieden,
hetgeen bij de geschapenheid van dit gemenebest nu een keer altijd strubbelingen
met zich meebracht.
Buitengewone ambassades zoals deze bestonden, afgezien natuurlijk van de
talrijke staf, traditioneel uit een tweespan, zodat er in totaal vier mensen moesten
worden benoemd. Dat, zeker in deze omstandigheden, de Hollanders de, trouwens
door Frederik Hendrik geëndosseerde, wens koesterden aan hun gewest twee van
het viertal plaatsen toegekend te zien, werd blijkbaar - ten minste, wij vernemen
geen protest - alleszins redelijk geacht en hetzelfde geldt voor hun suggestie op
een van de twee andere plaatsen iemand - en zelfs nominatim Caspar van Vosbergen
12
- uit het andere maritieme gewest, Zeeland, te benoemen. Niet hun zin kregen zij
evenwel met hun suggestie als laatste van het viertal een Overijsselaar aan te
zoeken, in casu de zeker ook aan Frederik Hendrik niet onwelgevallige Sweder van
Haersolte. Wat wij hierbij paraat in gedachten moeten hebben, is de sacrosancte
rangorde van de Zeven Provinciën. Holland mag dan al opgekomen zijn voor bijna
zestig procent van het federale budget, in rang was het te midden van de zeven
pas nr. 2, want het primaat kwam uiteraard toe aan het enige overgebleven
hertogdom, Gelderland, zodat in alle federale commissies en wat dies meer zij de
Hollandse leden geheel vanzelfsprekend de voorrang moesten laten aan hun
Gelderse collega's. In plaats van een Overijsselaar hadden dan ook de Hollanders,
naar wij veilig mogen aannemen, met even veel genoegen een Utrechter aanvaard,
dan wel een Fries of een Groninger, zolang het maar geen Geldersman was.
Maar niettemin werd het dat. Het stuitte blijkbaar de Staten-Generaal zoals zij
reilden en zeilden toch al te zeer tegen de collectieve borst nummer één uit hun
midden eenvoudig over te slaan, zodat, toen er na het nodige hakketakken op 10
november ten langen leste tot de benoemingen kon worden geresolveerd, naast,
of eigenlijk dus zelfs vóór de Hollanders François van Aerssen en Adriaan Pauw
plus de Zeeuw Caspar van Vosbergen, de Gelderse edelman Arnold van Randwijck
13
- ook hij een goede kennis van de Prins - uit de bus kwam.
En die moest dan natuurlijk naar Londen; immers, met die aanstelling van
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twee Hollanders was uiteraard bedoeld: een naar elk van de te bezenden hoven,
maar van het tweetal was Van Aerssen reeds bij voorbaat voor Parijs bestemd en
hem als nummer twee te laten opdraven was ondenkbaar. Trouwens, als ware het
ter demonstratie op wat voor een laag water men onder ons Ancien Régime nog
serieus naar spijkers kon zoeken, moest ook in verband met zijn teamwork met
Vosbergen nog iets worden uitgezocht, te weten of deze niet, hoewel als Zeeuw de
lager geplaatste, als lid van de afvaardiging van zijn provincie ter Staten-Generaal
- en die benoeming was in Zeeland voor het leven - de voorrang had boven Van
Aerssen, die in deze jaren lid was van de Raad van State, het zelf niet souvereine
generaliteitsadviescollege. Nadrukkelijk moest worden vastgelegd, al was het dan
maar door Gecommitteerde Raden van Holland, dat, zijnde de heren samen op
ambassade in opdracht van de Generaliteit, voor hen de officiële rangorde van hun
14
respectieve provincies gold.
Gezegd zij inmiddels dat dit waarschijnlijk ook al door de tijdgenoten zelf als een
heel speciale chicane werd opgevat, want in het uitdenken daarvan ontpopte Van
Aerssen zich, voor zover nog nodig, in deze maanden als een moeilijk te evenaren
meester. Het begon ermee dat hij pertinent weigerde de ambassade aan te nemen,
en wel om een mengsel van persoonlijke redenen - gezin, gesukkel met zijn
gezondheid, zodat hij ‘ten lesten eens behoorde geëxcuseert te werden’ - en meer
zakelijke, zoals dat hij ervoor bedankte de door Langerak gemaakte stukken te
beredderen. Verder blijkt hij - terloops gezegd, als wij Nicolaas van Reigersberg
15
mogen geloven, de enige man in Den Haag met wie d'Espesses nog omgaat - zo
Fransgezind te zijn, dat hij er niets voor voelt ‘den Koning in sijn Ryck besprongen
te disponeren tot accomodatie.’ Men zou zo zeggen, terwijl 's mans verdere
argumentatie beslist niet onredelijk voorkomt, is deze openlijk ten toon gespreide
partijdigheid toch eigenlijk al wel voldoende om hem voor juist deze zending te
disqualificeren. Niettemin moest en zou het blijkbaar Van Aerssen worden en daar
hij met zijn hardnekkige weigering voor den dag kwam terwijl de Staten van Holland
niet bijeen waren, besloten Gecommitteerde Raden in Gods naam dan maar tot de
extreme maatregel alleen en uitsluitend om zijnentwille een buitengewone
statenzitting te beschrijven. En ziet, daar gaat de heer van Aerssen dan eindelijk
deskundig door de knieën, te weten niet dan nadat de provincie hem een royale
extra-verblijfsvergoeding heeft toegezegd ‘boven het reglement’, waarmee natuurlijk
bedoeld is dat van de Staten-Generaal, door wie hij immers officieel werd
uitgezonden. Vertrouwd als hij, meer dan wie ook, geweest moet zijn met de
chronische wanbetaling door laatstgenoemde instantie, liet hij zich bovendien nog
garanderen dat hij rechtstreeks door de eigen Hollandse ontvanger, Reael, zou
worden uitbetaald. Soranzo, die het al moeilijk genoeg vindt aan zijn bazen uit te
leggen dat zo'n opdracht in de Republiek van de Heren Staten überhaupt geweigerd
kan worden, is bepaald ontdaan over zoveel heb-
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en eerzucht; de heer van Aerssen heeft zich voor eens en voor altijd doen kennen
16
als ‘poco buon patriota.’
Dat hiermee de chicanes nog niet waren afgelopen, zagen wij reeds terloops naar
aanleiding van het voorrangsprobleem met Vosbergen, maar wat er verder allemaal
nog bijgehaald mag zijn? Weliswaar was hij op 11 december niet zonder enig vertoon
komen afscheid nemen van de Staten van Holland, maar nog op 25 januari - uiteraard
1628 - vinden wij bij Alexander van der Capellen, van huis uit juist een politieke
geestverwant, opgetekend dat 's mans goede vrienden ‘misnoegen’ nemen ‘aen
syn verblyven ende voorgaende weigeringhe.’ Waardoor hij dan, naar het heet, nog
steeds niet kan vertrekken, is ‘een quaet been, gekregen door een val, dat twee
winthonden, al spelende, hem onder de voeten liepen.’ Vosbergen is dan ook maar
vast alleen vertrokken, evenals, maar die dan natuurlijk naar Engeland, Randwijck
en Pauw, die echter wel twaalf of veertien weken op oostenwind hadden moeten
17
wachten.
Het allerfraaiste was, dat Van Aerssen en Vosbergen op dat tijdstip in Frankrijk
al lang niet meer welkom waren. In een van zijn arrogante toespraken namens ‘le
premier Roy de la Chrestienté à qui vous devez la plus part de ce que vous estes’,
had d'Espesses, te weten op 3 januari 1628, genoegzaam vierkant laten weten dat
de heren alleen nog maar behoefden te komen, als zij Zijne Majesteit in de eerste
plaats satisfaction kwamen geven over de tot dusverre achterwege gebleven
ratificatie van het door Langerak gesloten tractaat, waarvan dan ook bij de verdere
negotiatie niet mag worden afgeweken. Dit standpunt, hoewel in uiterst beleefde
termen - wij willen immers graag goede vrienden blijven - door de Staten afgewezen,
wordt op grond van een nieuw-ontvangen koerier tien dagen later nog eens nader
door de Fransman bevestigd, met evenwel geen ander resultaat dan het in het
diplomatieke verkeer wel enigszins ongebruikelijke dat Hare HoogMogenden bij
hun voornemen volharden ‘aveq le premier vent’ hun buitengewoons naar Parijs te
zenden en wel om de koning beter voor te lichten dan klaarblijkelijk tot dusverre is
geschied. Naar Soranzo rapporteert vinden Prins zowel als Staten het optreden van
d'Espesses thans helemaal onverdraaglijk en bij Aitzema kunnen wij lezen hoe
Carleton zich erin verkneukelde dat zijn tegenspeler op het Binnenhof ‘sich soo
hatich ende swart maeckte deur sijn bitsige manier van proponeeren.’ Gelukkig had
de man het inmiddels ook te bont gemaakt tegenover een hier te lande bedrijvige
technische vertrouwensman van Richelieu, een zekere López, zodat hij reeds in
zijn volgende harangue, op 10 april, moest mededelen dat hij was teruggeroepen.
Niemand kan er minder rouwig om geweest zijn dan Frederik Hendrik, van wie
bijvoorbeeld Nicolaas van Reigersberg al maanden tevoren gesignaleerd had dat
hij althans deze Fransman bepaald niet mocht. Omgekeerd had Soranzo in december
1627 geconstateerd hoe ook Carleton zijn vroegere populariteit in Den Haag aan
het verliezen was en vertrok deze begin april 1628 om, nu er weer een Parlement
bijeenkwam,
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zitting te nemen in het Hogerhuis want hij was immers tot baron gecreëerd.
Wat de omstreden ambassade zelf betreft viel nauwelijks te verwachten dat zij,
zoals de zaken lagen, nog iets nuttigs zou kunnen uitrichten. Nadat ook Van Aerssen
medio februari eindelijk vertrokken was en zich in Boulogne - Calais was hun van
's konings wege ontzegd - bij Vosbergen had gevoegd en zij gezamenlijk naar Parijs
waren getogen, bleek aldra dat zij even goed hadden kunnen wegblijven. Naar Hugo
de Groot, wien deze afgang van zijn oude vijand allerminst onwelkom was, het
formuleert: ‘Onse ambassadeurs hebben dese weeck twee audientiën gehadt, eene
op Maenendagh eene op Woonsdagh. Sij wilden comen tot handeling van de paix
19
met Engelant, 's coninx commissarissen tot sluyting van het tractaet.’
Ook zelf doen de heren niet veel anders dan klagen over ‘swaare bejegeninge’
en ‘aanperssinge tot het Tractaat met Langerak gemaakt’, zonder dat zij ook maar
in de verste verte aan bemiddeling toekomen. Reeds de berichten omtrent hun
eerste ontvangst ontketenen overigens in de Staten van Holland een hernieuwde
discussie of men de in Franse ogen blijkbaar sacrosancte Langerak niet alsnog zal
terugroepen, terwijl ter Generaliteit in het bijzijn van de Prins besloten wordt hem
aan te schrijven dat men - de eerste maal dat het woord in een resolutie opduikt het door hem genegotieerde tractaat ‘desavoyeert’ met expresse order dat ook hij
zich thans te houden heeft aan de instructie van Van Aerssen en Vosbergen. Kortom,
wanneer de twee laatstgenoemden in maart 1629, als de Fransen en Engelsen al
lang weer verzoend zijn, ter Staten-Generaal en Van Aerssen alleen bovendien nog
in die van Holland verslag komen uitbrengen, dan valt er niet veel anders te
20
rapporteren dan een radicale mislukking. Maar of de heren ook nog hebben beseft
dat hun aanwezigheid in Parijs door Richelieu deskundig werd te baat genomen ter
koestering van zijn miezerig schertsverdragje met de Spanjaarden? Overeenkomstig
een uit 1627 daterend ontwerp-accoord tussen de beide Kronen zullen de Fransen
hun uiterste best doen, mits men zich ook van Spaanse zijde daartoe verbindt, van
de Staten gedaan te krijgen dat zij voorlopig (por cierto tiempo) niet met een grotere
troepenmacht dan 2000 man te velde zullen trekken. Welnu, dit kan, naar Bullion
in april tot zijn leedwezen aan ambassadeur Mirabel moet mededelen, nog niet
aanhangig worden gemaakt, aangezien Van Aerssen en Vosbergen alleen maar
over de bemiddeling met Engeland willen praten en weigeren het door Langerak
21
gesloten verdrag te erkennen.
Volledigheidshalve zij nog vermeld dat ook Adriaan Pauw's ambassade in
gezelschap van Randwijck naar Engeland hoegenaamd geen succes was. Niet
slechts acht hij, gezien de verhouding tussen Koning en Parlement, geen enkele
kans aanwezig op betaling van de nog uitstaande schulden, maar ook verder valt
22
er uit Engeland niet veel goeds te voorspellen. Hoe weinig mensen Adriaan Pauw
ook sympathiek hebben gevonden, niemand heeft ooit beweerd dat hij niet pienter
was.
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Hoeveel aandacht en, meer concreet, zij het ietwat triviaal uitgedrukt, spraakwater
van Prins en Staten aan deze eerste niet uitsluitend defensieve diplomatieke
campagne ook mag zijn ten koste gelegd, op punten beoordeeld had zij niet veel
opgeleverd; aanzienlijk positiever kan ons oordeel echter uitvallen, wanneer wij
nagaan hoe gereageerd werd op de overlast die deze Frans-Engelse oorlogstoestand
voor onze Republiek noodzakelijkerwijze met zich meebracht, kortom hoe de Staten
onder continu advies van de Prins met vlag en wimpel erin slaagden iets hoog te
houden, waarvoor het samengestelde substantief nog niet was uitgevonden, hun
neutraliteitspolitiek.
Maar al kende dan het courante spraakgebruik nog niet dit compositum, het besef
dat de neutraliteit moest worden gehandhaafd, was, ook al vernemen wij wel enkele
uitingen van flagrante franco- of anglofilie, klaarblijkelijk alom doorgedrongen.
Vergeefse moeite dus, wanneer de rivalizerende diplomaten in eindeloos
uitgesponnen betogen de wandaden van de tegenpartij aan de kaak stellen, al
kunnen wij, spoedig verveelde niet-zeventiende-eeuwers, natuurlijk niet meer
navoelen hoe die argumentatie met al haar details door individuele toehoorders
werd opgevangen, gewaardeerd en wie weet zelfs gesavoureerd; bijvoorbeeld, als
Carleton er de Franse Furie van 1583 bijhaalt in de - nochtans hier niet met name
genoemde - ‘voornaemste Stad van dese Provintien, ende alwaer doen ter tijd de
Vader van sijn Excellentie den tegenwoordigen Prins van Oraignen, als oock de
Staten resideerden’, hoe klonk dat en hoe werd daarbij gekeken in het Den Haag
23
van 1627?
Met dat al was het geen simpele driehoeksverhouding tussen twee koningen en
een sedert zowat een halve eeuw om strijd door hen geprotegeerd, parmantig
republiekje; er was wel degelijk, en dat maakte de zaak scabreus, een vierde in het
spel, de koning van Spanje. Dat is te zeggen, niet scabreus was diens verhouding
tot één van het drietal betrokkenen, de Republiek van de Heren Staten. Door hen
was hij, in de persoon van zijn grootvader, verlaten als hun ‘natuurlijke Heer’, maar
in theorie - in de praktijk was zelfs daar al niet zo heel veel meer van over beschouwde hijzelf zich nog steeds als zodanig. De diverse verdragen nu, die door
zijn en zijner voorvaderen broeders c.q. zuster van Frankrijk en Engeland met zijn
opstandige onderdanen waren gesloten, konden weliswaar geacht worden te
impliceren dat ook zij hem als niet langer souverein over die gewesten beschouwden,
maar daaraan kwam toch een gedegen reservatio mentalis te pas. Hadden reeds
Elisabeth en Hendrik III de nodige scrupels gehad bij hun incidentele steunverlening
aan opstandige onderdanen van een broeder-koning, bij het steeds meer veld winnen
van de droit divin-gedachte was dit besef er zeker niet minder op geworden. Het
samengaan met die - en laat dat ‘Heren’ dan maar weg - met die Staten was iets
waarvan men het gevoel had zich als koning in eigen kring wel degelijk te moeten
24
excuseren, de Franse en Engelse misschien niet langer tegenover elkaar, maar
dat roept dan wel enigszins een vergelijking op met gepatenteerd
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nette lieden die elkaar al sedert jaar en dag plegen tegen te komen in, zeg
bijvoorbeeld een matrozenkast.
Door hoeveel van onze regenten deze situatie zuiver werd aangevoeld, lijkt een vrij
ijdele vraag. Men zou zo zeggen, aan ervaren en verre van onbekwame diplomaten
zoals François van Aerssen en Adriaan Pauw kan het besef ervan toch niet helemaal
zijn voorbijgegaan, maar in haar geheel is onze regentenmaatschappij er toch heel
zeker niet van doordrongen geweest. Even stellig wel aanwezig was dat besef
daarentegen bij Frederik Hendrik, zelfs, naar wij veilig mogen aannemen, dag in
dag uit centraal aanwezig, verweven als het was met heel de problematiek van zijn
positie in de wereld. Immers, hij mag dan met nog zo veel tact en kundigheid doende
geweest zijn binnen het intern-Nederlandse kader de laatste resten van het
condottiere-element, die deze positie nog aankleefden, op te ruimen en er een
dynastieke apparatuur voor in de plaats te stellen, hoe hoog die positie in Europa
gequoteerd stond, was niet iets dat de Staten voor het zeggen hadden.
Met dien verstande dan altijd, dat het weer wèl ten nauwste samenhing met, of
laat ons maar vierkant zeggen dat het afhing van de macht die door die Staten met
hemzelf als hun veronderstelde leider werd ontplooid en hiermee raken wij aan de
centrale paradox in dit, ook verder allerminst van paradoxen verstoken vorstenleven.
Als Frederik Hendrik in 1637 op voorgaan van de Franse koning met het predicaat
‘Hoogheid’ wordt vereerd, dan zal geen mens in heel de wereld eraan twijfelen dat
hij dit, precies zoals tien jaar tevoren zijn Engelse Kouseband, te danken heeft aan
zijn pakket van Nederlandse taken en waardigheden. Wat er bepaaldelijk niet mee
wordt gehonoreerd is de prinsheerlijkheid van Orange als zodanig, waarvan
bovendien, zoals dan al wel duidelijk is gebleken, het ongestoord - en dan nog hoe
betrekkelijk! - bezit eveneens alleen maar verzekerd is dank zij wat hij daar ergens
ver weg aan de Noordzee te betekenen heeft. En trouwens, de lang-vervlogen,
weliswaar niet voorvader, maar dan toch erflater, die aan dat aardige stadje met
lapje grond de titel van prins had weten vast te knopen, mag daarmee het denkbare
maximum aan dank verdiend hebben, maar dat dan ook daarmee alleen, want aan
feitelijke baten bleef het prinsdommetje verre ten achter bij het gros van de
Nederlandse bezittingen.
Wat het vaderlijk stamhuis Nassau betreft waren ongetwijfeld soortgelijke
gevoelens van maximale dank verschuldigd jegens de verre oudoom Adolf die, naar
ook de dichter van het Wilhelmus niet verzuimt te memoreren, zo waar kans had
gezien het tot - verkoren - keizer te brengen. Zelfs was dat geweest onmiddellijk
nadat voor het eerst een graaf van Habsburg het tot diezelfde waardigheid bracht,
maar sedertdien was het in die familie vaker voorgekomen en ten slotte zelfs
gewoonte geworden, terwijl de Nassau's, al zullen
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zij dan kort na Frederik Hendriks dood ten minste in de Reichsfürstenstand worden
verheven, nog steeds niet meer waren dan Rijksgraven zoals men ze te kust en te
keur kon tegenkomen, alleen maar daarom niet bij karrevrachten, dat zij doorgaans
nog wel een rijpaard hadden.
Wanneer men dus, en dat verkozen heus wel de nodige lieden, de keper verkoos
te inspecteren van Frederik Hendriks vorstelijke status, dan bleek dat daarvan slechts
een vrij gering aandeel van huis uit was meegebracht, terwijl maar al te veel van de
glorie op het conto moest worden geschreven van de verworven positie, zodat, om
binnen het tijdvak te blijven, de vergelijking met iemand als Wallenstein niet al te
ongerijmd lijkt. Maar was Wallenstein, voor zover hij dan dienstbaar beliefde te zijn,
ten minste nog in dienst van de Keizer, tegenover wie men zich met goed
vorstenfatsoen als loyaal kon aandienen, Frederik Hendriks theoretische
dienstbaarheid gold juist die rebellerende Staten, toch waarlijk wel de laatste
dienstverhouding, waarin een duodecimo-prinsje zich tot in hart en nieren acceptabel
kon maken binnen het gremium van zeventiende-eeuwse ‘Kronen’. Het zou dan
ook volmaakt absurd zijn, zo hij had nagelaten - en zeker met de door zijn vader op
het nippertje gemiste kans voor ogen - te streven naar de souvereiniteit binnen het
staatsbestel dat hem in zijn emplooi had en als hij gadesloeg hoe een Karel I in
Engeland de zaak verbroddelde met zijn parlementen, dan mocht hij toch ook waarlijk
wel de overtuiging koesteren dat hij er heel wat meer van zou terechtbrengen. Zo
al, wat nog bewezen en niet slechts beweerd moet worden, dit streven in feite strijdig
was met het belang van ‘desen Staet’ in zijn geheel genomen, dan nog kan men
bezwaarlijk van iemand in Frederik Hendriks positie verlangen dat hij dat ook aldus
zou hebben ingezien.
Deze uitweiding moge haar plaats gegund zijn hier waar wij de Prins als staatsman
op het Europees toneel volop in actie zien komen, want dat stond te gebeuren nu
hij de Republiek moest heenloodsen door de perikelen van de oorlogstoestand die
was ingetreden tussen haar twee traditionele vriendenbeschutters, de Majesteiten
van Frankrijk en van Engeland, waarbij wij dan nog die van Spanje als vierde in de
coulissen signaleerden. Wat de betekenis betreft van deze aanvulling, moeten wij
steeds voor ogen houden hoe in de Engelse zowel als in de Franse politiek het
besef centraal stond dat de vijandschap tussen de Katholieke Koning en zijn rebellen
voorlopig als constante moest worden beschouwd en gehandhaafd, zodat zij, als
het toevallig in hun kraam te pas kwam, zelf met hun broeder te Madrid konden
experimenteren in vluchtige, soms wel ingenieuze toenaderingetjes, waar verder
geen burgerelement aan te pas kwam.
Op het hier aan de orde gestelde tijdstip nu was, naar wij reeds zagen, het spel
aldus geschikt, dat, terwijl Engeland officieel nog met Spanje in oorlog was, de
Allerchristelijkste Koning zo waar een alliantietje was aangegaan met
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de Katholieke. Voor de Engelse propaganda ten onzent, als ook voor wat wij met
een neologisme de La Rochelle-lobby zouden kunnen noemen natuurlijk gefundenes
Fressen, maar Frederik Hendrik was blijkbaar te zeer vertrouwd met de intieme
roerselen der Franse politiek - zelfs zo zeer dat hij deze vertrouwdheid naar buiten
deed uitstralen? - dan dat wij dit punt bij de discussies, althans in de daaruit geboren
resoluties, meer dan terloops eens aan de orde gesteld vinden. Wat meer zorgen
baarde, zij het geen van het allerzwaarste kaliber, was dat ook Buckingham met
zijn koning op sleeptouw weer eens met de Spanjaarden aan het aanpappen was.
In het geheim natuurlijk, want terwijl de twee genoemden het diep in hun hart nooit
helemaal hadden kunnen opbrengen juist tegen de Spanjaard vijandschap te
koesteren, gold voor het gros van het Engelse volk precies het omgekeerde. Niet
onamusant is dat, wij schrijven dan maart 1627, aangezien Joachimi's koerierspost
bij open dreigement van Buckingham niet veilig is, Alvise Contarini, dan immers
eveneens in Londen geaccrediteerd, via de Franse relais van de Venetiaanse
koeriersdienst een waarschuwing ter zake aan Frederik Hendrik het land uit
25
smokkelt. De Prins echter, die het heel goed zal kunnen vinden met de in mei
gearriveerde buitengewone Engelse ambassadeur Carlisle, neemt het, aldus
Soranzo, voorlopig allemaal niet zo zwaar op en wil er, aldus nog in augustus, niet
meer in zien, dan een voor dat soort gunstelingen typerend kinderspel van
Buckingham, waarvan die arme koning misschien wel helemaal niets afweet.
Weliswaar is hij in december 1628 enigszins beducht dat de Engelsen de Palatijn
en daarmee geheel de goede zaak in de steek zullen laten, maar begin januari heeft
Carlisle, die niet zoals gevreesd werd geruime tijd in Brussel is gaan negotieren
doch er slechts één dag heeft doorgebracht, hem weer van deze beduchtheid
26
genezen.
Gezien de omstandigheid dat in deze jaren voor onze Republiek Spanje nu
eenmaal de vijand was, leek het zaak, juist zoals heel haar buitenlands beleid, ook
het probleem van dit conflict tussen haar vrienden vooraf even aan deze vijandschap
te relateren, maar al ging de oorlog dan gewoon door - in 1627 Grol, in '28 de
Zilvervloot - bij de concrete perikelen die het handhaven van haar neutraliteit tussen
Fransen en Engelsen met zich meebracht, kan zonderling genoeg - en dus in
tegenstelling tot het diplomatiek gekonkel - die oorlog vrijwel worden verwaarloosd.
De belligerenten in kwestie waren allebei bondgenoten van de Heren Staten en
op basis van de bestaande tractaten - al kwam dan, strict juridisch gesproken, wat
Frankrijk betreft dat bestaan even in de lucht te hangen - konden beiden, wanneer
zij in oorlog geraakten, aanspraak doen gelden op zekere vormen van ondersteuning.
Met dat ‘in oorlog geraken’ was echter alleen en uitsluitend bedoeld: met de
Spanjaard; dat stond voor de Staten als een paal boven water en als dat soms met
de tekst in de hand niet waterdicht te adstrueren viel, dan vertelden zij het alsnog
erbij met de complimenten dat de
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letter er niet is om boven de geest te prevaleren. Aldus bijvoorbeeld Harer
HoogMogenden stellig ook niet onverwachte antwoord, wanneer in maart 1628
Carleton met beroep op de verdragstekst van Southampton om Staatse schepen
27
vraagt ter ondersteuning van de Engelse expeditie tot ontzet van La Rochelle.
Globaal genomen was van het tweetal Frankrijk verreweg de sterkste met zijn
enorme hulpbronnen plus nog met een, vergeleken bij de rest van de wereld, vrij
ver ontwikkeld apparaat om die ten bate van de Kroon rendabel te maken zonder
enigerlei inspraak van de kant van de onderdanen. Eén ding echter hadden de
Fransen niet, althans - want er werd met man en macht aan gewerkt - nog niet in
voldoende mate, een vloot met alles wat daaraan te pas komt, dus net precies wat
men in een oorlog tegen Engeland met als inzet een zeehaven en een daarvóór
gelegen eiland het allerhardst nodig heeft. Waar echter, behalve in het vijandige
Engeland zelf, die commoditeit, compleet met alle touw, teer en pikbroeken, in
overvloed te krijgen was, kon ieder kind aanwijzen: in dat rare Republiekje aan de
Noordzee, dat dank zij een wijs beleid van thans reeds ettelijke decenniën 's Konings
bondgenoot was. Welnu, wanneer wij dan in één adem erbij bedenken dat uiteraard
het Engelse belang met zich meebracht die Staatse leveranties naar best vermogen
te beletten, dan hebben wij, afgezien van allerlei franje, het simpele patroon van de
zwarigheden waarvoor het Statenbewind zich in deze conjunctuur geplaatst zag.
Niet dat ook die franje al niet lastig genoeg kon zijn. Dank zij het feit dat de
Engelsen iedere moeilijkheid die zich voordeed in verband met de Dutch terstond
de

tot in de n macht konden verheffen door er als duveltjes uit een doosje - en mogen
althans hun schimmen er enig soulaas bij hebben gevonden - de arme slachtoffers
van Amboina bij te betrekken, werden bijvoorbeeld in september 1627 drie schepen
van de Oost-Indische Compagnie in 's konings naam opgebracht en bij Portsmouth
aan de ketting gelegd. Naar de Amsterdammers in december weten te vertellen
bedroeg de gezamenlijke waarde meer dan twee en een half miljoen, maar ook
afgezien daarvan hebben de ingezetenen van hun stad van de zogenaamde Engelse
vrienden dan al voor acht miljoen schade ter zee geleden. Dit hoewel Hare
EdelGrootMogenden eind september, naar aanleiding van de terugkeer van Jacob
Cats die op buitengewone zending naar Londen geweest was, nog eens nadrukkelijk
hadden verklaard dat aan 's konings marine geen enkel recht competeerde tot het
molesteren van Nederlandse schepen, die van de Compagnieën inbegrepen. De
voor Engeland bestemde buitengewone ambassadeurs - Adriaan Pauw was trouwens
zelf zwaar erbij geïnteresseerd - moeten dan ook geïnstrueerd worden krachtig te
28
protesteren. Inderdaad werd tijdens hun Londens verblijf dat drietal schepen uit
Portsmouth vrijgegeven.
De grote test-case voor 's lands neutraliteitspolitiek kwam reeds in oktober van
hetzelfde jaar 1627, juist terwijl er, naar Soranzo rapporteert, op diverse

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

243
niveaux druk en uitvoerig over die moeizame neutraliteit wordt gedelibereerd.
Wij herinneren ons hoe volgens het verdrag van Compiègne, het in deze zomer
geëxpireerde, de Fransen niet slechts aanspraak hadden kunnen maken op
rechtstreekse ondersteuning door Staatse schepen, maar bovendien het recht
bedongen dat ‘si le Roy a besoin de vaisseaux de trois à quatre eens tonneaux,
équipés en guerre, lesdits Sieurs Estats en feront fournir soit par achapt ou par
louage à prix raisonnable.’ Dat, zeker nu men formeel gesproken zelfs kon stellen
dat de Heren Staten generlei alliantie met Frankrijk hadden, in de gegeven
omstandigheden door deze regeling protesten van Engelse zijde werden uitgelokt,
ligt voor de hand. Weliswaar ‘accordeerde’, naar Carleton het uitdrukte, zijn koning
op basis van het verdrag van Southampton de Staten ‘vrye traficq op Vranckryck’,
maar daaronder was geen ‘equipage’ begrepen, te weten dus geen schepen en wat
dies meer zij aan maritiems. Aldus de afgezant van Karel I herhaalde malen en in
diverse toonaarden in tal van allocuties ter Staten-Generaal; ‘kort en bondig’ was
nu eenmaal geen zeventiende-eeuws patroon. En wat evenmin ontbrak, was het
gevoelsargument: eenmaal in Frankrijk zouden die schepen niet slechts gebruikt
worden tegen de Engelsen, maar evenzeer tegen ‘die van de Religie’. En hoe zouden
Frederik Hendrik of, meer nog, Amalia hebben gekeken, toen zij vernamen dat
Carleton, ter illustratie hoe lief en dierbaar het allemaal behoorde te zijn zich zelfs
niet ontzag de banden tussen Engeland en de Republiek ietwat pathetisch aan te
dienen als ‘bevestigt met panden van de successie van de kroone van Engeland’,
te weten dan de Winterkoningin en haar kroost, dat juist toevallig die nacht met een
29
prinsje was toegenomen.
Op dat alles nu hadden de Heren Staten niet zo maar nuchter en wel repliek,
waarbij wij niet uit het oog moeten verliezen dat de Prins nog steeds niet terug was
in Den Haag, zodat de regelmatig met hem onderhouden communicatie veel tijd in
beslag nam. Lichtelijk cryptisch doet het bijvoorbeeld aan, wanneer wij de taak van
een zoveelste extra-delegatie van de Heren van Holland naar de Generaliteit aldus
omschreven vinden: ‘om daar te beleiden, dat in de differenten tusschen Vrankryk
en Engeland geen praejuditie en werde gedaan aan het besoigne alhier, om niet te
vroeg Vrankryk en Engeland te offenderen, of deesen Staat buiten postuure van
neutraliteit te stellen.’ Vreesde men serieus dat die neutraliteit op den langen duur
niet te handhaven zou zijn? Met andere woorden, was er het politiek acumen van
een Frederik Hendrik voor nodig om in te zien dat, zolang de Spanjaard als nummer
vier in de coulissen stond opgesteld, geen van het tweetal onderhavige belligerenten
het op een effectieve oorlog met de Republiek kon laten aankomen? Wie echter
zelfs niet de schijn op zich wilden laden van in een conflict zoals dit neutraal te zijn,
waren de Leidenaren, die weigeren zich accoord te verklaren met een genomen
besluit de gezagvoerders van convooi- en oorlogsschepen order te geven ‘tot de
defensie van de koopvaardyscheepen op de vrye zee’, maar eenvoudig eisen
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dat op die schepen niets vervoerd wordt, dat door de Engelsen als ‘verboden waren
of ammunitie van oorloge’ kan worden beschouwd. De Staten-Generaal ten slotte
weten met het geval helemaal geen raad, zo weinig raad dat wij nog drie en een
halve eeuw na dato de zetel van Frederik Hendrik als het ware zien leeg staan. De
bedoeling is weliswaar ‘in alle manieren neutraal te blijven’, maar daaraan weet het
hoge gezelschap op geen andere wijze uitdrukking te geven dan door vooralsnog
geen antwoord te ‘arresteren’ maar, mocht men daartoe niettemin ‘werden geperst,
dan eenige te committeeren, die secreetelijk daar op souden besoigneeren, en met
syne Excellentie communiceeren.’ Als enige overweging, die als geruststellend kon
worden aangemerkt, was in de Vergadering naar voren gebracht dat de voor Franse
30
rekening gebouwde schepen ‘nog in lange niet nut en souden koomen.’
Welnu, dat laatste was zeer betrekkelijk, want varen konden die schepen al wel,
of toch in ieder geval gold dit voor een drietal, respectievelijk uitgerust door Lodewijk
XIII zelf, door zijn moeder Maria de' Medici en door zijn favoriet, de ex-Hugenoot
en latere maarschalk Toiras, die zich juist in deze maanden een - aan Richelieu
verre van welkome - wereldfaam aan het verwerven was met zijn even heldhaftige
als hoofs-ludieke verdediging van St.-Martin op het eiland Ré.
Van dit drietal schepen lag het laatstgenoemde, geheten de Saint-Esprit, zeilree,
zij het met slechts vijfenvijftig koppen bemand - waaronder zestien Nederlanders op de rede van Texel, toen op 7 oktober, steeds nog 1627, om 5 uur 's middags
een zeven- of achttal Engelse oorlogsbodems, die later zelfs nog versterkt zullen
worden, rustig aan al wat er aan Staatse of compagnieschepen lag voorbij, door
het Marsdiep naar binnen zeilden en zich, naar de eerste berichten luidden:
‘vegtenderhand’ nadat er ‘dien gantschen avond dapper’ op was geschoten, doch
volgens een later en dus waarschijnlijk wel nauwkeuriger relaas ‘sonder slag of
stoot’ van dit Franse schip meester maakten. Van de bemanning werden de
Nederlanders vrijgelaten, de Fransen over de verschillende Engelse schepen
verdeeld. Het schip van de koning en dat van de koningin-moeder lagen verder de
Zuiderzee in verankerd en vluchtten tot ‘onder 't canon van Enckhuysen’, dit, naar
wij ruim een half jaar later vernemen ‘soo lang tot dat de bewaerders self die hebben
31
geretireert tot binnen Amsterdam.’
Door een tweetal leden van de Amsterdamse admiraliteit van dit stoute stukje in
kennis gesteld, gingen de Heren van Holland er uit de aard der zaak terstond over
delibereren, waarbij het opvalt dat blijkbaar als eerste François van Aerssen het
woord kreeg, de maker van het verdrag van Southampton. Wat hij bij deze
gelegenheid als zijn duit in het zakje doet, is overigens niet heel veel meer dan nog
maar weer eens eraan herinneren hoe bij dat verdrag immers alleen maar gedacht
was aan Spanje als vijand. Was hij dus, kunnen wij slechts raden, de mening
toegedaan dat ten gevolge van die onduidelijk-
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heid zo'n incident als dit er eigenlijk wel onder viel? In ieder geval was dit de officiële
Engelse uitleg en wat zij er nog bijvertelden, was dat de Staatsen zich dat soort
stunts immers ook regelmatig permitteerden in hùn havens. In hoeverre dat toen
reeds waar was, zij daargelaten; wij weten dat het twaalf jaar later inderdaad zo zijn
zal.
Waartoe nu, aldus gehoord de Heer van Sommelsdijk, de Staten van Holland na
deze eerste deliberatie ter zake besluiten, is op de keper beschouwd nogal mak.
De kwestie betreft buitenlandse zaken en moet bijgevolg officieel dóór al is het in
feite via de Generaliteit - ‘door de Provintiën’, zoals de Hollanders het doorgaans
noemen - worden bedisseld. Vandaaruit moeten dan ook terstond gedeputeerden
naar Texel worden gestuurd ‘om met alderhanden inductien de Engelschen te
bewegen, afstand te doen van hostiliteit te pleegen binnen deese Landen.’ En
waarlijk heel fraai is wat daarop volgt; voor het geval dat ‘de Engelschen of
Françoisen’ tegen de commissie ‘feitelijkheid’ mochten tonen, moet zij gelast worden
‘met gelijke feitelijkheid daar tegen te doen.’ Verder moet zij nog het Engelse eskader
‘daar ... houden’ totdat zij ‘restitueeren de scheepen of goederen die genoomen
syn’, tenzij inmiddels alsnog door haar souvereine opdrachtgevers ‘anders sal wesen
geordonneert’. En dan te bedenken dat zelfs daarbij nog de heren van Dordrecht,
blijkbaar niet van zins onder te doen voor de Leidenaren, ‘doen notuleeren niet goed
te vinden dat men teegen de Engelschen iet doe dat tot rupture of oorlog mag
32
strekken.’
De commissie uit de Generaliteit moet weinig minder dan spoorslags vertrokken
zijn en wat zij per kerende post uit Den Helder rapporteerde was dat wat er aan
eigen schepen op de rede lag op geen stukken na voldoende was om de Engelsen
‘met reputatie te doen obedieeren.’ Zij hebben daarom rechtstreeks aan de
Admiraliteiten plus aan de Compagnieën geschreven om versterking, een alleszins
33
lofwaardig initiatief dat echter verder niet heel veel ter zake doet.
Nog niet in Den Haag teruggekeerd toen dit alles zich voordeed was Frederik
Hendrik, die namelijk, zoals wij hierboven reeds zagen, pas 11 oktober arriveerde
en toen met de op hem losgelaten statendelegaties eerst de kwestie van die
voorgenomen maar nog niet verwezenlijkte buitengewone ambassades ging
bediscuteren en in de nauwste samenhang daarmee die van het door Langerak
ondertekende zogenaamde tractaat met Frankrijk. Mogen wij reeds hierin een
aanwijzing zien dat het bij Texel gepasseerde veel minder beroering in den lande
teweeg bracht dan wij thans normaal zouden vinden, deze indruk wordt nog versterkt,
als wij uit 's Prinsen eigen Mémoires - waarin dit hele geval zelfs niet vermeld wordt
- gewaar worden dat hij nauwelijks meer dan een week op het Binnenhof verbleef
en toen weer prompt tot eind november naar Staats-Vlaanderen en de contreien
omtrent Bergen op Zoom vertrok. Toch werd, behalve over die ambassades of liever
gezegd in samenhang daar-
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mee, met Zijne Excellentie ook over het gebeurde op de rede van Texel
geconfereerd, al gold de deliberatie niet zo zeer het geval op zichzelf als wel de
vraag hoe men zich dienaangaande het best kon opstellen in de antwoordnota's
aan en de gesprekken met d'Espesses en Carleton. Welnu, wat dat betreft is Zijne
Excellentie niet bepaald origineel, laat staan inventief. Wat moet worden vermeden
is ‘categorykelijk te antwoorden’ op de vraag of men de twee resterende Franse
schepen al dan niet vrij zal laten gaan, want er kan immers eenvoudig op worden
gewezen dat door ‘de invasie van de Engelschen binnen de stroomen van dit Land’
de zaken ‘in zulke termen zyn gebragt, dat geen apparentie is, dat de resteerende
scheepen in lange nog konnen uitgebragt werden.’ Vooralsnog kan dan ook
gevoeglijk worden volstaan met een verwijzing naar de twee buitengewone
bezendingen waarvan men immers hoopt - er staat ten minste niet ‘verwacht’ - dat
zij spoedig een ‘accomodatie’ tussen het tweetal koningen zullen tot stand brengen.
Wat de andere uitstaande kwesties betreft dient uit hoofde van dezelfde overweging
34
‘meede geen vaste antwoord’ te worden gegeven. Dit geregeld zijnde met
betrekking tot 's lands ruzieënde vrienden, vertrok Zijne Excellentie naar de door 's
lands vijand belaagde frontieren.
En was deze houding van ‘mij niet gezien’ in feite ook niet veruit de meest
praktische? Van de twee belligerenten was het Engeland, rijk aan schepen, dat hic
et nunc kwaad kon doen of toch in ieder geval een flinke portie overlast bezorgen.
In datzelfde Engeland echter moest Buckingham alles op haren en snaren zetten
om zijn politieke hachje te redden met een oorlog ter ondersteuning van de belaagde
geloofsgenoten in La Rochelle, dus minder dan ooit kon hij het net precies nu laten
aankomen op een oorlog met die andere, zij het weinig beminde geloofsgenoten,
de Heren Staten, en dat dan zeker niet terwijl hij toch al voor de zoveelste keer met
de Spanjolen aan het smoezen was.
Maar al waren het dan ter plaatse, op korte termijn, de Engelsen, die uit het sterk
konden spelen, in wezen was het de Franse monarchie die met haar vooralsnog zo
onvergelijkbaar veel omvangrijker hulpbronnen en misschien meer nog met haar
als het ware ingebouwd antagonisme tegen Habsburg, bondgenoot nummer één
was en voorlopig nog moest blijven. Om dat te beseffen behoefde men zelfs niet
ex matre Coligny te zijn gesproten, dat lag ook in de vaderlijke erfenis wel opgesloten.
En was het dan, alles tegen elkaar afgewogen, per slot van rekening niet heel wat
beter met Richelieu te maken te hebben dan met wijlen Anjou? Zelfs meer nog, zou
het voor de vader, huiselijk uitgedrukt, niet iets geweest zijn om jaloers te worden,
als hij deze constellatie had kunnen voorzien, waarin het zijn zoon vergund was 's
lands twee grote vrienden zo nonchalant tegen elkaar uit te spelen?
Wat daarbij dan alleen maar zeer verheugend kan zijn gevonden, is dat ook de
Fransen, die dan weliswaar in dit geval niet bij machte waren iets zo flagrants te
presteren als hun Engelse vijand op de rede van Texel, zich niette-
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min eveneens tegenover deze Staat enigermate in het ongelijk hadden gesteld door
hun alliantietje, al was het er dan maar een op de korte baan, met de Spanjaard,
aldus de Heren Staten op zijn allerminst genomen een gelegenheid biedend, om
niet te zeggen opdringend, tot afstand nemen. Als potentieel gevaar maakte deze
alliantie met name daardoor een onderdeel uit van de neutraliteitsproblematiek waar
Prins en Staten mee te kampen hadden, dat zich immers zoals de zaken lagen een
situatie kon voordoen, waarin Spaanse schepen ter ondersteuning van een Frans
eskader zouden uitvaren. Dus vrage: zou in dat geval de Spaanse vijand mee
beschermd worden door de Franse vlag? In feite zag ook Richelieu zelf dat niet zo
gauw gebeuren. Zodra hij het bericht van Texel had ontvangen, liet hij weliswaar,
naar hij aan zijn hispanofiele collega-kardinaal Bérulle schrijft, via Spinola de Spaanse
admiraal te Duinkerken verzoeken zich gereed te houden om eventueel de Franse
schepen uit de Zuiderzee te eskorteren, maar toch alleen voor het geval dat de
Hollanders dat zouden weigeren. En het hierop volgende zinnetje: ‘Si les Espagnols
reffusent ce que dessus, je ne sçay ce que j'en devray dire’ getuigt toch waarlijk
35
niet van heel veel fiducie. Zoals wij weten voeren voor de verdere duur van het
oorlogje de twee niet buit gemaakte Franse koningsschepen in het geheel niet meer
uit onze vaderlandse wateren weg, waarbij wij ons herinneren hoe medio januari
1628 de heren van Randwijck en Pauw al drie maanden lang op oostenwind zaten
te wachten.
Het kritieke moment van die overval eenmaal veilig doorstaan, werd het
hooghouden van de neutraliteit geleidelijkaan een routinebeslommering, waarbij
het welbekende breedsprakige gekibbel begrijpelijkerwijze een van de voornaamste
ingrediënten uitmaakte. Dat, de Prins eenmaal weer terug uit Lillo en daaromtrent,
de beslissingen nogal eens ‘ter discretie’ werden gesteld van hem met enkele
gedelegeerden, kan ons zo langzamerhand niet meer verwonderen, met dien
verstande dat, wanneer deze een principieel karakter droegen, vooraf steeds de
teneur werd vastgelegd in een formele resolutie. Aldus werd bijvoorbeeld een verzoek
geweigerd om doortocht van Engelse troepen die ‘van de Elbe’ kwamen en kort
daarop een eveneens Engels verzoek hier te lande soldaten te mogen werven.
Omgekeerd werd, ondanks een persoonlijk, prompt aan de Staten-Generaal
doorgegeven briefje van Richelieu aan Frederik Hendrik, de uitvoer naar Frankrijk
geweigerd van een viertal schepen, aangekocht door de vertrouwensman van de
kardinaal, de reeds eerder genoemde en tot zijn eigen schade door d'Espesses
verfoeide López. Wel krijgen wij, al is het maar uit de stroom van Engelse protesten,
de stellige indruk dat deze López, die Richelieu ten slotte met een officieel koninklijk
schrijven aan de Staten laat recommanderen, oogluikend nogal het een en ander
36
naar Frankrijk heeft kunnen wegwerken. Volkomen duidelijk maakten ten slotte de
Heren Staten aan wie het mogelijkerwijze nog steeds niet wist, hoezeer het hun
ernst was met de handhaving van hun neutraliteit maar
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daarbij tevens met de veiligstelling van hun belangen, toen zij in augustus 1628 aan
al wat onder hun vlag voer nog eens de instructie inscherpten niet slechts het ‘nemen’
van Staatse schepen te beletten, ‘maar genoomen weesende, en des magtig
weesende, weeder te doen loslaaten en redden, sonder distinctie van vrybuit- of
37
Konings-scheepen van Vrankryk of Engeland.’
Toen, twee maanden nadat in Engeland Buckingham van het toneel was
38
weggevaagd, Richelieu met zijn ‘bemetselde schepen’ ten langen leste La Rochelle
bedwongen had, was heel dit Frans-Engelse oorlogje de bodem ingeslagen, al werd
pas op 24 april 1629 de vrede gesloten. Dit dan te Susa in de Piemontese Alpen,
want zodra hij even de handen vrij had, nog vóór hij de Hugenoten ook in de
Languedoc ging beteugelen, trok immers de kardinaal met koning en al de bergen
over voor een expeditie die, al werd dan in theorie de non-belligerentie gehandhaafd,
een wel bijzonder weinig vriendschappelijk karakter droeg tegenover de Habsburgers
en die dan ook, of het zou in Venetië moeten zijn, nergens zo zeer werd toegejuicht
als in Den Haag. De wel officiële Franse belligerentie van het vervlogen jaar tegen
Engeland kon al heel spoedig geclassificeerd worden als wat zij in feite geweest
was, niet meer dan een nevenverschijnsel bij het grote gebeuren om La Rochelle.
Voor de gezamenlijke bondgenoten echter van die twee oorlogvoerenden had het
zo ingewikkelde politieke bedrijf van die jaren tot gevolg gehad dat hun positie in
het wereldbestel, men mag misschien niet zeggen een dimensie meer had gekregen,
maar wel onmiskenbaar een heel ander perspectief dan tot dusverre. Koningen
zullen van Den Haag uit ook in de toekomst bejegend worden met al het protocollaire
eerbetoon dat aan koningen toekomt, maar dit dan voortaan vanuit een heel wat
steviger gevestigd gevoel van eigenwaarde dan tot dusverre; ware die term reeds
in zwang geweest, dan zou men kunnen zeggen dat aan de betrekkingen van de
jonge Republiek ook met haar meest pompeus gekroonde bondgenoten voortaan
geen hermelijnkoorts meer te pas kwam. Maar wie daarbij onmisbaar was gebleken,
was iemand met zelf een klein randje hermelijn, de Prins van Oranje.

Eindnoten:
1 Res. St. Gen. 2 juli '27. Het concept werd ‘in handen’ van de Raad van State gesteld en duikt
verder niet meer op.
2 Met name Carl J. Burckhardt Richelieu I, 278vlg.
3 Cal. XX, 557. Impeachment = het in staat van beschuldiging stellen van een dienaar der Kroon
door het Parlement.
4 Aitz. II, 544, 553.
5 vdC. I, 491.
6 Res. H. 10 sept. '27.
7 Id. 17 sept.
8 Id. 10, 13 juli '27.
9 Aitz. II, 546, 554.
10 Hierboven blz. 218.
11 Res. H. 17 juni, 14, 23 sept., 8 okt.; Res. St. Gen. 8 okt. '27.
12 Res. H. 7, 8 okt. 27.
13 Res. St. Gen. 10 nov. '27; Ven. S. St., disp. 15 nov. '27.
14 Res. Gec. R.H. 22 nov. '27.
15 BrGr. III, 192.
16 Res. Gec. R.H. 2 nov.; Res. H. 8, 9 nov. 27; Ven. S. St., disp. 8,15 nov.
17 vdC. I,449.
18 Aitz. II, 575, 565-'70; Cal. XX, 554, 506; BrGr. III, 192.
19 BrGr. III, 269; de genoemde data resp. 20 en 22 maart.
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Sim. Est. 1481; Mirabel aan Philips IV; 11 dec. '27, 20 apr. '28.
Res. H. 28 mrt., 7 apr. '29.
Aitz. II, 552; abusievelijk opgenomen onder het jaar 1628.
Bijv. PTR 181.
Cal. XX, 146.
Id. XXI, 131, 137, 441, 452, 469.
Aitz. II, 585, 591.
Res. H. 30 sept., 10, 11 okt. 27.
Id. 15, 17 sept., 6 okt. '27.
Id. 20 (mijn curs.), 24, 23 sept. '27.
Id. 9, 10, 11 okt. '37; Aitz. II, 764.
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Id. 11 okt. '27.
Id. 13 okt. '27.
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Hoofdstuk XVII
In de voorgaande hoofdstukken zijn wij enigszins op de chronologie vooruitgelopen.
Zo hebben wij bijvoorbeeld voor het gadeslaan van Frederik Hendriks diverse
activititen gedurende het jaar 1627 ons in gedachten herhaaldelijk naar zijn
legerkamp vóór Grol moeten begeven; het wordt dus wel tijd even onze aandacht
te richten op wat hij eigenlijk in die buurt was komen doen, de belegering en de
inname van dat graafschappelijk-Zutphense stadje.
In retrospectie kan het haast niet anders dan dat wij deze eerste en kleinste van
Frederik Hendriks grote belegeringen als een voorproefje beschouwen van de
tweede, de allergrootste uit de reeks, die van Den Bosch, en wie zal ontkennen dat
het zeer wel bij 's mans figuur zou passen eerst eens zijn krachten of dan toch in
ieder geval zijn vakkennis en vaardigheid te beproeven op een niet meer dan
middelgroot object? Per slot van rekening had hij, met dat teloorgaan van Breda als
ouverture, nog niet de gelegenheid gehad te laten zien wat hij als veldheer waard
was en dat het verlies van Breda niet aan hem kon worden geweten, was een
omstandigheid die weinig heul bood wanneer het aankwam op zijn militair prestige
naar buiten. Hier stond dan echter weer tegenover dat het van zo nabij gadeslaan
van Spinola die op een zo vertrouwd terrein aan het werk was, naar wij in alle
redelijkheid mogen veronderstellen, niet dan in hoge mate leerzaam en inspirerend
kan zijn geweest voor welke jongere in het bedrijf dan ook. Nochtans, voor de relatief
dan wel jongere maar met dat al toch ruim veertigjarige nieuwe veldheer begon het
nu toch ook wel tijd te worden te bewijzen dat juist hij onder de tijd- en de vakgenoten
de evenknie van Spinola was in het stedenbedwingen. Nog in de lente van dit jaar
1627 kon het gebeuren dat wij hem door iemand die hem in Den Haag een paar
jaar lang van vrij nabij had meegemaakt, de thans in Londen gestationeerde
Venetiaan Alvise Contarini, horen aanwrijven dat hij meer aandacht heeft voor de
1
liefde dan voor de oorlog.
Geheel afgezien daarvan echter, in hoeverre ook bij de Prins zelf de gedachte
meespeelde aan wat wij thans als generale repetitie zouden aanduiden, was Grol
een alleszins voor de hand liggend doelwit voor offensieve oorlogvoering van de
zijde der Heren Staten tegen hun Spaanse erfvijand. Nadat het jaar tevoren door
de met een zekere nonchalance erop afgestuurde Ernst Casimir het nietige
2
3
Oldenzaal was ingenomen, was namelijk dit ‘lantverderflijck’ Grol het enig
overgebleven, op Nederlands grondgebied gelegen Spaanse steunpunt in de vage
contreien, die wij door de Spanjaarden zelf doorgaans vinden aangeduid als Frisia.
Ook zelfs van Brussel uit bekeken een heel eind uit de richting, dat zeer zeker, maar
daarbij moeten wij van meet af aan indachtig
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zijn hoe in deze jaren de Spaanse koning zijn eigen oorlog tegen zijn rebellen voor
zover maar enigszins mogelijk probeerde te coördineren met die van zijn neef de
Keizer in deszelfs Rijk. Aitzema is er dan ook eens vierkant naast, wanneer hij
beweert dat de Spanjaarden Grol ‘so veel niet weert geacht’ hebben. Integendeel,
zij zouden er heel wat voor over hebben gehad het te kunnen ontzetten, maar waren
daartoe niet bij machte door geldgebrek, zodat hun veldheer Hendrik van den Bergh
zich moest beperken tot wat dreigend op-enneer-gemarcheer. Typerend voor de
situatie in ruimer verband bezien is dat, Grol eenmaal verloren, de Spanjaarden, zij
het naar hun aard en geschapenheid pas na drie jaar aarzelen en marchanderen,
ook in hun laatste vesting in die buurt, het eigenlijk aan de Oranjes toebehorende
4
Lingen, hun eigen garnizoen zullen laten vervangen door een van de Keizer.
Ook van Staatse zijde zelf was deze aanval op het laatste Spaanse bolwerk in
het noordoosten wel degelijk ondernomen in nauw verband met de grote onvrede
in Duitsland. Daar, uiteraard speciaal in de buurt van Weser en Elbe, was het namelijk
de Deense koning Christiaan IV, die met zijn troepen ongegeneerd huishield, en
met Denemarken hadden de Heren Staten immers nog een bondgenootschap lopen.
En al was hierbij dan voorbehouden dat, juist zoals de Denen wat Spanje betreft,
de Republiek tegenover Keizer en Rijk neutraal zou blijven, met name in een
grensprovincie als Gelderland was men, naar de nabije toekomst zou leren niet
helemaal ten onrechte, wel enigszins sceptisch te moede in hoeverre ook genoemde
instanties van hun kant die neutraliteit zouden believen te eerbiedigen. Trouwens,
tot en met in het veilig veraf gelegen Amsterdam zal men, blijkens Hugo de Groots
neef Joost Brasser, in de winter van 1628 bang zijn voor een keizerlijke inval tegen
5
de volgende zomer. En zelfs afgezien daarvan, dat een strateeg als Frederik Hendrik
zo'n eenzame vijandelijke voorpost op een paar uur gaans van de IJssel liefst niet
tot in lengte van dagen zag voortbestaan, lijkt zonder meer duidelijk.
De, wat wij dan formeel wel moeten noemen toestemming van Hare
HoogMogenden die Grolse anomalie te liquideren, had hij reeds verkregen in
september 1626, al was het dan wel enigszins à contre-coeur en al hadden met
name de Zeeuwen zich ertegen verzet dat het centrum van het oorlogsgebeuren
6
zo ver naar het oosten verlegd werd. Ook zelf gaf de Prins er echter blijkbaar de
voorkeur aan het beleg pas te ondernemen, als hij heel zeker van zijn zaak was,
concreter uitgedrukt, wanneer hij alle machtsmiddelen die hij erbij nodig achtte tot
zijn beschikking had. Zodoende zagen wij hem dan ook reeds, te midden van vele
religieuze perikelen en in niet geringe mate tot het laatst toe daardoor
gedwarsboomd, de winter en het voorjaar 1626-1627 vóór alles besteden aan
versterking van het oorlogseffectief.
Maar eindelijk was het dan zo ver. Omgord met zijn zo pas verkregen Kouseband
vertrok de Prins uit Den Haag naar Emmerik, waar hij het leger inspecteerde en
vanwaar hij 18 juli optrok om zich na een tweetal dagmarchen
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deskundig te verschansen in de hei rondom Grol. Verdedigd werd het vestingstadje
door een garnizoen van vijftienhonderd man voetvolk plus een compagnie ruiterij
‘avec bon nombre de canon’. Commandant was Mathijs van Dulcken, door Frederik
Hendrik aangeduid als ‘gentilhomme du pays’, een aanduiding die in beginsel zeer
zeker correct was, want de man kwam uit Roermond, hoofdstad van het Gelderse
Overkwartier, maar zouden in 1627 nog heel veel mensen het aldus hebben
7
uitgedrukt?
Dat, hoezeer ook in technisch opzicht als belegering volwaardig, de onderneming
tegen het Zutphense stadje op heel wat geringer schaal haar beslag kreeg dan
weldra die tegen plaatsen als Den Bosch en Maastricht, zouden wij alleen reeds op
grond daarvan kunnen bevroeden, dat de omsingeling in vijf dagen voltooid was,
maar in tegenstelling tot het vijftal rond Den Bosch en Maastricht worden dan ook
bij Grol slechts twee volwaardige ‘kwartieren’ ingericht - één van de Prins zelf en
één van Ernst Casimir - plus nog een kleiner voor Maurits' bastaardzoon, de jeugdige
Willem van Nassau la Leck, luitenant-admiraal van Holland, die vrijwel aan het slot
van het beleg er nog het leven bij zal inschieten; ‘op de 136e dag na zijn huwelijk’,
zoals de zelf dan nog recentere echtgenoot Huygens er met een noot van pietas
bijvermeldt.
Tussen de kwartieren in liet de Prins op daartoe dienstige verhogingen in het
terrein een drietal versterkingen aanleggen, respectievelijk naar hun aanleggers en
bemanners genoemd het Franse, het Engelse en, ‘quelques Regimens de ceste
Province y ayans travaillé’, het Hollandse. Hier Fransen en Engelsen zo
wapenbroederlijk naast elkaar aan te treffen, terwijl tussen hun respectieve
vaderlanden een oorlog op uitbreken stond, mag ons in een tijdperk van huurlegers
niet al te zeer verbazen; allebei die grote bondgenoten plachten nu eenmaal de
Republiek met hulptroepen te ondersteunen of toch in ieder geval werving voor het
Statenleger op hun grondgebied toe te laten. Wat daar in dit geval dan nog bijkomt,
is dat van die Franse troepen een niet onaanzienlijk deel uit Hugenoten bestond,
die, eerder dan met Richelieu, met La Rochelle sympathizeerden.
Wat, al mag zij dan tot 's Prinsen grote worden gerekend, de belegering van Grol
evenmin was, is heel langdurig. Op 30 juli werd de stad voor het eerst met grof
8
geschut bestookt - ‘tormenta majora’ om met Huygens te spreken - en reeds op 18
augustus begon het garnizoen te parlementeren over zijn uittocht, die de 20ste
plaats had. Alles geschiedde volkomen in stijl zoals het behoorde; iedere bereidheid
tot overgave werd met alle traditionele opsmuk van ludiciteit door de belegerden
geloochend totdat het graaf- en ondermijningswerk van de belegeraars zo ver
gevorderd was, dat blijkbaar een bres in de stadswal zelf te duchten viel en, dat
stadium eenmaal bereikt, gedoogde de erecode van het tijdvak - om niet te zeggen:
schreef hij voor - dat over capitulatie werd onderhandeld. Bij langer volhouden dan
de buitenversterkingen bij machte waren de vijand te keren gold namelijk volgens
dezelfde code dat

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

252
de overwinnaar zijn troepen vrijelijk de veroverde veste moest laten plunderen en
zo iets paste kwalijk bij een Spinola of een Frederik Hendrik.
Wel paste daarentegen bij dat soort oorlogvoering, dat ook de veldheer zelf zijn
leven in de waagschaal stelde, en dat met name deze veldheer dat nimmer naliet,
is iets waaraan wij zelfs in de hoge Statencolleges tot in den treure zullen worden
herinnerd. In hoeverre was het een kwestie van simpele militaire efficiency, in
hoeverre pure bravoure of panache? Of misschien iets veel diepers, een
zielsbehoefte het treuzelend gesloof van alledag, als de gelegenheid zich voordeed
te compenseren met een intensivering die daarbij tevens haar praktisch nut had?
Wie zal zich verstouten het uit te maken? En is het geen inbreuk op privé domein
ons in dit probleem te verdiepen, een inbreuk die slechts in zoverre te
verontschuldigen valt, als ook de publieke persona van Frederik Hendrik ons alleen
maar voor ogen staat met die doodsverachting - of is het: met dat tarten van de
dood? - als wezenlijke, onwegdenkbare component? En moet daarbij dan niet als
iets helaas maar al te uitzonderlijks in onze nationale boedelbeschrijving worden
gesignaleerd hoe die onwegdenkbaarheid vrijwel uitsluitend berust op een der kleine
meesterwerken uit onze litteratuur? Wie kent haar niet, de door Hooft verwoorde
‘Klaghte der Prinsesse van Oranje’ - ook zij in haar angsten een publieke persona
- ‘over 't oorloogh voor 's Hartogenbosch’ met dat pregnante ‘Maer aller koegels
moorden my’?
Deze strofen zullen door de Drost worden neergeschreven, als twee jaar na dezen
tijdens een zoveel langduriger en fameuzer beleg 's Prinsen geringe zorg voor eigen
lijfsbehoud blijkbaar alom in den lande gesprekstof levert, maar wij behoeven er
niet aan te twijfelen dat het thema als zodanig ook reeds in de dagen van Grol
terdege meespeelde, getuige alleen reeds die arme jonker Willem, die namelijk door
het hoofd werd geschoten, terwijl hij naast de Prins in een loopgraaf stond. Wat wij
hierbij moeten bedenken, is dat Frederik Hendrik, die bij al die belegeringen zelfs
geen schrammetje heeft opgelopen, het niettemin de vijandelijke scherpschutters
eerder gemakkelijk dan moeilijk maakte, want, al zal het dan wel eerder ten behoeve
van zijn eigen mensen geweest zijn, hij droeg er zorg voor overal snel herkenbaar
te zijn door - wellicht in navolging van zijn peetoom? - op zijn hoed een bos met
witte veren te dragen. Ook zij zullen dank zij Hooft beroemd blijven, maar bijvoorbeeld
in 1635 komen wij ze eveneens tegen in een van die al dan niet bestelwerkrijmelarijen
van twijfelachtige inspiratie uit het Zuiden, door Maurits Sabbe aan de vergetelheid
ontrukt in zijn bundel Brabant in 't verweer. Ook reeds thans, in de dagen van Grol,
echter vinden wij die witte pluim met nadruk gesignaleerd, en wel, ietwat
verrassenderwijze, door Maria van Reigersberg die juist in deze jaren weer eens in
Holland poolshoogte is komen nemen en van alles wat zij opvangt een minutieus
9
verslag uitbrengt aan haar Huig. Misschien van meet af aan niet helemaal zonder
bijbedoelingen, want een van de middelen waar-
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mee de grote man weer in de prinselijke gratie probeert te komen, zal een gedegen
latijns poëem zijn, getiteld Grollae Obsidio. Zijn doel ermee bereiken deed hij zoals
wij weten niet, maar Vondel, die een jaar tevoren reeds zonder respons de
Geboorteclock van de jonge Willem geluid had, kreeg ook nu evenmin een bedankje
voor zijn, weliswaar dan niet latijnse maar zeker niet minder geslaagde zegezang
naar aanleiding van hetzelfde Grol.
Dit stadje eenmaal bemachtigd, liet Frederik Hendrik zich door geen enkele, zij
het nog zo dringende aanmaning ertoe bewegen ook maar een dag eerder naar
huis terug te keren dan hij verantwoord achtte en dat was, nadat hij eerst de Grolse
vestingwerken had laten herstellen en onder zijn persoonlijk toezicht het leger
onderbrengen in zijn winterkwartieren, pas tegen half oktober. Zodoende zal
bijvoorbeeld een in die weken ter Statenvergadering van Holland geopperd idee
belasting te gaan heffen van de ‘boedelhuizen’ wel zonder zijn advies als zijnde
‘niet practicabel en vol vexatien’ van de tafel geveegd zijn, maar ook allerlei heel
wat belangrijker zaken liet hij, naar wij reeds zagen, eerst even rustig betijen, terwijl
hij bovendien een week nadat hij in Den Haag was teruggekeerd weer op inspectie
naar Brabant en Zeeland vertrok. Typerend, stellig meer dan voor de man persoonlijk
voor de eeuw waarin hij leefde, is dat wij wat deze reis betreft in zijn Mémoires wel
in vage termen vermeld vinden dat hij ‘vers la fin de Novembre’ op het Binnenhof
weerom was, maar zonder dat wij te weten komen of die terugkomst vóór of na de
27ste viel, op welke datum namelijk zijn oudste dochter, Louise Henriëtte, de
toekomstige keurvorstin van Brandenburg, werd geboren. Met deze ontstentenis
zijn overigens meer de Mémoires geplaceerd dan het prinsesje. In zo'n verslag van
optreden naar buiten behoort alleen de geboorte thuis van hem wiens taak het
eenmaal zijn zal het levenswerk voort te zetten, de zorgzame vader privé echter
hield wel degelijk aantekening van de geboorte van al zijn kinderen, compleet met
doop en wie er peet stond. Enigerlei discriminatie van meisjes valt daarbij ook bij
deze miltaire vader niet waar te nemen; als in 1634 bij de geboorte van de zoveelste
dochter, Albertina Agnes, prinses Amalia aan haar zuster Ursula toevertrouwt hoe
zij ook dit kindje ‘recht leibe’ heeft, ‘wie wolle ich gheren einen son gehabet hat’,
10
dan kan zij eraan toevoegen: ‘Der Prince hat sie so leibe alles einen son.’
Helaas echter is voor een eeuw als de zeventiende ‘geboorte’ niet los te denken
van ‘kindersterfte’. Van de eersteling in 1626 tot de laatste in 1642 is Amalia negen
keer bevallen van een levend kindje; ook al waren er reeds luie stoelen geweest,
dan nog zouden wij ons haar dus in haar glorietijd als doorgaans liever hoog-zittend
moeten voorstellen. Van dat negental kinderen nu zijn er vijf volwassen geworden,
vier heel jong overleden: het enige andere jongetje naast Willem, de kleine Hendrik
Lodewijk, die niet meer dan de maand december 1639 in dit ondermaanse vertoefde,
en drie van de in totaal zeven
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meisjes, van welk drietal er dan nog slechts één, de in 1632 geboren Isabella
Charlotte, het verder dan de wieg bracht, tot welgeteld tien jaar.
In hoeverre moet dit voor de zeventiende eeuw een droevig tableau genoemd
worden? Op de tast af zou ik gissen: zeer zeker niet in excessieve mate, zelfs niet
voor een gezin van vorstelijke status maar dat bijgevolg, zou Molière erbij zeggen,
dan ook het eerst een dokter ter beschikking had. Dit echter daargelaten; mocht het
nog ooit gelukken omtrent die kindersterfte voldoende statistisch materiaal bijeen
te krijgen met inbegrip ook van de onderste volkslagen, dan zouden wij misschien
in dit opzicht ons prinsenpaar nog bevoorrecht mogen noemen; niet zo bevoorrecht
als bijvoorbeeld hun secretaris Constantijn Huygens, die van zijn vijftal kinderen er
niet meer dan één als twintigjarige zal moeten afstaan, maar men denke eens aan
de Britse Queen Anne, die na een stuk of zeventien bevallingen gedoemd zal zijn
haar troon na te laten aan een verfoeide achterneef. Overigens zal weliswaar Frederik
Hendrik zich op zijn sterfbed omringd zien door vijf gezonde kinderen, maar van dat
vijftal is Amalia dan voorbestemd er nog eens twee, de enige zoon en de oudste
dochter, te overleven.
Het jaar 1628, vóór alles gerenommeerd door de verovering van de Spaanse
zilvervloot, die echter niet door Frederik Hendrik zelf geschiedde, was wat de
oorlogvoering te land betreft zo weinig memorabel, dat de Prins er zich in zijn
Mémoires van afmaakt met een vluchtig verslagje van een inspectiereis en de
verzekering dat zich verder niets voordeed, dan ‘des courses ordinaires de cavallerie
11
de costé et d'autre.’ Hieraan vooraf gaat expliciet de mededeling dat de Staten
‘pour plusieurs considérations et particulièrement pour les grans despens’ besloten
geen campagne te ondernemen, tenzij zij daartoe door de vijand zouden worden
gedwongen. Inderdaad, zo kan men, op feitelijkheden bekeken, de balans van wat
er tussen Staten en Prins gemarchandeerd was wel met een zekere mate van goed
fatsoen achteraf presenteren, maar enigerlei suggestie als zou hier sprake zijn van
een welomlijnd, na rijp beraad genomen besluit, zou toch wel schromelijk ernaast
zijn.
Gedurende dit jaar 1628 hebben wij in vorige hoofdstukken de held van ons
verhaal reeds uitgebreid op velerlei gebied aan het werk gezien, zoals bijvoorbeeld
bij de directie van 's lands buitenlandse politiek, waarbij dan het oorlogje tussen
Frankrijk en Engeland de hoofdbeslommering uitmaakte. Maar hoe beslommerend
dan ook, die complicatie kan hem niet altegaar onwelkom geweest zijn, immers zij
kon op het Statenbewind alleen maar stimulerend werken bij de instandhouding van
het oorlogspotentieel. Daarbij droeg hij de nodige zorg dat dit potentieel niet
versnipperd werd, huldigende namelijk ‘de maxime, dat hy de militie van desen
Staet soo veel mogelijck was bij een, sterck ende compleet hielt.’ Waar dat in dit
jaar concreet op neerkwam, was dat, zoals in 's Prinsen bijzijn door de
Staten-Generaal geresolveerd werd, aan
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de Deense bondgenoot wel financiële steun verleend werd, maar dat deze niet de
troepen kreeg, waarom hij gevraagd had, zelfs niet alleen maar voor het
12
winterseizoen.
Meer nog dan door het buitenlands beleid was echter 's Prinsen aandacht opgeëist
geweest door 's lands religieuze perikelen, speciaal dan door die in Holland. Nog
afgezien daarvan, dat heel dit gedoe hem persoonlijk hartgrondig tegenstond, was
het, naar wij eveneens reeds zagen, ook niet zonder gevaar voor de militaire
paraatheid. In hun fobie dat, nog afgezien van de ere Gods, een wat minder benepen
religiepolitiek hun eigen eclips met zich mee zou brengen, schrok in sommige steden
de zittende kliek er immers niet voor terug hun consent in de oorlogslasten afhankelijk
te stellen van een hardhandigere remonstrantenvervolging.
Een enkel woord naar aanleiding van die term ‘oorlogslasten’. Deze werden
jaarlijks in de late herfst Hare HoogMogenden onder het oog gebracht in de
zogenaamde Generale Petitie. Na 1648 zal deze telkenmale vergezeld gaan van
een Staet van Oorlogh, zoals trouwens - al werd die Staet toen ook wel eens geheim
gehouden - in de vroege jaren van de opstand eveneens het geval was geweest.
Na de hervatting in 1621 echter werd tot 1648 toe geen nieuwe Staet van Oorlogh
meer opgemaakt, maar placht hij, afgezien van enkele wijzigingen in 1626 en 1628,
in de petities alleen maar even genoemd te worden als punt van uitgang voor het
verzoek aan de Provinciën ‘te continueren in de aanhouding, en betaaling, van het
13
krijgsvolk.’ In zoverre had deze jaarlijkse herbevestiging van hun consent door het
zevental natuurlijk wel iets merkwaardigs, als zij op de keper beschouwd daarvoor
in de Unie van Utrecht bij elkaar zaten en het enige alternatief voor het voteren van
die gelden het sluiten van een vrede was, iets dat heus niet zo maar in een vloek
en een zucht ging.
Maar praktische, huisbakken logica mag niet altijd het laatste woord hebben en
wie zal loochenen hoezeer het essentieel was voor ons vaderlands bestel dat, ook
al werd dan niet meer jaarlijks uitgerekend wat er aan basisbedragen nodig was,
de souvereine Zeven zich niettemin voorbehielden jaar op jaar opnieuw te bevestigen
dat zij bereid waren hun aandeel op te brengen?
Nu zou, hoezeer dit voor het vaderlands bestel zoals het reilde en zeilde essentieel
was ook nimmer ontkend zijn door Frederik Hendrik. Eerder integendeel, mogen
wij wel zeggen, en dat hij, als dit ooit in zijn macht had gestaan, het heus wel anders
zou hebben geregeld, lijkt nauwelijks aan twijfel onderhevig, maar moeten wij ook
daarvoor geen begrip weten op te brengen? Bedenken wij alleen maar dat dit jaarlijks
ter tafel brengen van een Generale Petitie door die provinciën, die, zoals niet alleen
Zeeland met zijn 11 (later 9), maar ook Gelderland met zijn 5½ en zelfs Overijssel
met zijn 3½ procent, zich te zwaar belast achtten, nogal eens als een gerede
aanleiding werd te baat genomen om een herziening van de quoten aan de orde te
stellen, en bij wie anders kwam dat chronische geharrewar dan terecht dan bij de
Prins? Wat
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daar nog bijkwam was dat die schamele Gelderse quote van 5½ aanleiding gaf tot
eindeloze ruzies over haar ‘subdivisie’ tussen de drie vrije Nederkwartieren ook
alweer zo'n beslommering waaraan de stadhouder van Gelderland verscheiden
14
jaren lang zijn plezier kon beleven.
Maar bleef dus die Staet van Oorlogh van 1621 als een soort canon gelden voor
geheel het tweede bedrijf van de tachtigjarige - een van de vele onbedoelde
permanenties in onze geschiedenis - dan wil dat nog niet zeggen dat hij daar ook
op was berekend. Weliswaar doet de generale petitie voor 1622 het voorkomen
alsof de toen gedane inspanning - let wel, na ettelijke jaren van althans buitenlandse
15
vrede - iets zeer indrukwekkends geweest was, maar als wij bedenken hoe veel
moeite het, ook al was dan Oldenbarnevelt ten val gebracht, Prins Maurits gekost
had de oorlog hervat te krijgen, dan zouden wij ons kunnen voorstellen dat om
tactische redenen die eerste nieuwe ‘Staet van’ - effectieve - ‘Oorlogh’ zo weinig
mogelijk was opgevijzeld, dus als nu net precies met deze ‘staet’ als basis de
oorlogslasten voor de verdere duur gestabilizeerd werden, dan kan dat wel zo iets
hebben betekend als voor Bellona een niet-waardevast pensioentje. Nog afgezien
van de vele malen dat tijdens de jaarlijkse veldtochten suppletoire fondsen moesten
worden aangevraagd, valt dan ook waar te nemen hoe in de Generale Petitie's
steeds meer de nadruk wordt gelegd op wat er allemaal aan extra's nodig is boven
de gewone Staet van Oorlogh en wij mogen, dunkt mij, wel aannemen dat Frederik
Hendrik die met fossilizering bedreigde ‘staet’ in gedachten had, toen hij bijvoorbeeld
in oktober 1627, vers-omkranst met zijn Grolse lauweren, de Staten van Holland,
de instantie waar het per slot van rekening op aankwam, voor ogen hield hoe ‘als
men de saake geheel stelde tot de defensure’, iedere stad die de vijand in zijn hoofd
16
mocht halen te komen belegeren onherroepelijk moest teloor gaan.
Het noemen van de Generale Petitie, juist naar aanleiding van dit jaar 1628, brengt
ons op nog een ander, zij het van zeer nabij verwant chapiter. Het was de gewoonte
dat deze petitie, doorgaans mede namens en in het bijzijn van de stadhouders, ter
Staten-Generaal werd ingediend door de Raad van State, een geplogenheid waarbij
meer nog dan bij enige andere als het ware gesymbolizeerd werd wat voor iets
singuliers dat staatsbestel van onze Republiek toch eigenlijk was. Immers, de Staten,
vanouds geledingen van 's vorsten onderdanen, waren de aangewezen instantie
waar de vorst om geld moest komen aankloppen, maar hoe dit te versieren nu in
elk van de zeven bij de Unie van Utrecht verbleven gewesten de Statencolleges
zelf souverein, zelf de vorst waren geworden met een voor optreden naar buiten
samengebundelde souvereiniteit in het college van de Staten-Generaal? In wezen
was het dan ook zo, dat - de formulering is van niemand minder dan Oldenbarnevelt
- ‘mijne heeren de Staten zelfs alle jaer moeten nyewe petitien deur den Raet doen,
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ende daerop consent ontfanghen.’ Met andere woorden, aangezien wij moeilijk
kunnen verwachten door de Staten zelf als souverein tegelijk bij zichzelf als
onderdanen de jaarlijkse petitie te zien indienen, werd hiervoor gebruik gemaakt
van het opperste generaliteitsadviescollege, de Raad van State. Deze was in de
loop der jaren een beetje in de knel geraakt en dit dan ten gevolge van diverse
omstandigheden, waarvan stellig wel de belangrijkste is dat, tegen de oorspronkelijke
opzet in, de Staten-Generaal permanent bijeen bleven, zodat de Raad bijvoorbeeld
niet de kans kreeg zich te ontwikkelen tot een college van dagelijks bestuur in
generaliteitsaangelegenheden, te vergelijken met Gecommitteerde Raden in een
provincie als Holland. Dat hieruit het nodige geharrewar voortkwam tussen Hare
HoogMogenden en hun, met zijn plenum van twaalf doorgaans even talrijk en
ongetwijfeld soms zelfs talrijker adviescollege, spreekt wel vanzelf, al mogen wij
voor dit geharrewar zeker geen sterkere term gebruiken en er met name niet al te
veel principieels achter zoeken. Niet zelden waren trouwens dezelfde heren nu eens
een paar jaar in het ene, dan weer in het andere hoge college bedrijvig.
Een zoveelste poging nu, zo te zien een van ietwat meer envergure maar tevens
voor een eeuw de laatste, een eindje omhoog te klauteren werd door de Raad van
State ondernomen in april van dit jaar 1628 en wel door rechtstreeks, met voorbijgaan
van de Staten-Generaal tot de zeven leden der Unie afzonderlijk een soort herderlijk
schrijven te richten, dat ons op zichzelf niet verder behoeft bezig te houden, maar
dat neerkwam op een ware threnode over de toestand van deze landen, van hun
financiën en van hun leger.
Ook ditmaal ging het vliegertje niet op; nadat zij niet slechts mondeling maar ook
nog schriftelijk hun misstap hadden moeten toelichten, werden de Heren Raden in
de HoogMogende Vergadering ontboden en daar als kleine jongens gekapitteld.
Dat is te zeggen, erkend werd wel ‘dat haere intentie goet kan sijn geweest’, maar
daardoor werd niet weggenomen dat zij ‘in forma et materia hadden gepecceert.’
Van al dit langademigs kunnen wij, op één na, de bijzonderheden veilig onopgerakeld
laten, maar die ene is allerminst van belang ontbloot voor de positie die in het
staatsbestel van die jaren werd ingenomen door Frederik Hendrik. De Raad
verklaarde namelijk zijn optreden ‘met den Prins te hebben gecommuniceert’, hetgeen
evenwel door Zijne Excellentie aldus werd toegelicht, dat hem wel, en zelfs al een
maand geleden, het concept van de geïncrimineerde zendbrief was voorgelegd,
maar dat hij tot tweemaal toe de verzending ervan had ‘gedissuadeert’. Dit in de
wind slaan van 's Prinsen raad nu was de zonde ‘in forma’, zijnde natuurlijk die ‘in
18
materia’ het passeren van Hare HoogMogenden zelf.
Aldus wat ervan is doorgedrongen tot Aitzema, maar pas als wij het eigen
Resolutiënboek van de Raad erop naslaan, beseffen wij in volle omvang hoe zwaar
de heren inderdaad tegen de ‘forma’ hadden gezondigd. Wat dan namelijk blijkt, is,
dat na op 15 maart het beginselbesluit zo'n brief te schrijven en
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een voorlopige arrestatie van de tekst op de 18de, de 22ste keurig geresolveerd
werd ter zake met de Prins te ‘communiceren’, hetgeen in de praktijk betekende dat
er een deputatie van twee leden op hem werd afgestuurd.
Maar nu komt het heel erg ondeugende: ook al hadden wij niet 's Prinsen eigen
verklaring ter zake, dan nog zou het ons wel duidelijk zijn dat dit tweetal een vierkant
negatief advies mee terugbracht; dus wat te doen als dat eenmaal was voorgelezen
en ad acta gesteld? Maar wie niet sterk is moet slim zijn hierop was wel iets te
bedenken; of het nu al dan niet zorgvuldig zo werd geregeld, dat een aantal leden
een eindje ging wandelen, bij het neuzen tellen kon worden geconstateerd dat ‘het
college nu te seer onsterck is’ om de zaak aan de orde te stellen en dat zij gevoeglijk
kon worden uitgesteld.
En dat voor geruime tijd; zelfs toen de Prins persoonlijk op 8 april weer eens
routinematig in de Raad verscheen, werd er niet over gesproken, maar twee dagen
later vertrok immers Zijne Excellentie naar Amsterdam om Salomonnetje te spelen
tussen de facties aldaar. Aldus de baan vrij, wordt de 13de geresolveerd de brief
alsnog te verzenden, echter ‘niet eer voordat Sijn Ex. tie van Amsterdam wederom
sal in den Hage gecomen sijn. Ende dat daernae, namentlijck nae het affseynden
van de brieven dese Resolutie aen sijn Ex. tie beleeffdelijck sal aengedient worden’,
mitsgaders een afschrift gezonden aan Hare HoogMogenden.
Aan dit schema werd keurig de hand gehouden; vrijdag de 14de was Frederik
Hendrik in Den Haag terug en zaterdag de 15de werden de brieven geexpedieerd,
behoudens die aan de provincie Holland en het afschrift voor de Staten-Generaal,
die pas op maandagochtend de deur uitgingen.
Diezelfde maandagochtend de 15de had tevens het ‘aendienen’ aan de Prins
plaats, maar de heren die met die eervolle taak waren belast geweest kwamen,
zoals zij toch ook wel niet anders verwacht zullen hebben, terug met een boodshap
die, hoe zachtaardig dan ook geformuleerd, beslist niet mals was. Hiermee sluiten
wij echter weer aan bij het relaas van Aitzema; alleen is het wel aardig daar nog
aan toe te voegen een passage uit het verweer van de Heren Raden, waarin zij het
namelijk, ietwat postuum, over hun ‘vertrouwen’ hebben ‘dat, als Sijn Ex. tie (den
welcken hier te voorens dese sake is gecommuniceert geweest) inden Rade soude
geweest syn, dat deselve niet qualyck en soude hebben willen duyden, eene resolutie
te nemen met de meeste stemmen.’ Helaas ging echter dit beroep op democratische
gezindheid slechts zeer ten dele op bij Frederik Hendrik en waartoe de Raad door
zijn HoogMogende principalen met name geïnstrueerd werd, was een nader schrijven
aan de provinciën, waarbij het vorige praktisch werd ingetrokken en dat moest
19
worden opgesteld in het allernauwste overleg met de Prins. Maar wat wij als
nageslacht het allerliefst zouden weten, is wat er bij heel dit staatsrechtelijk drama
in zakformaat allemaal gesmoesd is tussen het zo nauw-
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verbonden broederpaar Maurits en Constantijn Huygens, waarvan immers
eerstgenoemde secretaris van de Raad was.
In zoverre als wij in deze kwalijk beraden stap van de Heren Raden, behalve een
vindicatie van hun positie tegenover Hare HoogMogenden, tevens zoal niet in de
eerste plaats een poging moeten zien zich los te rukken van de leiband, waaraan
zij zich wellicht gekluisterd voelden door hun prinselijk medelid, was het in ieder
geval een laatste stuiptrekking, want in de eerstkomende twee decennia - met
hoogtepunt onder Willem II - zal de Raad meer en meer de gedaante aannemen
van een administratief verlengstuk van het Oranje-commando.
Heeft het iets speciaals te betekenen dat bij deze gelegenheid tegelijk met hun
eigen gezag ook dat van hun Prins met zoveel nadruk door de Staten-Generaal
werd gevindiceerd? In hoeverre begon het er reeds op te lijken dat in Harer
HoogMogenden eigen Vergadering 's Prinsen woord wet was? De vraag kan
vooralsnog niet heel veel meer dan in het wilde weg worden gesteld, maar houden
wij in gedachten dat reeds in maart van dit jaar 1628 de brave Alexander van der
Capellen in zijn dagboek optekent: ‘Ondertussen komt d'autoriteyt in militaire saken
allenskens aen den Prins tot prejuditie van de Staten.’ Maar voor de toekomst nog
omineuzer: een maand te voren had dezelfde Van der Capellen aantekening
gehouden van voorstellen tot legeruitbreiding, door de Prins gedaan ‘in den
Cabinet-Raedt’, aldus een thema inluidend, dat wij nog uitgebreid aan de orde zullen
20
moeten stellen. En mogen wij het als een strootje in de wind zien dat, toen in
diezelfde maand maart 1628 ‘gestatueert’ werd dat ingezetenen van de Zeven
Provinciën zich niet in vreemde krijgsdienst mochten begeven, erbij werd bepaald
dat behalve de Staten-Generaal en de Raad van State, ook Zijne Excellentie van
21
dit verbod ontheffing kon verlenen?
Maar zelfs al zou hij, wat alle strootje in de wind ten spijt nog geenszins het geval
kan zijn geweest, het in de Staten-Generaal al helemaal voor het zeggen hebben
gehad, dan nog had de stadhouder van Holland in dat gewest de Staten allerminst
in zijn zak. Het duidelijkst bleek dit in deze periode aan de hand van de
religieperikelen, maar ook op zuiver militair terrein waren er wel eens strubbelingen.
Zo krijgt Zijne Excellentie eind september 1627 - dus in absentia - een reprimande
te incasseren dat hij over bepaalde compagnieën niet-Hollanders tot kapitein heeft
aangesteld, terwijl het toch bij dezen zelf is dat de animo voor een carrière in
krijgsdienst moet worden aangekweekt. Hoe dat zo ineens? mogen wij dan wel
vragen. Het zal toch wel niet gaan om dat handjevol adel; dus ook eens iets echters
voor de regentenzoons die wij op de schutterstukken zo krijgshaftig in hun mooie
pakjes zien pronken? In ieder geval ging het alleen om potentiële officieren, want
als in maart 1628 een paar van de ‘nieuwe capiteinen’ ook binnen Holland zelf de
werftrommel hebben doen slaan, dan lokt dit protest in de Staten uit. Dit laatste
overigens
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in harmonie met de Prins, die het ook zijnerzijds ‘in geenen deele dienstig’ vindt het
krijgsvolk ergens anders te lichten dan ‘op de frontieren’, een uitlating die niet kan
nalaten ons te intrigeren. Wat bedoelt Zijne Excellentie precies: alleen maar in het
Kleefse, Munsterse enz., of ook in, zeg maar Gelderland en Overijssel? En de
opmerking wordt er zeker niet helderder op met de motivering ‘om goed volck te
moogen bekoomen’. Betekent dit dat in een welvarend gewest als Holland alleen
het uitschot dienst zou nemen in tegenstelling tot die zoveel minder florissante
frontieren?
Wat de financiering van het leger betreft volgden 's Prinsen confrontaties met de
Heren van Holland het geijkte patroon. Dringend verzoek om extra geld - in februari
bijvoorbeeld £ 700.000, het ‘nog niet gelast zijn’ van altijd toch wel één of een paar
steden, het afhankelijk stellen van eigen Hollands consent van de bereidwilligheid
van de bondgenoten nu eindelijk eens over de brug te komen met hun achterstallige
quoten; als dit voor de zoveelste keer niet lukt, in Godsnaam maar weer een
zoveelste laatste instructie aan de eigen provinciale thesaurier de ontbrekende
bedragen te ‘vinden’ enz. enz. Wij zagen het reeds en wij zullen het nog tot in den
treure terugzien. Bedenken wij er nochtans bij dat dit de enige, kortstondige periode
in zijn leven is, waarin de Prins als quidproquo voor zijn steun bij de
godsdiensttwisten de Magistraat van het grootmachtige Amsterdam op zijn hand
heeft. En wat wij immers ook niet vergeten, is hoe juist tegen het eind van dit jaar
de aderen van het openbaar bestel ten onzent - de prinselijke zelf terdege inbegrepen
- werden verkwikt met een tot dusverre ongeëvenaarde goud-injectie, ook al bestond
dan de buit waaraan deze te danken was voornamelijk uit zilver. Kortom, er was
toch ook wel iets rooskleurigs aan de situatie zoals zij zich voordeed in de vroege
lente van 1629.
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Hoofdstuk XVIII
In de verder zo voorbeeldig droge Mémoires van Frederik Hendrik is er één episode,
die met een soort exordium prijkt, het beleg en de inname van 's Hertogenbosch.
Het aan het jaar 1629 gewijde hoofdstuk, meer dan dubbel zo land als enig ander
in het hele boek, vangt aan met de klaroenstoot:
‘Au commencement de ceste année, le Prince d'Orange, considerant que
tant pour son honneur que le service de l'Estat, la reputation de l'Armée,
et plusieurs autres pregnantes raisons, il estoit expedient de se mettre
en campagne et entreprendre quelque chose de grand, proposa aux
Seigneurs les Estats, que s'il leur plaisoit fournir les moyens necessaires
pour faire une leveé de douze mille hommes de pied par dessus les
Troupes ordinaires, il entreprendroit ou d'attaquer la ville de Lingen, ou
1
celle de Wesel, ou bien Boisleduc...’
Dat zijn eigen honneur hier voorop staat - of zou de fatsoeneerder van de Mémoires,
Constantijn Huygens, hier een omzetting hebben gepleegd? - noteren wij in het
voorbijgaan en aan die ‘plusieurs autres pregnantes raisons’ kunnen wij slechts
schrandere gissingen spenderen, maar wat de Prins er wel nog bijvertelt, is dat hij
aan ‘quelques-uns des principaux du Gouvernement’, dus, met de term van
Alexander van der Capellen, aan zijn ‘cabinet’ onthulde dat hij het van het genoemde
drietal wel degelijk op Den Bosch gemunt had. Dit om hen nog te meer te doen
warm lopen en ijveren voor een ‘resolution selon son desir’, en wat hij dan wel wilde,
was dit jaar te velde trekken op het ongewoon vroege tijdstip van begin maart, nog
vóórdat - nummer één van vele argumenten ter adstructie - de Spanjaarden zouden
zijn bekomen van het verlies van hun zilvervloot. Dat hij zich bij deze calculatie
vergiste, vernemen wij overigens één bladzijde verder van hemzelf en wel in een
passage die in hoge mate typerend lijkt voor zijn persoon. Aan het relaas van zijn
grootste militaire triomf gaat namelijk vooraf een voor die dagen bijna hartelijk te
noemen eresaluut aan het adres van zijn nobele tegenspeelster. De Spanjaarden
hadden dan weliswaar het vorig jaar hun zilvervloot zien teloor gaan maar de
gevolgen waren niet de verwachte, want de Infanta
‘par son authorité et le credit qu'elle a aux Provinces de par delà pour
son extreme bonté et pieté, obligea lesdites Provinces à fournir des
2
moyens capables de contenter les soldats et de les faire marcher.’
Dat de Spaanse bronnen zelf in dit opzicht een heel andere taal spreken doet in
casu weinig ter zake, maar wel zij hier als tegenhanger van deze passage een
uitlating gememoreerd van Peter Paul Rubens van een jaar vroeger, maart 1628,
toen blijkbaar het gerucht rondging dat bij een inspectietocht in West-
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Brabant Frederik Hendriks leven gevaar zou hebben gelopen. Welnu, aldus de
schilder-diplomaat, de losser van dat schot zou op geen ‘recompense’ van de Infanta
hebben behoeven te rekenen, die namelijk de Prins ‘buyten het gunt de querelle
3
aengaet, ten hoogste estimeert ende goed gunt.’
Of Frederik Hendrik ook werkelijk verwacht heeft dat het hem zou gelukken begin
maart te velde te trekken? Men zou zo zeggen, vertrouwd als hij zo langzamerhand
toch wel geweest moet zijn met het statenbedrijf en deszelfs financieringsbeleid,
kan het hem in ieder geval niet hebben verbaasd dat dàt niet helemaal lukte; iets
anders is dat de datum waarop hij wel uit Den Haag kon vertrekken, te weten 24
april, ook al heel mooi vroeg mag worden genoemd. Wat dit vertrek zelf betreft
4
worden wij door een ongedateerd Spaans spionagerapport vergast op de inhaerent
beslist niet onwaarschijnlijke bijzonderheid dat hij bij het verlaten van het
stadhouderlijk kwartier aan zijn zijde Piet Hein had lopen en zelfs dat hij met zijn
arm op diens schouder leunde, ‘hem daarbij veel geheime dingen in het oor
fluisterend.’ Ware zij toenmaals bekend geweest, hoe menig negentiende-eeuws
historieschilder zou zich niet hebben laten inspireren door deze, stellig niet van
pathetiek verstoken scène, het afscheid van dit tweetal, de hoog-aristocratische
veldheer die zijn grote triomf tegemoet gaat en de plebeïsche vlootvoogd die een
half jaar te voren de zijne behaald had en die reeds drie maanden na dezen in 's
lands dienst het leven zal laten. Een historieschilder met smaak in pakkende titels
had er nog onder kunnen zetten: ‘Ils ne devaient plus se revoir.’
Waar Frederik Hendrik, ditmaal per karos via Utrecht en Arnhem, om te beginnen
naar toe trok, kon zo langzamerhand iedereen al wel raden, naar die contreien,
waar, om met de schoolboekjes uit onze jeugd te spreken, de Rijn ons land
binnenkomt en waar ook de Maas haar grote bocht naar het westen maakt.
Afgezien uiteraard van Den Haag en mogelijkerwijze van het zo uitdagend centraal
gelegen Utrecht kan er geen stad in de Republiek zijn geweest, waar men de Prins
vaker te zien kreeg dan in Nijmegen. Tot aan de beginjaren van de Munsterse
vredehandel, dus 's Prinsen eigen ietwat trieste najaren toe, is er, wanneer wij afgaan
op zijn mémoires en het dagboek van Huygens, geen enkel vecht- of zelfs maar
inspectieseizoen te noemen, waarin wij hem niet minstens éénmaal aantreffen onder
de Stevenstoren. En zo al eens een keer geen voet aan wal gezet werd in de stad
zelf - hij reisde vaak te water met zijn eigen jacht - dan vinden wij hem niettemin
gesignaleerd in de nabije omgeving, zo ongeveer binnen een driehoek
Emmerik-Gennep-Grave, want al heeft dan de in die driehoek nabij het dorp Mook
gelegen heide haar spreekwoordelijkheid uitsluitend te danken aan een veldslag
van zowat een halve eeuw vóór dezen, geheel het tijdvak van Frederik Hendrik door
deed zij, zoal niet strict jaarlijks, dan toch als regel dienst voor de inspectie van het
leger, ‘en bataille’ opgesteld bij wijze van ouverture tot de veldtocht. In hoge mate
relevant was daarbij
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natuurlijk dat, wat ook 's Prinsen eigenlijke object was voor de komende zomer, die
neuralgische plek op de landkaart, die gevaarlijke invalshoek, eerst even moest
worden bekeken en voor het ogenblik veilig bevonden, waar dan natuurlijk nog
bijkomt, dat zo'n gevestigde, alom bekende gewoonte de vijand in het onzekere liet
omtrent de werkelijke bedoelingen totdat het leger op en top paraat was bevonden;
kortom, de ideale stand van zaken voor iedere keer weer opnieuw de een of andere
‘feinte’.
Zo ook ditmaal. Er vielen allerlei vage troepenbewegingen waar te nemen, die
de vijand zouden kunnen doen denken dat het op Lingen gemunt was, maar het
gros van het leger trok op in westelijke richting en stak de 29ste op een ad hoc
gelegde schipbrug de Maas over.
Hierop volgt dan in Frederik Hendriks Mémoires een episodetje waarvan naar
ons gevoel het belang alleen maar daarin is gelegen, dat hij het de moeite waard
vindt het op te tekenen. Marcherend in de, dat jaar blijkbaar vroeg ingevallen hitte
en ten gevolge van ‘la quantité des sables qu'il falloit passer’, gaven heel wat soldaten
de brui aan ‘l'ordre qui estoit requis’, zodat zij moesten worden aangemerkt als
‘amusés par-cy par-là’, waarbij wij gerechtigd zijn aan zo ongeveer alles te denken
behalve aan wat in onze dagen onder het onschuldige begrip amusement valt. Maar
dat was nu net precies wat een veldheer als Frederik Hendrik niet op zich het zitten;
zijn nachtkwartier opgeslagen, ontbood hij de commandanten wier troepeneenheden
het het bontst hadden gemaakt en liet hen aan het slot van een drastisch sermoen
weten dat, als zo iets nog eens voorkwam, hij zich genoodzaakt zou zien het op
henzelf te verhalen. En ziet, ‘cela eut tel effect que l'Armée le lendemain marcha
5
en très bon ordre sans que pas un soldat abandonnast son rang.’
Roept een incident zoals dit ons niet in gedachten wat Grimmelshausens
Abentheuerlicher Simplicissimus, de toch wel opperste deskundige inzake
zeventiende-eeuwse oorlogservaringen, over het Statenleger te vertellen heeft? ‘Da
6
wurden wir eingehalten wie die Mönche und solten züchtig leben als die Nonnen.’
Dat dit toevallig juist twee mensensoorten waren, waarop de Heren Staten weinig
prijs stelden, doet daarbij weinig ter zake; van meer belang zijn de opmerkingen die
aan deze boutade voorafgaan, zowel die, dat de oorlog in Staatse dienst voor
Simplicissimus' humeur te ‘langweilig’ was, als, meer nog, dat hij er ‘zwar richtigere
Bezahlung’ vond. En dan te weten hoe in de Staten voortdurend gejammerd werd
dat men zo ver ten achter was met de bezoldiging van het leger! Ook dat soort
misère is echter betrekkelijk.
7
De 30ste april werd, door de Prins zelf 's middags om 3 uur, het marsdoel bereikt;
met andere woorden: men was in het zicht van Den Bosch, van het nog nimmer
veroverde Bolduc la Pucelle, zoals de Mémoires niet nalaten ons in herinnering te
roepen met een beeldspraak die terugreikt tot in de vroegste tijden waarin door
mannen vestingen werden belegerd. Hoezeer deze beeldspraak een ridder als
Frederik Hendrik aansprak, vinden wij overigens ook

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

264
aardig gedemonstreerd aan de hand van het tegendeel, wanneer hij namelijk niet
verzuimt ons ervan in kennis te stellen dat het steeds weer op en neer veroverde
8
Rijnberk van de Spanjaarden de bijnaam ‘la putana de la guerra’ heeft gekregen.
Bij dat ‘in het zicht van’ zou het voorlopig blijven, want wij moeten ons de
omsingelingsgordel van zo'n belegerde stad vooral niet te eng voorstellen; toen na
ongeveer tien dagen ploeteren die rond Den Bosch als gesloten gold, besloeg zij
9
in totaal een afstand van elf uur gaans.
En dit dan door wat voor terrein! Nog afgezien van wat aan drassigheid kon worden
teweeg gebracht door Dommel en Aa, het tweetal fikse stroompjes dat zich in de
stad tot Dieze verenigt, was vóór de reglementering van de Maas in de vorige en
het begin van deze eeuw Den Bosch een van de steden, die op gezette tijden het
meest van wateroverlast konden meespreken. Nu was, al zal ook in augustus tijdens
het beleg ten gevolge van hevige regens een deel van de verschansingen onderlopen
en hersteld moeten worden, wateroverlast in het groot met blank-staan en dat soort
verschijnselen, iets dat zich doorgaans voordeed buiten het zomerseizoen, maar
ten dele was het terrein het gehele jaar door dermate moerassig, dat om de
belegeringsring te sluiten en begaanbaar te houden ten noordwesten van de stad,
zo ongeveer tussen Deuteren en Engelen, een speciale dijk moest worden
opgeworpen, hetgeen geschiedde door, compleet met hun vaartuigen, even speciaal
daartoe opgetrommelde boeren uit Holland, zodat dan ook het resultaat de Hollandse
dijk zal worden genoemd. Tot recht begrip van een en ander moet men er overigens
wel bijbedenken dat de zuidoever van de Maas bewesten de Dieze toentertijd nog
tot Holland behoorde. Onder het hoofd ‘waterstaatswerken’ valt in dit verband met
het beleg verder nog te noteren dat zowel van de Dommel als van de Aa het bed
gedeeltelijk verlegd werd en wel ter bescherming naar buiten van respectievelijk de
kwartieren van de Prins zelf en van zijn voornaamste onderbevelhebber, Ernst
10
Casimir.
Die kwartieren waren uiteraard de belangrijkste knooppunten in de
belegeringsgordel en kloksgewijze tellen wij dan, uitgaand van 's Prinsen eigen
hoofdkwartier bij Vught: dat van kolonel Pynssen bij Deuteren, het kleinste en laatst
opgeslagene van de reeks, dan dat van graaf Willem van Nassau bij Orthen, dat
van Ernst Casimir te Hintham en ten slotte dat van Frederik Hendriks toekomstige
zwager, Johan Wolfert van Brederode, bij de Pettelaar; bovendien was nog nabij
het fort Crèvecoeur een kampement opgeslagen van Johan Albert van Solms. Dat,
al naar gelang het beleg zich intensiveerde, alleen alreeds het regelmatig controleren
- en dat deed hij - van de vorderingen die uit deze onderscheiden bestokingsnesten
werden gemaakt, voor de opperbevelhebber een flinke dagtaak te paard betekende,
behoeft wel nauwelijks enig betoog.
Evenzeer is begrijpelijk dat, hoeveel zorg er ook aan het cordon werd be-
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steed, de belegerde veste op die manier op geen stukken na hermetisch was
dichtgegrendeld. Nog afgezien van het verkeer met postduiven - maar die konden
ook wel eens worden neergeschoten - vernemen wij herhaaldelijk van boden die
tot in de stad wisten door te dringen. Of ook wel eens niet, getuige bijvoorbeeld de
vondst van een paar brieven in een hoed die met de verdronken koerier ernaast in
het water dreef, en een ander maal horen wij van twee boeren die ‘der vyanden
leytsluyden’ waren geweest en daarom ‘tot exempel’ in het kwartier van Zijne
Excellentie werden opgehangen. Iets dergelijks was trouwens ook reeds een maand
tevoren uit Boxtel door Hendrik van den Bergh aan de Infanta gerapporteerd, maar,
vragen wij ons af, wat was ervan waar? Van dit laatste tweetal zou één nog een
jongen geweest zijn, door wie de voorman, een schepen van Bokhoven, zich had
laten vergezellen. Maakt zo'n detail alleen al het geval bij iemand als Frederik Hendrik
heel weinig geloofwaardig, dit geldt in zeker niet mindere mate voor de bewering
dat de executie alleen maar geschied zou zijn omdat de man weigerde te onthullen
wat hem door graaf Hendrik was opgedragen. En zeker zal het niet op 's Prinsen
eigen instructie geweest zijn als er, wat op zichzelf beschouwd verre van onmogelijk
is en wat in omgekeerde richting in het Zuiden eveneens geprobeerd werd, vóór de
executie een predikant op de veroordeelde is afgestuurd ‘pour l'induire à faire changer
11
de foy et religon.’ Het vieze bedrijf van oorlogspropaganda dateert nu eenmaal
niet van gisteren.
Overigens ging het ook in de stad zelf niet steeds even zachtzinnig toe; 29
augustus - maar dan is ook al heel veel van de zenuwen gevergd - worden ‘door
ons volck’ twee krijgsgevangenen doodgeslagen, ofschoon zij nog wel wisten te
12
vertellen dat er ontzet in aantocht was. Toch waren er, beleg of geen beleg, ook
wel meer humane contacten, doorgaans dan over uitwisseling van gevangenen. Zo
vinden wij in het Journael ofte Dach-register dat tijdens het beleg door een
onbekende ‘borger’ der stad werd bijgehouden, opgetekend:
‘Den 21 dito (sc. juli) quamen weder eenighe tambourijns inde stadt,
om ghevangens te lossen, die weder eenighe pekelharinghen by haer
hadden, die sy vereerden; namen veel peerden mee, die wy tot buyt
inghehaelt hadden, ende werden onder den vyant vercocht, want wy
13
gheen voeder daer voor binnen hadden.’
Terloops nog opgemerkt naar aanleiding van de ongenoemde auteur die hier aan
het woord is: dat hij wel degelijk een burger van de stad was, behoeven wij geen
ogenblik te betwijfelen; hoewel hij onder dagtekening 7 juli alleen maar een
nachtelijke uitval heeft te boekstaven met enkele doden en gewonden, verzuimt hij
niet de datum aan te vullen met de vermelding ‘zijnde Bosch-kermis’.
De opsomming van de diverse kwartieren vanwaaruit wij als ongemerkt even naar
binnen de stadsmuren zijn overgesprongen, zou niet compleet zijn, wan-

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

266
neer wij hier niet ook even melding maakten van een andere, een niet-militaire
instantie, voor wie eveneens, en wel zo dicht mogelijk bij Zijne Excellentie, kwartier
moest worden gevonden, Harer HoogMogenden Gedeputeerden te velde die hem,
zoals op al zijn campagnes, ook voor deze gelegenheid waren toegevoegd.
In hoeverre dergelijke gedeputeerden aanvankelijk door het Oranje-commando,
in casu meer bepaaldelijk door Maurits, als hinderlijke dwarskijkers waren
beschouwd, zij in het midden gelaten; in deze jaren kan men zich weliswaar
voorstellen dat Frederik Hendrik zo nu en dan eens geïrriteerd uit een conferentie
met de heren is opgebroken, maar als wij de balans opmaken, dan kunnen wij
slechts constateren dat hij in ieder geval bij zijn grote belegeringen uit hun
aanwezigheid heel wat meer voordeel wist te trekken dan dat hij er door werd
belemmerd. Maar het gezelschap bestond dan ook wel in overgrote meerderheid
uit die lieden, die hijzelf voor vertrouwelijk routineberaad in zijn ‘cabinet’ placht of
anders toch weldra zal plegen te ‘assumeren’. Behalve een drietal leden van de
Raad van State, waaronder de nieuwbakken thesaurier-generaal Johan van Goch,
tot dusverre hun eigen griffier, hadden Hare HoogMogenden uit eigen midden het
zo langzamerhand gebruikelijke achttal afgevaardigd, één meer dan het aantal der
bij de Unie verbleven gewesten. Die surplus-plaats was natuurlijk voor Holland, iets
dat men toch ook zeker niet onredelijk kan noemen, gezien de Hollandse bijdrage
van 59 % tot het federale budget. Wat daar echter nog bijkwam, was dat, al had
dan ter Statenvergadering de Hollandse ridderschap niet meer dan één stem, juist
zoals elk van de achttien steden, zij uiteraard - de tweede stand gaat vóór de derde
- naar goed-middeleeuwse traditie de voorrang genoot, zodat dan ook bij de
samenstelling van iedere Hollandse delegatie, inclusief die naar de Staten-Generaal
en het eigen college van Gecommitteerde Raden, steeds als eerste een edelman
aan bod kwam. Dat vonden blijkbaar in die samenleving ook nog de grootmachtige
Hollandse steden zelf dermate voordehandliggend, dat wij er nimmer een protest
tegen vernemen, maar het zou aan de andere kant vooralsnog wat al te absurd
geweest zijn, als bij ontstentenis van een tweede Hollander het stedelijk patriciaat
niet aan bod was gekomen.
Zo treffen wij ook ditmaal in Frederik Hendriks kielzog als eerste Hollander het
lid der ridderschap Nicolaas van den Bouckhorst, heer van Noordwijk en Wimmenum
aan, een van zijn trouwste afhangelingen in Staten zowel als Gecommitteerde
Raden. Trouwens, ook 's mans provinciegenoot, de Delftse regent Eeuwout van
der Dussen, zal het de Prins niet heel lastig hebben gemaakt en hetzelfde geldt
voor een tweetal heren, die later, benevens nog enkele anderen, als het ware
surnumerair gedeputeerd werden, de Amsterdamse oud-burgemeester Dirk Bas en
de dito Rotterdammer Hendrik Nobel. Door burgers - Simon van Beaumont en
Caspar Vosbergen - vertegenwoordigd waren verder nog slechts Zeeland, waar
immers in politieke zin alleen de
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Prins zelf als adellijk gold, en Stad en Lande met de stadsgroninger Goozen Schaffer,
die echter onmiskenbaar tot het elitekliekje van 's Prinsen cabinet behoorde, hetgeen
eveneens het geval was met de adellijke heren Ploos uit Utrecht en Haersolte uit
Overijssel. Kortom, zijn suite van gedeputeerden te velde was voor Frederik Hendrik
eerder een pluspunt dan het tegendeel, welteverstaan dan tot aan de capitulatie
van de belegerde veste.
Zo ver zijn wij echter nog op geen stukken na gekomen; eerst moet voor de duur
van het beleg een passend onderdak voor de heren worden gevonden. Frederik
Hendrik zelf nam zijn intrek op wat thans bekend staat als het kasteeltje Maurik en
14
toentertijd blijkbaar als ‘Jor. Heyms huys’, maar afgezien daarvan, of hij de heren
graag zó dicht bij zich zou hebben gehad, daar was blijkbaar geen plaats voor hen,
dus die moest elders in het dorp worden gevonden. Wel krijgen wij zo iets als een
indruk dat men dit civiele element bij voorkeur niet al te zeer in de weg had lopen,
zolang het kampement nog in opbouw was. Trouwens, in het allereerste begin was
het de heren eenvoudig niet mogelijk Vught te bereiken vanuit het fort Crèvecoeur,
waar zij dan nog vertoeven. Een paar dagen later, op 3 mei, heet het dat de Prins
zelf hen heeft geadvizeerd hun komst nog even uit te stellen; dan verschijnt in de
loop van de week Zijne Excellentie even op het fort en suggereert als de meest
praktische regeling dat enkelen hunner er zullen blijven ‘om regardt te nemen op
de saecken hier voorvallend’ - bijvoorbeeld het mobilizeren van burger-corveeërs 15
terwijl het gros dan met hem mee mag naar Vught.
Geschiedde nu dit alles in zo iets als een luchtledig wat de vijand betreft? Geenszins
aldus, zomin wat betreft die binnen de veste, als, minder nog, het mobiele Spaanse
leger daarbuiten.
Om met het belegerde garnizoen te beginnen, tot inneming daarvan waren de
Bosschenaren eerst na langdurig en moeizaam gemanoeuvreer van aartshertog
Albertus te bewegen geweest. Het werd thans geacht te bestaan uit circa drieduizend
man voetvolk plus vier compagnieën ruiterij onder bevel van de gouverneur Anthonie
Schets van Grobbendonck.
Voorlopig, totdat de vijand dicht genoeg zou zijn genaderd om zelf ook uitvallen
te ondernemen, kon uiteraard dit garnizoen niet heel veel meer doen dan
kanonschoten afvuren en dat deed het dan ook braaf. Reeds in de eerste dagen
van het beleg noteert schepen Van Voorne glunderend dat Frederik Hendrik zelf
tijdens de maaltijd op Maurik ‘over syn tafel met groff geschut gesalueert’ is, ‘soodat
de spyse werden bedorven.’ In zekere zin jammer, dat men in 's Prinsen kamp niet
aan wonderen geloofde, want toen, omgekeerd, binnen de stad een paar maanden
later een soldaat ongedeerd bleef, nadat hem ‘de een pyp van syn broeck’ was
afgeschoten door een kanonskogel ‘van 15 off 16 ponden’, die daarna in de andere
broekspijp bleef hangen, werd dit prompt als mirakel toegeschreven aan de Moeder
16
Gods.
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Maar al werd er dan braaf uit de stad geschoten en zelfs al geschiedde dit volgens
de Winterkoningin, wier ruiten in haar buitenhuis te Rhenen ervan trilden,
17
‘perpetuellement’, dan nog moeten wij even de vraag aan de orde stellen of er wel
in voldoende mate geschoten werd en, zo neen, of dit dan een gevolg was van
tekort aan kruit. Nog daags voor zijn uittocht namelijk, op 16 september, twee dagen
na de ondertekening van het capitulatieverdrag, laat gouverneur Grobbendonck
zich door zijn heel zeker niet-vriend bisschop Ophovius een ondertekende verklaring
geven dat hij op diens advies in de capitulatie heeft toegestemd ‘ob necessitatem
pulveris et militum’, dus omdat hij niet alleen niet meer genoeg soldaten had, maar,
18
zelfs voorop genoemd, ook niet meer genoeg kruit. Niet meer genoeg? daarin zit
hem de kneep. Dat na een zo intensieve belegering van vier en een halve maand
de voorraad op was, kunnen wij ons waarachtig wel voorstellen, maar was die
voorraad redelijk geweest van omvang? Van meet af aan werd daaraan blijkbaar
getwijfeld, en dit met slechts aan Spaanse, maar ook aan Staatse kant. In een
Spaans spionagerapport, gedagtekend Rotterdam, 3 juli, ruim twee maanden vóór
de overgave, heet het kort en bondig dat, als er binnen de vesting genoeg kruit was
- en, wat dat betreft, trouwens ook soldaten - men ‘les gens du Prince d'Orange’
19
toch zeker niet tot zo dicht bij de muren zou hebben laten naderen. Potentieel veel
gevaarlijker was evenwel voor Grobbendonck dat ook aan 's Konings kant - en stellig
waren Ophovius en zijn geestverwanten daar allerminst vreemd aan - de mening
her en der had postgevat, als zou het verlies van Den Bosch te wijten zijn aan de
nalatigheid zijnerzijds tijdig genoeg kruit in te slaan. Die aantijging nu zat de man
blijkbaar zo hoog, dat hij, te weten in een schrijven aan Olivares, de zaak tot en met
in Madrid aanhangig maakte, waar op 4 april 1630 de Staatsraad speciaal erover
vergaderde. Welnu, voor de rest van zijn leven kon Grobbendonck op dat punt
gerust zijn, want hij kreeg een koninklijk schrijven terug, waarin iedere gedachte
aan blaam werd verworpen. Maar hoezeer zou hij helemaal gerust zijn geweest,
als hij ook nog in de mémoires van zijn prinselijke tegenstander had kunnen lezen
dat bij de aanvang van het beleg Den Bosch ‘fournie’ was ‘de munitions de guerre
à suffisance.’ In welk een hoge mate hijzelf, ‘personnage de reputation et merite...
pourveu de jugement, courage et conduite’, de hoogachting van zijn overwinnaar
20
genoot, is hem door dezen zelf bij zijn eervolle uittocht betuigd geworden.
Een bijzonderheid zoals die over de hoeveelheid kruit die vóór het beleg van
ingeslagen, kon Frederik Hendrik uit de aard der zaak na afloop gemakkelijk genoeg
te weten komen; uitzonderlijker is dat dit eveneens geldt voor wat er door de vijand
werd beraamd en, zij het slechts ten dele, ondernomen aan pogingen tot ontzet.
Hierbij nu kan zijn zegsman alleen maar geweest zijn de op dat moment hoogste
militaire autoriteit aan 's vijands zijde zelf, zijn neef graaf Hendrik van den Bergh.
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De, wat zijn personaliteit betreft nu ook weer niet overdonderend boeiende figuur
van deze veldheer behoort tot de meest raadselachtige uit heel het tijdvak en hij is
wellicht nooit raker gesitueerd dan door Oldenbarnevelts zoon Willem, heer van
Stoutenburg, die sedert de aanslag op Prins Maurits in Brussel verbleef en vandaaruit
in september 1629 aan De Groot schreef: ‘Graaf Hendrick is noch tusschen Wesel
ende de IJssel; hij en kan nochte in hel, nochte in hemel soo wel bij de Nederlanders,
21
Duytschen, als Spangnaerts.’ Juist zoals zijn vader Willem in 1583 de Staatse
zijde had verlaten voor de Spaanse, zal hijzelf in 1632 de huik in omgekeerde richting
verhangen. Dat is dan nog bij het leven van de oude Infanta, een omstandigheid
waarvan men zich, hoe welkom de graaf ook was in het Staatse kamp, zou kunnen
voorstellen dat zij door Frederik Hendrik als ietwat pijnlijk moet zijn ervaren. Wie
dan echter wel reeds het ondermaanse vaarwel heeft gezegd, is Spinola, op wiens
instigatie bij zijn vertrek uit Brussel graaf Hendrik tot waarnemend opperbevelhebber
van 's konings troepen in de Nederlanden was benoemd en die dan ook pertinent
zal blijven weigeren geloof te hechten aan de onmiddellijk opgedoken beweringen
als zou deze welbewust het ontzet van Den Bosch gesaboteerd hebben, dit met de
helaas door de toekomst gelogenstrafte verzekering dat zowel Frederik Hendrik als
Hendrik van den Bergh te zeer mannen van eer zijn om een dergelijk verraad
22
geloofwaardig te maken.
Wat graaf Hendrik verder bijvoorbeeld nog met opzet zou hebben nagelaten, is
even het kasteel van Gennep in te nemen, hoewel door Nijmeegse katholieken
ervan verwittigd dat zich daarin geen garnizoen bevond. En van het een komt nu
een keer het ander, zodat, naar wij ten slotte in de Staatsraad vernemen, de graaf,
behalve van verstandhouding met de vijand, ook nog beschuldigd werd van ketterij
- hij heeft twee ketterse zusters, onder wier invloed hij staat - en dan in één moeite
door ook nog maar van incest, niet alleen met zijn zuster maar zelfs met zijn
23
dochter.
Zoals doorgaans in die jaren bij al wat de Spaanse regering beroerde, is veel van
de ter zake dienstige detailvoorlichting afkomstig van niet met name genoemde
geestelijken, meestal dan natuurlijk paters. In dit geval weten wij echter ook wie de
twee grote, hooggeplaatste stokebranden waren. Als zodanig mag dan om te
beginnen worden aangeduid graaf Hendriks achterneef, ad hoc onderbevelhebber,
maar niettemin persoonlijke vijand, graaf Jan de Jonge van Nassau, de katholiek
24
geworden en in Habsburgse dienst getreden kleinzoon van Jan de Oude. Veel
meer nog echter werd graaf Hendrik zwart gemaakt door de boze genius bij uitstek
van het Brusselse bewind in die jaren, de kwaadaardige kardinaal de la Cueva,
zijnde de voormalige markies van Bedmar van Venetiaanse memorie, van wie men
zonder heel veel overdrijving kan beweren dat hij de laatste levensjaren zowel van
de Infanta als van haar vriend en vertrouweling Spinola heeft vergald. Gelukkig zal
althans eerstgenoemde nog de voldoening smaken dat zij het gepurperd sujet
kwijtraakt,
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als hij in 1632 door de koning naar Rome verbannen wordt, de enige plaats waarheen
men dat met kardinalen doen kan. Hoezeer hij bij de goegemeente gehaat was, zal
met dat al reeds duidelijk genoeg blijken tijdens de opschudding na het verlies van
Den Bosch, wanneer de Infanta het zelfs nodig zal achten hem een tijdlang uit
25
Brussel weg te sturen.
Dit intensief bij de kwestie betrokken zijn van La Cueva vertroebelt de kijk erop
in hoge mate, niet slechts voor ons als nageslacht maar evenzeer om niet te zeggen
meer nog voor de tijdgenoten. Met name de arme Infanta maar, kennelijk onder
haar invloed, eveneens de Koning en zijn Conde-Duque zien wij ruim twee jaar lang
steeds pijnlijker aarzelen of die beschuldigingen al dan niet waar zijn. En als zij waar
zijn, zal men dat dan ooit kunnen bewijzen? En zelfs dan nog, zal het bij al die gisting
in de Nederlandse politiek haalbaar zijn een man met de status van graaf Hendrik
aan te pakken? Het best lijkt nog hem naar Madrid te laten komen; aldus reeds in
de hierboven genoemde zitting van de Staatsraad op 5 maart 1630, maar pas bijna
twee jaar later, in januari 1632, wordt de graaf daartoe bij koninklijk handschrijven
26
vriendelijk uitgenodigd en toen moet hij, ietwat huiselijk uitgedrukt, toch al wel
hebben geweten hoe laat het was.
... En daaruit zijn consequenties getrokken? Maar hoe zat het ook weer met die
kip en dat ei? Geheel en al afgezien van wat in 1629 een versatiele figuur als Hendrik
van den Bergh aan politieke of militaire toekomstmogelijkheden door het hoofd mag
hebben gespeeld - dus onder andere hoe hij op dat moment de machtsverhouding
tussen enerzijds de Infanta met Spinola, zijn vrienden, anderzijds de verfoeide
Castiliaanse kliek van La Cueva evalueerde - geheel afgezien daarvan, zou men
zich toch ook heel goed kunnen voorstellen hoe juist die aanhoudende walm van
wantrouwen hem ertoe kan hebben gebracht het in de gespleten Nederlanden maar
weer bij die partij te gaan zoeken, aan wie het destijds niet vergund was geweest
zijn vader blijvend fiducie in te boezemen.
Kortom, non liquet, maar althans een aanwijzing, en wel naar mijn gevoel een
zeer sterke, dat de graaf niet reeds in 1629 het ontzet van Den Bosch heeft
gesaboteerd, meen ik te mogen distilleren uit de mémoires van zijn neef van Oranje.
Men kan zich dunkt mij toch nauwelijks voorstellen dat, eenmaal weer aan dezelfde
zijde van de barrière geschaard - al zal dat, politiek en militair bezien, niet heel veel
meer opleveren - het tweetal neven zich niet zou zijn te buiten gegaan aan
uitgebreide discussies over die fameuze zomer van 1629, toen zij tegenover elkaar
in het veld stonden. Of liever gezegd, dat behoeven wij niet eens te deduceren, wij
vernemen het in evenzoveel woorden van Constantijn Huygens die in een brief van
jaren later zijn vriend Hooft een levendig tafereel ophangt hoe hijzelf getuige geweest
is ‘van menighe treffelicke onderrichtingen’, die graaf Hendrik ‘aen Sijn Excellentie
ende andere, selfs aen mij, soo wanneer 't mij gelust heeft, tot uyterste genoeghen
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heeft weten te doen, in verscheiden voorvallen, van dewelcke men hier de
27
verthooninghe buyten de gaerdijne alleen hadde gesien.’
Welnu, als bij die pogingen tot ontzet van Den Bosch graaf Hendrik inderdaad
vals had gespeeld, dan zou zijn neef en toenmalige tegenspeler het bij die
gesprekken achteraf toch ongetwijfeld wel hebben gemerkt en al mogen wij het wel
ondenkbaar noemen dat hij met die wetenschap het meest glorieuze hoofdstuk van
zijn mémoires zou hebben ontsierd, dan zou hij niettemin, als tussen de poriën door,
voor de zorgvuldige lezer van die mémoires stellig haar sporen hebben achtergelaten.
In stede van dien echter vinden wij daar - en niet zonder de oprechte bewondering
van een vakgenoot - alleen maar een rechtlijnig en gedetailleerd relaas hoe zwaar
hij het dank zij die neef te verduren gehad heeft.
Waar zou de goede Bor, zeer zeker niet geneigd tot dingen uit zijn duim zuigen,
vandaan hebben dat slechts de bisschop, Michael Ophovius, reeds in de winter
‘vastelijck’ geloofde dat al 's vijands preparatiën ditmaal tegen Den Bosch gericht
waren? Toen hij echter in januari speciaal naar Brussel reisde om de Infanta te
waarschuwen, verwees deze hem naar La Cueva die zijnerzijds alleen maar ten
antwoord gaf ‘dat hy wel beter wist ende dat Syn Excellentie wel wijser soude wesen
28
dan dat hy eenige belegeringe van den Bosch maecken soude.’ Mij dunkt, zo iets
kan de trouwe geschiedschrijver, bijvoorbeeld via Huygens, alleen maar van
Ophovius zelf hebben en daarom zij het hier opgetekend, maar heel veel doet het
niet ter zake. Iets anders is dat men in Brussel wel verwachtte Frederik Hendrik dit
jaar speciaal vroeg - te weten, zoals immers ook zijn bedoeling was, reeds in maart
- te velde te zien trekken en althans op 29 april, de dag waarop, naar wij zagen, de
Prins bij Grave inderdaad over de Maas trok, acht de ongure Eminentie het, ‘al kan
men daaromtrent geen zekerheid hebben, het meest waarschijnlijk dat het doelwit
29
Den Bosch is.’
Maar zelfs al had men het zeker geweten, dan nog was er niet heel veel dat men
doen kon. Had, dank zij het geval met de zilvervloot hun vijand zich een extra
inspanning kunnen getroosten, voor de eigenlijke destinatarissen van die vloot gold,
zoals Frederik Hendrik terecht voorzien had, althans in het eerste stadium, precies
het omgekeerde. Het feit dat men dit jaar de aanval vroeg verwachtte, betekende
dan ook niet dat er vroegtijdig tegenmaatregelen werden genomen; dat liet het
geldgebrek eenvoudig niet toe. Nog medio mei, als het Statenleger al lang en breed
om Den Bosch verschanst ligt, betwijfelt La Cueva of het Van den Bergh zal gelukken
14.000 man bij elkaar te krijgen om een poging tot ontzet te wagen en drie weken
later vernemen wij dat het niet slechts nog schort aan karren mitsgaders aan
materiaal voor de artillerie en om bruggen te bouwen, maar eveneens aan leeftocht
30
plus nog aan geld voor de soldij. Pas 13 juni vertrok graaf Hendrik dan ook uit
Brussel.
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Dergelijke threnodes maken, zeker in deze jaren, de gebruikelijke inhoud uit van al
wat er aan militaire berichtgeving uit Brussel naar Madrid werd geexpedieerd;
ongetwijfeld schuilt er overdrijving in, maar zou datzelfde ook niet omgekeerd gelden?
Wanneer wij namelijk dit leger, waarmee graaf Hendrik medio juni te velde trok - en
als er iets is, dat zogezegd boekdelen spreekt, dan toch wel dit late tijdstip - wanneer
wij ditzelfde leger terugvinden in de Mémoires van Frederik Hendrik, dan heet het
niet alleen een ‘puissante’ en een ‘gaillarde armée’, bestaande uit dertigduizend
man voetvolk plus zeventig compagnieën ruiterij, maar dan is het, behalve van
‘quarante pieces de canon, tant grandes que petites’ en van een ‘grande abondance
de toutes sortes d'ammunitions et equipage de guerre’, bovendien nog voorzien
van ‘quantité de barques sur des chariots pour faire des ponts sur des rivières’ en
zelfs nog van ‘moulins et fours pour moudre et cuire le pain.’ En het mooiste van
alles: nadat hij heel die troepenmacht bij Turnhout had geïnspecteerd, kon Van den
31
Bergh ook nog vooraf een maand soldij uitkeren. Had de Infanta werkelijk in de
gauwigheid een soort wonder gewrocht?
Gelukkig echter voor Frederik Hendrik lag hij toen al een week of zes deskundig
om Den Bosch heen verschanst, want dat moeten wij natuurlijk bij zo'n aanleg steeds
in gedachten houden, zij was er om offensief de vijand te bestoken binnen de ring,
maar tevens moest zij er zelf op berekend zijn een vijand af te houden, die ter
ontzetting van de ingeslotenen van buitenaf kwam opdagen.
Mogen wij onze Prins of liever gezegd graaf Hendrik van wie dit toch zeker
afkomstig moet zijn, geloof schenken, wanneer wij vernemen dat laatstgenoemde,
naderend met de zoëven beschreven troepenmacht, niet slechts het gevoel had
‘que rien ne luy estoit impossible’ en, meer nog, dat hij zich niet kon voorstellen ‘que
le Prince deust seulement attendre sa venue’? Nogmaals, wij lezen het in de eigen
gedenkschriften van deze Prins die wel bleef wachten en bij die lectuur moeten wij
ons voorstellen hoe het tweetal zich onder het genot van een kan wijn zit te
verkneukelen bij het ophalen van die herinneringen. Maar zijn de feiten daarom
minder feitelijk? En trouwens, wij vinden ze ook van elders bevestigd.
Graaf Hendrik begon met zich te nestelen in Haren, gemakkelijk voor fouragering
uit Breda en vanwaaruit hij, behalve natuurlijk 's Prinsen kamp bestoken, ook zeer
wel een inval had kunnen plegen in, zeg bijvoorbeeld de Bommelerwaard, zodat
Frederik Hendrik veiligheidshalve zijn neef graaf Willem met vierentwintig
compagnieën voetvolk en wat cavalerie daarheen zond. In die richting zocht graaf
Hendrik het evenwel niet, maar wat hij wel ondernam, was, op 26 juni, een nachtelijke
poging drieduizend man binnen de belegerde vesting te krijgen. De Prins was echter
door zijn verkenners gewaarschuwd, zodat de graaf op de plek zelf, waar hij de
doorbraak wilde proberen, werd ‘attendu en bonne devotion’. - En zouden wij daarbij
nog niet eens
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20. De ‘approches’ van 's Prinsen kwartier te Vught tot aan de forten Isabel en St. Anthonie.
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21. De ‘approches’ van fort St. Anthonie tot aan de Vughterpoort.
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inschenken? - Een andermaal mislukt het op een andere plaats en dan nog weer
eens weer ergens anders, terwijl tot overmaat van ramp, na enkele door Frederik
Hendrik gestelde exempelen, de boeren uit de buurt geen steun meer durven te
verlenen, zodat de steeds weer gedupeerde op 3 juli geresigneerd aan de Infanta
laat weten: ‘Cependant je marche vers les trenchez, à tout hazard veoir si je peux
32
exploicter quelque chose.’
Maar al mag het dan zijn dat Frederik Hendrik zich bij de voortzetting van zijn
belegering niet al te veel zorgen maakte ‘de toutes ces menaces, ni de savoir
l'ennemy si proche’, wanneer hij daarop laat aansluiten dat hij ‘en rien’ zijn
‘accoustumée façon de faire’ wijzigde, dan brengt hem dat een paar bladzijden
verder met zichzelf in tegenspraak. Waartoe 's vijands nabijheid en bestoking hem
namelijk noopte, was een wel uitermate excessieve waakzaamheid.
Men oordele: zolang deze vijandelijke neef met zijn troepen in de Meierij ronddoolt,
voelt de Prins zich genoodzaakt, naast zijn gewone belegeringsdagwerk, regelmatig
één uur vóór donker met zestig compagnieën voetvolk plus de nodige cavelerie uit
het legerkamp naar buiten te trekken om af te wachten wat er allemaal zou kunnen
gebeuren. Naar de Heren Gedeputeerden het formuleren: ‘Syn Exc. is sedert den
viant soo naer by ons gelogeert is, alle nachten met het meestendeel vant leger in
33
de wapenen. Dat zo iets de commandant zo min als de troep in de koude kleren
ging zitten, willen wij waarachtig wel geloven, maar als wij vernemen dat graaf
Hendriks troepen op 3 juli reeds voor de tiende maal ‘haer avontuyr op't Leger vande
34
Prins hadden versocht’, dan was het toch zeker geen overbodige luxe. Of men
daarbij in het leger van de Prins ook nog zo iets als een gevoel had van unfairness?
Immers, die vijanden, die hen nacht op nacht kwamen bestoken, konden ten minste
overdag slapen als hebbende daarbij niet ook nog een stad te belegeren.
Gelukkig was de inspanning ten minste niet vergeefs; nadat hij het een kleine drie
weken lang had volgehouden, gaf graaf Hendrik er de brui aan, overtuigd als hij nu
wel was dat het toch hoegenaamd niets uithaalde. De 17de juli werd een brief
onderschept, waarin hij een en ander aan Grobbendonck probeert uit te leggen met
de toelichting dat hij meer nut meent te kunnen uitrichten door zich te voegen bij de
35
Keizerlijken en inderdaad vertrok hij diezelfde dag uit Boxtel, waar hij zich jongstelijk
gevestigd had, in oostelijke richting. Wij zullen hem weldra elders tegenkomen en
Frederik Hendrik vermoedt al wel waar, maar voor het ogenblik, aldus deze neef en
36
tegenstander ‘nous le laisserons marcher.’
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Hoofdstuk XIX
Het citaat waarmee het vorige hoofdstuk werd besloten vervolgt: ‘pour retourner à
nostre siège’, dus laat ons dat voorbeeld volgen, al is het in dit geval zelfs een
kwestie van een paar maanden terugspringen in de tijd.
De verschansingen eenmaal opgeworpen en de kwartieren geïnstalleerd, moest
er doorgewerkt worden; de stad zou heus niet haar belegeraar in de schoot vallen
als een rijpe appel, en de gedachte of Den Bosch, zomin als een der andere door
hem bedwongen steden, wellicht ook door uithongering tot overgave zou kunnen
worden gebracht, lijkt zelfs nooit bij Frederik Hendrik te zijn opgekomen. Met een
circumvallatie van meer dan tien uur gaans zou het trouwens ook niet zeer wel
doenlijk geweest zijn, waarbij wij vooral niet moeten vergeten dat in een terrein zoals
dat rond Den Bosch zo'n leger in verschansing de wintermaanden nauwelijks zou
hebben overleefd. De stad was trouwens, naar de Prins zelf aantekent, ‘en
1
abondance pour un long temps’ voorzien van levensmiddelen en is dan ook, al
zullen zich tegen het einde van het beleg enkele symptomen van schaarste voordoen,
gespaard gebleven voor het nijpends dat bijvoorbeeld Leiden een halve eeuw tevoren
te doorstaan had gehad. En in aansluiting hierop: bij de belegeringen van Frederik
Hendrik ontbreekt als het ware de epische, heroïsche dimensie, waardoor die van
de Hollandse steden ten tijde van Alva werden gekenmerkt, toen het in een zo heel
andere betekenis dan thans op leven en dood ging. Zeer zeker, ook thans kostte
het beleg zelf de nodige mensenlevens, niet slechts in het leger maar ook onder de
burgerbevolking. Het beleg echter eenmaal met ere doorstaan - en dat wil zeggen,
zolang de verdediging zin had - kon de bezetting veilig uittrekken naar elders en
wisselde de burgerij alleen maar van opperheer.
Wat men nu verder vanuit de verschansingen doen moest ten opzichte van de
belegerde vesting, heette, generisch uitgedrukt, ‘approcheren’ met alle daartoe
dienstige technische knepen en uitvindingen, zoals de ‘gaelderijen’, zowel
bovengronds en dan met rijsdammen door de grachten, als ondergronds, waar de
technische experts bij uitstek, de ‘mineurs’ hun gespecializeerd bedrijf uitoefenden.
Als hoogtepunt of, aangezien het immers in de diepte gebeurde, beter als
hoofdmoment bij het approcheren gold telkenmale het tot ontploffing brengen van
een mijn, aanvankelijk uiteraard onder de buitenwerken, de ravelijnen, hoornwerken,
tenailles en hoe ze verder allemaal fraai benaamd waren. Voor deskundigen - de
Prins met graaf Hendrik bij hun kan wijn - mag het in geval na geval steeds weer
even boeiend geweest zijn, wie zich niet tot dat gilde mag rekenen, kan, meer dan
bij een minutieuze beschrijving, profijt hebben bij het zorgvuldig bekijken van een
picturale voorstelling. Wat
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daarbij dan ook iedere leek onmiddellijk beseft, is dat, zeker massaal gesproken,
de grootste risico's natuurlijk werden gelopen bij het aanleggen van en het
approcheren via de bovengrondse galerijen, weliswaar dan onder dekking van het
eigen ‘canon’, maar evenzeer open en bloot onder dat van de vijand.
Bij het beleg van Den Bosch nu werd blijkbaar voor het eerst de stad met grof
beschoten op 15 mei en wel vanuit Orthen, het kwartier van graaf Willem van
2
Nassau. Dit was dus schieten uit de verte; wat het approcheerwerk betreft, daarmee
werd een aanvang gemaakt de 25ste van dezelfde maand mei, en wel, naar de
Prins ons zelf verwittigt, overeenkomstig zijn instructies vanuit drie plaatsen tegelijk,
uit zijn eigen kwartier tegen het fort Isabella, uit dat van Brederode tegen de Pettelaar,
3
en, tussen deze beide in genoemd, uit dat van Ernst Casimir ‘vers la ville’.
Hier schuilt blijkbaar een addertje in het gras en de man die ervoor zorgt dat wij
het even horen sissen is Alexander van der Capellen, de later bijna rabiate
Oranjeklant, die echter in dit levensstadium onmiskenbaar een hekel heeft aan
Frederik Hendrik en, stellig in verband met zijn contra-remonstrantse opstelling, een
soort predilectie voor Ernst Casimir.
Toegegeven, Van der Capellen als leunstoelstrateeg is iets hoogst irriterends en
zijn, op de bij dat mensenslag gebruikelijke brede kijk gebaseerde conclusies zijn
zelfs het vermelden niet waard, maar wat feiten betreft was hij een scherp waarnemer
en een weliswaar subjectief maar, dat verdisconteerd, eerlijk teboeksteller. Welnu,
in augustus van dit jaar 1629, twee maanden verder dan wij thans zijn, vereerde hij
het Bossche legerkamp met een bezoek waarbij hij niet slechts de ‘wercken’
‘admirabel’ bevond, maar, meer ter zake, zich aan een levendig gesmoes te buiten
ging met gedeputeerden te velde, van wie hij blijkbaar het een en ander vernam dat
zij begrijpelijkerwijze niet in hun officiële rapportage aan de Staten hadden
opgenomen. En waar dit dan voornamelijk op neerkwam, was dat Ernst Casimir al
veel eerder gereed geweest was of toch in ieder geval had kunnen zijn om met het
approcheren te beginnen, maar dat men ‘uyt jalousie, die syn Excell. scepte van de
avance der approches’ in zijn kwartier, daar ‘eenen tyt lanck stil gestaen hadde’,
4
totdat ook Zijne Excellentie zelf zo ver was. Niet meer dan boosaardige achterklap?
Maar op 23 april van ditzelfde jaar 1629, daags vóórdat de Prins naar het leger
vertrok, vinden wij in het Secrete Resolutiënboek der Staten-Generaal gewag
gemaakt van een soort rel naar aanleiding van ‘eenige propoosten’ die Ernst Casimir
zou hebben ‘gevoert’, neerkomende op niet meer of minder dan dat Frederik Hendrik
‘de Christelijcke Gereformeerde Religie ende de Regeringe vant Lant jegens sijne
commissie soude onderstaen te veranderen, ende favoriseren, oock mainteneren
de Arminianen die 't lant willen brengen aenden Coninck van Spaignen.’ Nu begonnen
Hare HoogMogenden na rijpe deliberatie weliswaar met de hoop uit te spreken dat
de graaf uit Friesland dit
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niet werkelijk beweerd heeft, maar dat zij deze hoop ook werkelijk zouden hebben
gekoesterd, is moeilijk te verenigen met wat terstond daarop volgt, te weten een
instructie aan Gedeputeerden te velde graaf Ernst te laten weten dat de Heren
Staten ‘ten hoogsten misnoecht sijn over de voorsz. propoosten’ als ook hem te
gelasten zijn neef de Prins ‘nader satisfactie ende contentement’ te geven en ‘sich
met deselve te herstellen in vast vertrouwen, goede vruntschap ende
correspondentie.’ Mocht evenwel graaf Ernst de gewraakte propoosten ‘advoueren
ende staende houden ende daerbij persisteren’, dan moeten de Heren
Gedeputeerden hem vierkant aanzeggen ‘dat haere Ho. Mo. genootsaeckt sullen
werden met authoriteyt daerinne te versien, alsoo het voor den Staet deser landen
niet lijdelijck en is, dat sijn Exc.tie, d'aensienlijckste personagie deser regeringe, bij
de regenten ende ingesetenen van dien met soo blijckelijcke onwaerheyt soude
5
werden beswaert.’ De term ‘onschendbaar’ kwam nog niet voor in een grondwet
die er zelf ook nog niet was, maar niettemin... In ieder geval lijkt het wel duidelijk
dat de broer en opvolger van de steile Willem Lodewijk die het zijnerzijds zo goed
met Maurits had kunnen vinden er allerminst wars van was in troebel water te vissen
nu Maurits' broer en opvolger door zo zorgvuldig te laveren en een middenkoers te
houden kwaad bloed zette bij vele uiterst vromen. Trouwens, reeds in 1621, één
jaar na de dood van Willem Lodewijk, was het naar wij wel mogen aannemen Ernst
Casimir's oorspronkelijk Lutherse gemalin, Sophia Hedwig van
Brunswijk-Wolfenbüttel, die, toen zij de Winterkoning vergezelde op een
toeristenbezoek aan het Amsterdamse tuchthuis, ‘haer oploopentheit te veel
toegevende’ twee aldaar gedetineerde remonstrantse predikanten ‘met scherpe
6
woorden doornam, en voor oproermaekers en landtverraeders scholdt.’ Maar, als
wij toch de dames erbij betrekken, zou dan, zuiver menselijk bekeken, ook niet het
een en ander aan onbehaaglijks kunnen zijn voortgekomen uit de omstandigheid
dat een Welfendochter van huis uit zo onmiskenbaar heel wat meer was dan een
bescheiden gravin van Solms? En daar kwam dan nog bij dat door haar Deense
moeder Sophia Hedwig een oomzegster was van koning Christiaan IV alsmede een
volle nicht van Karel I van Engeland en van diens winterkoninklijke zuster, in wier
emplooi de Solmsen naar Den Haag waren gekomen.
Summa summarum, wij moeten niet al te gauw van ongeloofwaardig spreken,
wanneer wij bijvoorbeeld Uytenbogaert horen beweren dat Frederik Hendrik in juli
1628 een verwachte deelname aan het Avondmaal zou hebben achterwege gelaten
7
‘omdat hij soo seer verstoort was op Ernestum’. En wat wij allemaal in de gedrukte
relazen tegenkomen over de trouwe secondantenrol van Ernst Casimir naast zijn
zo veel fortuinlijker neef moet toch wel onmiskenbaar voor het grootste deel als niet
meer dan façade worden gewaardeerd. Hiermee is zeker niet in tegenspraak dat
de in leeftijd senior-, maar dynastisch bezien junior-neef, toen hij in de zomer van
1628 als regerend Duits Rijksgraaf kwansuis door de Keizer naar Praag werd
ontboden vanwege
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zijn militeren in het anti-Habsburgse kamp, behalve met de Staten-Generaal hierover
8
in de allereerste plaats overleg pleegde met Frederik Hendrik. Per slot van rekening
was de Prins van Oranje de chef d'armes van het Huis Nassau, of dan toch van de
Ottoonse linie.
Wel enigermate een dolage buiten het legerkamp vóór Den Bosch, deze excurs,
maar de aanleiding ertoe kwam regelrecht eruit voort, en trouwens, al is dan voor
de man in kwestie de vergelijking wel wat al te flatteus, behoort niet reeds sedert
het Μῆνιν ἄειδε dit soort van wrok bij uitstek thuis in een dergelijk legerkamp?
Eenmaal in gang gezet, verliep, naar wij het wel zullen moeten duiden, het
approcheerwerk met nu eens wat meer, dan weer wat minder voorspoed. Reeds
31 mei was men aan 's Prinsen kant op 150 meter van het fort Isabella, dat, met
naast zich aan de stadskant nog een kleiner fortje Sint Antonius, tussen Vught en
de naar dit dorp genoemde stadspoort was gelegen en waarvan, terloops erbij
opgemerkt, de verovering op 18 juli als een der mijlpalen van het beleg zal gelden.
De nodige zorgen baarden echter de grote galerijen naar de stadswallen. Hoe het
behoorde toe te gaan, vinden wij aardig beschreven bij Bor; de ‘selve dag’ in kwestie
is 2 juni.
‘Den selven dage heeft de Heere Prince van Oraengien met alle den Adel
alle de wercken gaen besichtigen, gevende den Arbeyders ende Soldaten
goeden moet, deselve vriendelick aenspreeckende, so dat de Pioniers
met schup ende spae op den hals so vrolijck totten arbeyt gingen als of
sy te bruyloft gaen souden, also dattet een lust was om te sien, ende
waren de Soldaten vol couragie, niet anders wenschende dan dat sy haer
9
tegen de vyanden souden mogen oeffenen.’
Maar zelfs al kan zo'n opgewekt tafreeltje zich wel eens ooit hebben voorgedaan,
dit neemt niet weg dat, zijnde er nog geen speciaal als zodanig getrainde en
ingedeelde genietroepen, het aanleggen van die galerijen, en dan wel zo, dat zij
‘tegen het kanon schuet vrij souden syn’, gewoon moest worden aanbesteed.
Aangezien de prijs door het grote levensgevaar dat eraan vastzat aanzienlijk werd
opgedreven, kwam daar het nodige gemarchandeer aan te pas; niet eerder dan de
10
26ste en 27ste juni kreeg de zaak haar beslag.
Kon nu, wat dat soort uitgaven betreft, de Prins vrij zijn gang gaan en, pertinenter
nog, had hij al het geld ter beschikking, dat van dag tot dag nodig was of dat toch
zeker morgen nodig zou blijken? Heel beslist niet; terwijl hij bij Den Bosch
daadwerkelijk aan het oorlogvoeren was, moest hij precies even moeizaam om
fondsen bedelen, alsof hij alleen nog maar in Den Haag zijn oorlogvoering aan het
voorbereiden was. Een pluspunt was daarbij evenwel dat hij in deze omstandigheden
bij dit onaangename onderdeel van zijn taak effectief ondersteund werd door Harer
HoogMogenden Gedeputeerden te velde, om niet te zeggen dat dezen dit onderdeel
grotendeels voor hun rekening namen. Ook ditmaal niet meer dan een kleine
bloemlezing: Mag men,
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aangezien het leger, vooral de Franse en Engelse eenheden, begint te ‘verminderen’,
de kapiteins een extra-toelage van ƒ 8 per man, voornamelijk bedoeld als
‘transportgeld’, in het uitzicht stellen bij de gewenste completering van hun
compagnieën? Eerst een paar weken lang geen antwoord, dan na herhaalde
aandrang: of het niet wat goedkoper kan? Totdat eindelijk, meer dan een volle
maand later, de Heren Gedeputeerden per slot van rekening zelf componenten van
de Hoge Vergadering, eenvoudig laten weten dat het niet voor minder gelukt is en
11
zij dus maar op eigen gezag voor acht gulden per man hebben afgesloten.
Wat de aanleg van de galerijen betreft is het probleem dat ‘de arbeyders alle
soldaten synde en niet gewoon in de legers naer de betalinge te wachten’ - van
burger-corveeërs werd dat wel verwacht - ‘met honderden sterck in ons logement
12
comen en niet scheyden willen voor sy betaelt syn.’ Een maand later, 21 juli, zijn
de heren ‘verschrickt’ geworden, toen zij het lid van hun gremium Haersolte, naar
wiens terugkeer uit Den Haag zij onder het uitstrooien van beloften ‘gehaeckt’
hadden, zonder geld weerom zagen komen, en of Hare HoogMogenden het zo
gewenst achten dat ‘tegen onsen danck’ keer op keer iemand uit hun midden
13
gedwongen wordt ‘selfs over te komen’? Ook in dit thema zit een crescendo, want
als drie weken later de heren zich wederom ‘in soodanige cortheyt van gelt’ bevinden,
dat zij hun collega Nobel hebben moeten verzoeken ‘syne reyse naer den Hage te
spoedigen, niet twijfelende of Uwe Ho. Mo. sullen op onse voorgaende aenmaninge
ordre gestelt hebben’, dan volgt, even zuurzoet geformuleerd, op deze striemende
hoon de vraag of Hare HoogMogenden soms in de waan verkeren dat hun
gedeputeerden het allemaal voor hun plezier doen? Op dat ogenblik is daarbij de
situatie aldus, dat door dagenlang aanhoudende stortregens veel van de, meest
van zand opgetrokken verschansingswerken dermate ‘affgestort’ zijn, dat zij ‘van
nieuws genouchsaem sullen moeten besteet, immers verswaert werden.’ Tot
overmaat van ramp komt daar nog bij dat door het steeds nog rijzende water rondom
de retranchementen ‘het leger op sommige plaatsen “peryckel loopt geinondeert te
14
werden.’
Het Statenbewind liet zich echter door dit soort noodkreten niet al te zeer uit zijn
gewone doen, laat staan tot een verstoring van zijn zo geheel eigen rhythme brengen.
Wanneer reeds medio mei hun gedeputeerden om lichting van zesduizend
waardgelders vragen, dan wordt gewoon routinematig besloten daarover de
provincies aan te schrijven, met uitzondering van Gelderland, staat er nog bij, dat
reeds hierin geconsenteerd heeft. Precies een maand later, als er ter zake nog niets
verder gebeurd blijkt te zijn, wordt er een resolutie aan gespendeerd om de zaak
te ‘accelereren’ en bij dezelfde gelegenheid wordt een verzoek van de Prins
tweehonderd matrozen gereed te houden voor eventuele bedrijvigheid met sloepen
keurig via de Raad van State verder geleid naar de Admiraliteit van de Maze. Weer
ruim een maand later, en dat is dan
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al 20 juli, vermag een zoveelste noodkreet van hun Gedeputeerden te velde over
hun ‘groote becommernisse door faulte van gelt’ de Heren na de gebruikelijke
deliberatie tot geen verder strekkend besluit te brengen, dan dat de provinciën
dienaangaande ‘serieuselijck’ zullen worden aangeschreven, een term, aan
15
ingewijden welbekend als net even iets meer dan lauw.
Het allerfraaist krijgen wij evenwel gedemonstreerd wat ons Ancien Régime in
dat opzicht vermocht te presteren, wanneer begin augustus - en aanstonds zullen
wij zien wat zich inmiddels nog aan onrustbarends had voorgedaan - een verzoek
van de Prins ter discussie gesteld wordt de drommen deserteurs die zich ‘tot groote
beswaernisse van de huyslieden en merckelijcken ondienst van desen Staet’ alom
in den lande ‘dispergeren’, eenvoudig op te pakken en terug te expediëren naar het
kamp vóór Den Bosch. Welnu, hiertoe wordt redelijk vlot geresolveerd, alleen laat
Holland twee dagen later aantekenen dat het alleen maar consenteert, mits wat
16
ermee aan kosten gemoeid is voor rekening van de Generaliteit komt.
Wie Frederik Hendrik aan dat soort routinebeslommeringen, die hij trouwens ook in
zijn mémoires onvermeld laat, wel niet deelachtig zal hebben gemaakt, zijn de talloze
gasten die uit pure belangstelling het beleg kwamen gadeslaan en die daarbij
blijkbaar nog welkom waren ook, als ware een dergelijke belangstelling iets
essentieels voor de reputatie van een belegeraar en voor de betekenis van zijn
onderneming. Precies zo was bijvoorbeeld Spinola - thans zelf bezig met zijn laatste
belegering, die van het tot ontzet voorbestemde Casale Monferrato, waar hij in zijn
kamp zal sterven - het jaar tevoren een graag geziene gast geweest van Richelieu
onder de wallen van La Rochelle.
Iemand met zo'n wereldreputatie - maar zo was er, behalve dan weldra hijzelf,
ook geen tweede - kreeg Frederik Hendrik niet te verwelkomen, maar wat criteria
als rang en stand betreft deed hij het zeker niet minder. Om te beginnen natuurlijk
weer de Winterkoning; waar kwam die, zo lang hij hier te lande verbleef, niet
opdagen? Maar verder verscheen bijvoorbeeld eind juli een zo hooggeplaatst
personage als ‘de Prins van Denemarken’, niet die bij antonomasie, maar
doodgewoon in vlees en bloed de latere koning Frederik III - die van de Lex Regia
- omtrent wie wij vernemen dat hij ergens in 's Prinsen kwartier in de meest letterlijke
zin van het woord zijn tenten opsloeg, waar het hem blijkbaar zo goed beviel dat
wij hem ook nog bij de uittocht van het garnizoen ontwaren. Uit Frankrijk kwam, om
slechts één te noemen uit de velen, 's Prinsen neef, de hertog van Châtillon, ‘die
hem gedurende deselve belegeringe seer wel gequeten heeft’ en wat hij
rapporteerde, was dat er ‘wel 300 Edelen’ onderweg waren ‘om 't leger te
17
besichtigen’, maar dat zij zich tegelijkertijd ‘goetwillich wilden laten ghebruycken.’
Hoe moeten wij zo iets cultuurhistorisch duiden? Is het niet vrijwel ondoenlijk
daarbij een terminologie te vermijden, die wij moeten ontlenen aan wat
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des theaters is, maar brengen wij daarmee voor de hedendaagse beschouwer niet
onontkoombaar een valse noot aan? En geldt niet, zelfs nog sedert wij door Huizinga
vertrouwd geraakt zijn met de Homo Ludens, hetzelfde zodra wij, al is het in een
nog veel algemener verband, het begrip ‘spel’ inschakelen? Maar niettemin, wat
een belegering zoals die van Den Bosch betekende, was dat zich op het wereldtoneel
iets groots afspeelde, waardoor al wie daarvoor ontvankelijk was zijn levensrhythme
als het ware geïntensiveerd voelde worden. Iets anders is dat het ons wel eens
moeilijk valt te onderscheiden wanneer de dramatis personae zich op kothurnen
voortbewegen, dan wel in gewone soldatenlaarzen en zelfs ontkomen wij niet aan
de indruk dat zij dat zelf ook niet heel precies wisten of, misschien zuiverder
uitgedrukt, dat een dergelijk onderscheid voor hen niet bestond.
Als omstandigheid van meer praktische aard is hierbij te bedenken dat, al was
dan een soldaat doorgaans wel van een burger te onderscheiden, uniformen in de
moderne zin van het woord uit een iets latere periode dan deze dateren; normaliter
moesten vriend en vijand met stukken weefsel van een bepaalde kleur, bijvoorbeeld
oranje, van elkaar worden onderscheiden. En wat een ander onderscheid betreft,
toen, naar Robert van Voorne optekent - maar zou hij het niet een tikje overdrijven?
- bij een uitval in de nacht van 7 op 8 juli ‘wel 200 vanden vyant verslagen’ werden,
viel van de officieren, nog afgezien van hun ‘mantels ende rappieren’, een
18
aanzienlijke inbrengst aan ‘witte sluyers met goude passementen’ te signaleren.
Dus eveneens wit, zij het dan heel wat minder dominerend dan die fameuze
‘pluymen’ op 's Prinsen eigen hoed, die hij, en zij het dan zonder verloochening van
het element panache, gewoon nodig had of zelf dan toch achtte om ook uit de verte
herkend te worden, wanneer hij her en der in de loopgraven kwam kijken wat zijn
mensen uitvoerden en hun daarbij moed inspreken. Dat hij op die manier ook voor
de vijand maar al te gemakkelijk herkenbaar was, werd op de koop toe genomen,
en, terloops even opgemerkt, al is hij dan zelf steeds aan dood of verwonding
ontsnapt, die witte pluimen hebben heel zeker het leven gekost aan menigeen die
de eer genoot hem op die expedities te vergezellen of net toevallig daar te staan
opgesteld, waar hij even halt hield. Te beginnen bij jonker Willem bij Grol, naar
aanleiding van wiens sneuvelen wij het reeds aanroerden, is dit een van de
standaardthema's in de relazen van al 's mans belegeringen.
Dit voortdurend in de waagschaal stellen van zijn, voor het gemenebest zo
kostbaar leven kwam hem overigens in deze maanden, op 2 juli om precies te zijn,
op een respectueuze reprimande te staan van de zijde van Hare HoogMogenden,
en of hij de visitatie van al die ‘periculeuse wercken’ niet aan ervaren officieren kon
overlaten? Maar met dank aan de Heren voor hun bezorgdheid, dat soort van dingen
kon hij ‘op rapport van anderen’ niet ‘laten staen’, met nog de complimenten dat hij
‘sich selven soo seer niet
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hazardeerde alsser wel geseyt wiert.’ Zou misschien Amalia's door Hooft verwoorde
‘Klaghte’ bij Amalia's trouwe gemaal niet zo heel best gevallen zijn? En dat, om
zuiver politieke redenen, een dergelijke remonstrantie ook al eens, nog wel bij monde
van Oldenbarnevelt, aan Maurits was toebedeeld, zal hij heus ook wel hebben
20
geweten.
Als het ware een dimensie erbij kreeg de belegering, toen op 24 juli bericht werd
ontvangen dat Hendrik van den Bergh, die men immers in oostelijke richting had
zien vertrekken, de IJssel was overgestoken of, met andere woorden, dat hij een
inval had gepleegd op de Veluwe. En dat niet alleen; zoals uit zijn onderschepte
brief aan Grobbendonck reeds bekend was, had hij het erop toegelegd zich te
verenigen met de keizerlijken, en ziet, die volgden hem thans op zijn expeditie; na
enkele dagen reeds Montecuculi en een paar weken later ook Jan van Nassau.
Deze militaire steun van de neef in Wenen - de enige maal in heel de tachtigjarige
oorlog - was het resultaat van een tot maximale intensiteit opgevoerd diplomatiek
offensief van zowel koning Philips in Madrid als de Infanta in Brussel. Naar de
Spaanse ambassadeur aan het Keizerlijk Hof, Aytona, naar huis schrijft, heeft hij
het ontzet van Den Bosch geürgeerd met een nadruk ‘alsof de koninklijke persoon
21
van Uwe Majesteit zich binnen die vesting bevond.’ Daarvoor was het inmiddels
al te laat geworden, maar wel betoonde keizer Ferdinand, dat jaar door zijn - al
waren het dan eigenlijk Wallensteins - militaire successen ietwat brooddronken, zich
eindelijk eens bereid tot het expediëren van wat hulptroepen naar de guerra de
Flandes van zijn Spaanse neven.
Met dat al behoort die inval op de Veluwe niet dan indirect thuis in een biografie
van Frederik Hendrik, want wat hij er ook door kreeg opgedrongen aan intensieve
bemoeienis, hij hapte niet, zoals gehoopt was dat hij doen zou; hij liet zich niet
weglokken vóór Den Bosch.
In hoeverre heeft de Prins even serieus geaarzeld of hij ten gevolge van die inval
zijn beleg diende op te breken, in hoeverre is het alleen maar een stylistische stoplap,
in dit geval beslist wel de rigueur, wanneer hij ons verzekert dat hij alle
voor-en-tegens ‘bien pesé’ heeft, juist zoals het toch heel zeker een stoplap is dat
hij nu extra vaart ging zetten achter het beleg ‘afin qu'ayans les mains libres il peust
avec toute son armée aller trouver l'ennemy pour luy empescher ses desseins’? Mij
dunkt, zijn meest intieme commentaar op de onaangename verrassing is wel de
voor de Veluwse bevolking niet zo heel aardige, maar niettemin eveneens aan de
Mémoires toevertrouwde overweging dat de vijand ter plaatse niet heel veel meer
kwaad kan doen dan ‘bruler quelques meschants villages et piller quelques petites
22
villes nullement fortifiées ni de nulle importance.’
Aldus de Prins persoonlijk, maar dat hij niet zo maar op een goedkoopje kon
besluiten, wordt ons wel duidelijk, wanneer wij bij Aitzema lezen hoe het
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bericht van de inval alom een ‘soo groote verslagentheyt’ teweeg bracht, ‘datmen
met waerheydt wel segghen mach dat elck een daer schrickte ende beefde, ende
waerender met duysenden die den Prins van den Bosch wilden hebben, dat hy de
23
Belegheringhe diende te verlaten.’ Kortom, lang niet iedereen in den lande had
het inzicht - maar mag men zo iets van de goegemeente vergen? - dat alleen en
uitsluitend Den Bosch ‘le suject was’, ‘pourquoy toutes ces choses se faisoient’, dus
wilde de Prins helderheid hebben in de situatie, dan had hij wel degelijk alle reden
om na die obligate afwegerij ‘tout haut’ te verklaren ‘qu'il mourroit plustost que
d'abandonner ce siege, qui avoit tant cousté, où l'honneur de l'Estat et le sien estoient
24
engagés, duquel avec l'aide de Dieu il esperoit bien-tost venir à bout. Het zou hem
waarschijnlijk niet verbaasd hebben, als hij had kunnen vernemen dat de terecht
door hem zo hoog geschatte oude dame in Brussel uit dit besluit zonder verdere
25
omhaal concludeerde dat de invasie mislukt was. Van meer onmiddellijk politiek
nut was evenwel dat, wat er ook aan publieke opinie weerklonken mag hebben, van
de zijde der Staten geen enkele aandrang op hem werd uitgeoefend - om van een
bevel zelfs niet te spreken - het beleg op te geven.
Dit koel blijven van het prinselijk hoofd betekent dat voor ons, wien het te doen
is om zijn doen en laten, heel die invallerij op de Veluwe met al wat eraan vastzat
niet meer is dan een nevenverschijnsel, al was het er dan een dat consequenties
met ziçh meebracht. Om te beginnen reeds wat het onmiddellijke militaire potentieel
betreft, want al bleef dan Frederik Hendrik zelf in Vught, wie hij niet achterwege kon
laten prompt naar Gelderland te sturen, was zijn onderbevelhebber nummer één,
Ernst Casimir. Hoe node dan wel weinig node de neven van elkaar afscheid namen,
is hier niet aan de orde, maar de vijfenvijftig compagnieën voetvolk plus veertien
cavalerie, die de Fries met zich meekreeg, moeten toch, zou men zo zeggen, een
lelijke leemte in de Bossche omsingelingsgordel hebben betekend. Geen wonder
dan ook dat wij in deze weken frenetieke oproepen aan Hare HoogMogenden
registreren toch alsjeblieft al wat er aan parate troepen in de buurt komt, met name
van en naar Noord-Duitsland onderweg van en naar Engeland, voorlopig even naar
Den Bosch te sturen. Verder kwamen, ook alweer niet onbegrijpelijkerwijze, bij de
Prins in Vught de draden samen van al - of toch in ieder geval van veel - wat er
alom in den lande getroffen werd aan noodmaatregelen, veelal met connotaties van
wat later landweer zal gaan heten, maar waarbij in de zeventiende eeuw eerder van
waardgelders moet worden gesproken. Niet onvermakelijk voor wie nog in gedachten
heeft wat zich het vorig jaar had afgespeeld, is hoe in de Mémoires, behalve in het
algemeen aan de Heren Staten, die namelijk ‘faisoient plus quasi que l'on desiroit
d'eux’, een heel bijzonder pluimpje wordt toebedeeld aan de regeerders van
Amsterdam, die niet alleen ‘du canon’ verschaften, maar ook nog, voor zover
26
benodigd, het krijgsvolk stuurden ‘qu'ils tiennent d'ordinaire dans leur ville.’
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Als hoogtepunt van die invasie mag gelden de overgave - maar dat dan ook wel
zonder slag of stoot - op 15 nieuwe, dus 5 augustus oude stijl, van Amersfoort,
‘assés grande ville’, zij het dan niet versterkt, ‘dans l'Evesché d'Utrecht’, naar Frederik
27
Hendrik het uitdrukt. De hierdoor in den lande ontstane... paniek lijkt toch een te
sterke term, dus zeggen wij onrust, had tot spectaculair gevolg dat de
Staten-Generaal voorlopig hun zetel naar Utrecht verlegden. Met steeds meer klem
daartoe door de Utrechters aangezocht, hadden Hare HoogMogenden zo lang als
maar doenlijk was geprobeerd er met goed fatsoen onderuit te komen, maar thans
beseften zij toch blijkbaar dat door de publieke opinie dit offer van ongemak op het
altaar des vaderlands van hen werd gevergd. Wel werd met een subliem dédain in
het register van hun resoluties bij de datering de nieuwe stijl aangehouden, die zij
indertijd uit Antwerpen hadden meegebracht, maar die binnen de huidige Unie alleen
maar gold in Holland en Zeeland. Verder kregen zij echter niet heel veel kans te
vergeten waar zij zich bevonden, want voor die weken wemelt het register van de
‘instantiën’ waarmee met name de Stad Utrecht zoveel mogelijk profijt zocht te
trekken van de aanwezigheid der Hoge Vergadering binnen haar muren; aangezien
echter de stadhouder van het Evesché daar niet of nauwelijks bij betrokken was,
behoeven ook wij hier niet erop in te gaan. Wat daarentegen niet irrelevant voorkomt,
is dat dit ‘transport’, waartoe de Generaliteit zich had bekwaamd - want ook de Raad
van State was op hoog bevel meegekomen - als het ware een coördinatie teweeg
brengt tussen de grote onderneming aan de Dieze en het weliswaar secundaire,
maar zoveel omvangrijker oorlogsterrein, waar de bevolking het slachtoffer werd
van 's vijands tot mislukking voorbestemde ‘diversie’.
De Auftakt tot deze mislukking, of liever gezegd tot haar manifest worden, is een
van de stoutste stukjes uit onze geschiedenis. In diep vertrouwen had, zo moeten
wij het wel duiden, Frederik Hendrik aan Ernst Casimir de opdracht gegeven aan
de gouverneur van Emmerik, Otto van Gendt, heer van Dieden, wanneer deze erom
zou vragen een zeker aantal troepen ter beschikking te stellen, plus aan Dieden
zelf een soort volmacht verleend, waarmee hij als het ware buiten de verdere militaire
bedrijvigheid om in diverse garnizoenen wat officieren en soldaten kon lichten, al
lijkt hier ‘uitpikken’ misschien een juistere term. In totaal waren het, als wij die andere
Geldersman, Alexander van der Capellen, mogen geloven, ‘1100 vierroers, 400
spiessen ende 800 paerden’, maar daarmee zag deze onmiskenbaar wel enigszins
avontuurlijk en draufgängerisch aangelegde edelman kans in de nacht van 18 op
19 augustus bij verrassing de sterke vesting Wesel in te nemen, aldus voor een
ontknoping zorgend, waar heel het vaderland van herademde. Zelfs Frederik Hendrik
had, naar de Venetiaanse ambassadeur Gussoni tot en met in het verre Den Haag
heeft opgevangen, zijn fiat aan Dieden meer gegeven, omdat hij het aan een zo
stout stukje niet wilde onthouden, dan omdat hij op die
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gunstige uitslag had durven hopen. Hoe het ook zij, vanaf de Bossche stadswallen,
waar men op 25 juli had ‘sien branden over de Wael’ en van gevangenen vernomen
dat ‘het keysers volck was gecomen in de Veluwe’, moest men op 23 augustus
gadeslaan hoe de vijand over de inname van Wesel triomfeerde ‘met menichte van
29
canonades ende musquetades, oft het gehagelt ende gedondert hadde.’
Nog afgezien daarvan, dat het in handen hebben van een vesting als Wesel - dat
zij in Kleefsland lag was voor de Staten even weinig relevant als het dat voor de
Spanjaarden was geweest - ook op de lange duur een zeer aanzienlijke
positieversterking betekende, was haar verovering hic et nunc daarom van
doorslaggevend belang, dat zij dienst deed als étape waarvan het vijandelijk leger
op de Veluwe afhankelijk was voor al zijn voorzieningen. Reeds 24 augustus (n. st.)
werd dan ook Amersfoort weer ontruimd en de 26ste trok Hendrik van den Bergh
terug de IJssel over. Weliswaar bleef Jan van Nassau nog enige tijd, zelfs nog na
de capitulatie van Den Bosch, op de oostoever van genoemde rivier met zijn troepen
verschanst liggen, zorgvuldig in bedwang gehouden door zijn oom Ernst Casimir,
maar, hoe onpleizierig ook voor de bevolking ter plaatse, dat soort bedrijvigheid
was per slot van rekening niet meer dan franje; wat er dan al aan serieus gevaar
geweest was voor het vaderland, kon weer als geweken gelden.
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Hoofdstuk XX
Maar Hendrik van den Bergh mag dan al weg geweest zijn uit Gelderland, dit
betekende niet dat hij ook van de aardbodem was weggevaagd; integendeel, Frederik
Hendrik blijft ernstig rekening houden met de mogelijkheid van een hernieuwde
aanval op zijn verschansingen en tot het laatst toe zal het Bossche garnizoen worden
zoetgehouden met aangekondigde pogingen tot ontzet, voortaan met ondersteuning
van verse troepen uit het westen onder de gouverneur van Breda, Balançon. Al
dient echter, ter completering van ons beeld, een en ander wel even te worden
opgetekend, als heel veel meer dan pro memorie behoeven wij die post nu ook weer
niet te beschouwen, want het grote beleg begon op zijn einde te lopen. Wij moeten
echter nogmaals onze capita selecta - want, laat ons wel beseffen, als meer kan dit
beknopte relaas niet worden aangediend - hervatten met retrogressie van een paar
weken, toen immers het legerkamp bevrijd werd van de alnachtelijke overlast door
graaf Hendrik.
Vóór alles was en bleef het een zaak van moeizaam ‘approcheren’, waarbij het
godzijdank niet alsnog onze taak is alle diverse galerijen waarlangs dit gebeurde
uiteen te houden. Dat echter het werk er niet minder gevaarlijk op werd naarmate
men dichter bij de stad kwam, kunnen wij ons ook zonder allerlei technische
bijzonderheden wel voorstellen en zou Aitzema zelf heel precies weten wat er
bedoeld wordt, wanneer hij ons mededeelt dat men ten slotte genoodzaakt was de
galerij die uit moest komen aan de Hinthamerpoort ‘à la preuve te doen maecken
en een baterije om onder't faveur van dien die over te brengen’? Moeten wij daarbij
denken aan wat wij thans als ‘prefabricated’ kennen? In ieder geval ‘logeerden’ in
dat hoornwerk ‘beyde de partijen, wesende geen vier voet aerde tusschen hen
1
beyde, daermen om disputeerde.’ Dat was dan al 25 augustus, twaalf dagen nadat
de Prins aan Hare HoogMogenden had gerapporteerd dat hij geapprocheerd was
‘tot op de kant van de grachte der stadt, beginnende van daege de gallerije daer in
te brengen, sulcx dat wy met Godts hulpe binnen den tijd van 14 daghen niet wijdt
2
van de wall meenen te wesen.’ Verlaten was toen reeds sedert zowat een week
de allerverst uitstekende tentakel van de verdedigingswerken, de ‘tenaille’ buiten
de Vughterpoort, waarin een paar dagen tevoren een mijn tot ontploffing gebracht
3
was.
Ten slotte mag uit vele episoden er nog één worden opgehaald, al was het maar
omdat zij ons zo onweerstaanbaar aan Dumas doet denken. Maar wat zij ons tevens
leert, is dat een groot veldheer als Frederik Hendrik, hoe Frans ook van gerichtheid
en hoezeer ook tijdgenoot van de fameuze drie musketiers, van
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nutteloze en in een geval zoals dit zelfs positief schadelijke bravourestukjes in het
minst niet gediend was. De episode deed zich voor, toen de zoëven genoemde mijn
in de tenaille aan de Vughterpoort tot ontploffing gebracht werd, of, correcter, in de
daarachter, gelegen halve maan. De Prins had bevel gegeven dat een sergeant
zich gereed zou houden om met niet meer dan dertig man in de door de ontploffing
ontstane bres te gaan ‘logeren’, maar neen, van de talrijke Franse gasten-vrijwilligers
was een aanzienlijk contingent naar die ontploffing komen kijken en deze heren
konden het bij het zien van die bres nu een keer niet nalaten ‘assés en désordre’
naar binnen te stormen en dat niet alleen, maar door te dringen tot de ‘traverse’,
waar zij nochtans door de vijand ‘avec bon nombre d'hommes et en bon ordre’
werden opgewacht en met grote verliezen teruggedreven, zodat men die zo
moeizaam op haar plaats gebrachte mijn even goed niet had kunnen laten ontploffen.
Ook in de stad, waar, precies zoals door de geërgerde Prins van buiten, het
schouwspel werd gadegeslagen door Grobbendonck, maakte het grote indruk. Naar
schepen Van Voorne niet verzuimt op te tekenen is het ‘de fleur van den Franschen
adeldom’ die zich ‘vrijmoedelijck tot den assaut’ heeft begeven en in aanzienlijken
getale ‘op ons werck gecomen, ende van de parapetten neder in ons werck
gesprongen’ is, met het gevolg dat er wel een zestig of zeventig zijn gesneuveld.
Ophovius daarentegen spreekt van honderdenvijftig doden, dit hoewel ook hij het
aantal ‘nobiles Franci’ van wie het stoute stukje was uitgegaan, aangeeft als niet
meer dan zeventig. Dus hadden zij met hun bravoure ook nog de nodige
wapenbroeders mee de dood ingelokt? Toen het geval zich voordeed, werd overigens
juist in de stad processie gehouden ter ere van Sint Dominicus, wiens feest het
4
was.
Met al die mee- en tegenvallers echter, waar zo veel mensenlevens aan werden
opgeofferd, kwam het dan eindelijk zo ver dat ‘Bolduc la Pucelle’ moest capituleren.
De directe aanleiding tot het aanknopen van de, na al wat eraan was voorafgegaan
begrijpelijkerwijze nogal moeizame onderhandelingen was eveneens - en is ook dat
niet alleszins begrijpelijk? - iets dat zich in een bres afspeelde en wel eveneens aan
de voet van het Vughterpoortbastion. Hoewel, naar Frederik Hendrik het uitdrukt,
het aantal slachtoffers van de galerijenaanleg zo hoog was opgelopen, dat er ten
slotte ‘ni par bonnes paroles, ni par menaces’ nog ‘mineurs’ te krijgen waren om
daar te werken, verloochent hij in één adem de letterlijkheid van deze bewering
door te vertellen hoe er op 11 september in alle vroegte niettemin een mijn tot
ontploffing gebracht werd. De bedoeling was blijkbaar niet meer dan ‘tot een preuve’,
dus toen de uitwerking veel groter bleek te zijn dan beraamd was, geviel het dat ‘de
wacht niet sterck genouch geposeert was om voorder invasie te doen.’ Oftewel, in
's Prinsen eigen bewoordingen, als kolonel Herbert die die wacht commandeerde
genoeg mensen tot zijn beschikking gehad had, ‘il eust sans doute
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gaigné un grand avantage sur l'ennemy.’ In de stad veroorzaakte de ontploffing
grote opschudding met klokgelui en al wat dies meer zij.
Maar eindelijk was het behalen van militair ‘avantage’ niet langer nodig; de
slachtoffers van deze mijn waren de laatste geweest. Terwijl de Prins met zijn gevolg
de bres inspecteerde, vernam hij twee of driemaal tromgeroffel in het bastion en
wat de belegerden dan wel wensten, was toestemming onder het puin hun doden
te zoeken, welke toestemming hun natuurlijk verleend werd, mits het geschiedde
onder supervisie van eigen Staatse officieren. Welnu, en hier kunnen wij gevoeglijk
de discrete overwinnaar zelf aan het woord laten:
‘Pendant que cela se faisoit, il y eut quelques officiers d'un costé et
d'autre qui se monstrerent, enfin vindrent à parler ensemble, où ceux de
la Ville proposerent, que si le Prince vouloit envoier des ostages dans la
Ville, qu'ils en envoieroient pour entrer en quelque traicté, ce que luy aiant
5
esté rapporté, il accepta le parti.
Nu voor de Bosschenaren Frederik Hendrik, tot dusverre niet meer dan de
aanvoerder van het vijandelijk leger waardoor zij bestookt werden, ook als persoon
gestalte zal gaan aannemen, kunnen wij gevoeglijk met de ons reeds sedert Homerus
ter beschikking staande volmachten uit het legerkamp even overspringen naar
binnen de wallen, al is het dan met het vaste voornemen terstond weer naar buiten
te treden voor het parlementeren, want anders zouden wij gevaar lopen ons te
verliezen in allerlei dat niet rechtstreeks verband houdt met ons onderwerp.
Wat er in Den Bosch omging gedurende de slotfase van het beleg is niet alleen
bewaard gebleven in zo veel archiefbescheiden, maar daarvan zijn er dan bovendien
nog sedert meer dan een eeuw zo veel in druk uitgegeven, dat men niet kan nalaten
zich af te vragen hoe het in 's hemelsnaam mogelijk is, dat het nog nooit bewerkt
is voor het toneel. Indachtig de vele doden zouden wij het in laatste instantie alleen
maar een tragicomedie mogen noemen, maar niettemin, wat vinden wij daarnaast
niet allemaal aan zoal niet Molière- dan toch minstens Goldoni-effecten, ook al is
het dan helaas in hun Ancien Régime aan geen van deze beiden ooit vergund
geweest een hooglopende ruzie op de planken te brengen tussen een bisschop en
een militair gouverneur, van welk tweetal laatstgenoemde daarbij in deze dagen
vader werd van een knaapje dat voorbestemd was zelf als bisschop te eindigen.
Maar dan, als wij om up to date te zijn bij wijze van tegenhanger van dit elitairs ook
nog sociale onrust kunnen optekenen wanneer om redenen van defensiebeleid de
dichtst bij de wallen gelegen huizen - en dat waren nu eenmaal de minst riante 6
gesloopt moeten worden, zouden wij ons dan zelfs niet mogen verstouten heel
even leentjebuur te spelen bij Aristophanes in eigen persoon? En, om nog even
verder door te draven, wanneer wij, al naar gelang de situatie nijpender wordt, de
dramatis personae als in het wilde weg op en neer zien hollen en langs elkaar heen
praten, kan dat ons dan niet aan Feydeau doen denken, ook al hebben wij misschien als kennelijk overbodig? - voor deze periode geen documentatie om-
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trent het enige soort etablissementen die zich ervan verzekerd konden houden dat
zij ook deze mutatie van regime en garnizoen wel zouden overleven?
Uit Thalia's domein weer teruggekeerd in dat van Clio moeten wij volstaan met
het vermelden van een paar simpele feiten en data. Wanneer wij zeggen dat Den
Bosch aan capituleren toe was, waarop komt dat dan eigenlijk neer?
Binnen de stad bevonden zich, in de traditionele volgorde opgesomd, de
geestelijkheid, het garnizoen en, natuurlijk veruit de grootste groepering, de burgerij.
Wat deze laatste betreft zij niet dan terloops even aangetekend dat zij ook zelf in
haar politieke gedaante, in tegenstelling tot het vrijwel alom in het Noorden gangbare
patroon, nog drie geledingen kende, naast schepenen en gezworenen-en-raden
ook nog de dekens der diverse ambachten, welke laatste geleding nochtans, met
falikante schending van het capitulatieverdrag, tot spoedige verdwijning was
7
voorbestemd.
Deze burgerij nu, dat mogen wij wel in confesso achten, zou liever onder de
Infanta, uiteindelijk dus onder de Koning als. Hertog van Brabant zijn gebleven en
zelfs is het misschien niet al te ongerijmd ervan uit te gaan dat zij in de eerste jaren
na 1629 de stad wel graag weer voor de Koning had zien terugveroverd. Maar of
zij daar nogmaals zo'n beleg voor over zou hebben gehad? In ieder geval is het na
de zoëven doorstane vier maanden wel duidelijk en toch ook inderdaad alleen maar
begrijpelijk dat zij het welletjes vond en de stad wilde overgeven.
Dit laatste nu geldt evenzeer voor de hogere geestelijkheid, van wie wij het in dat
maatschappelijk bestel toch eveneens alleen maar normaal kunnen vinden dat zij
liever de tot dusverre bestaande situatie had zien voortduren. En moeten wij daarbij
per se een onderscheid construeren tussen de zorg voor het zieleheil der gelovigen
en die om het behoud van de eigen bevoorrechte positie? Maar dit alles ten spijt
was ook de geestelijkheid voor capitulatie; wanneer een enkele die-hard zoals de
aartsdiaken Franciscus van Gestel tot en met op 10 september met alle geweld
volhoudt dat het nog niet nodig is, dan krijgt hij daarvoor een stevige uitbrander 8
verba acria - te incasseren van zijn bisschop. Niet geheel en al van ironie gespeend
is de omstandigheid dat deze Franciscus van Gestel de broer was van de huidige
president-schepen en in 1625, toen zich de meest recente vacature van de
bisschopszetel voorgedaan had, gelijkelijk met de kapitteldeken Johannes Hermans,
9
candidaat van de Magistraat was geweest.
Nochtans, het overgeven van een belegerde vesting is iets militairs, dus hoe stond
het met het garnizoen, het vreemde, het - om de term ‘opgedrongen’ te vermijden
- van buiten toegevoegde element?
Welnu, voor deze vakmensen golden de normen en criteria van hun vak. Of het
nu om Den Bosch ging, dan wel om willekeurig welke andere vesting, overgave kon
pas geschieden, wanneer al naar gelang van de beschikbare middelen de stad in
kwestie lang genoeg was verdedigd, hetgeen in feite wil-
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de zeggen, totdat, met in het nabije verschiet geen redelijke kans op ontzet, de
vijand elk moment een bres in de stadswal zelf zou kunnen bewerkstelligen en
daardoor naar binnen stormen. Dat zou, om even terug te grijpen op een hiervóór
te pas gebrachte beeldspraak, zo iets als een ontmaagding zonder huwelijksband
hebben betekend, en die kon in deze overdrachtelijke zin niet van de militaire eer
worden gevergd.
Nu was, zeer zeker voor een garnizoenscommandant, militaire eer tevens een
kwestie van carrière. Het moeten overgeven van een vesting is altijd penibel, maar
wil het verdere kansen op eervol emplooi niet blokkeren, dan moet wel dubbel en
dwars vastliggen dat er geen andere uitweg meer open stond.
Wanneer moeten wij nu aannemen dat in het onderhavige geval dit inzicht begon
door te sijpelen tot Grobbendonck? Als de reeds een paar maal geciteerde auteur
van Knuttels nr. 3884 onder dagtekening 31 augustus optekent dat toen ‘begonsten
10
wy de couragie te verliesen’, dan slaat dat eerder op de burgerij, maar wat te
denken geeft, is dat volgens de verre van anonieme schepen Robert van Voorne
juist op diezelfde 31ste augustus Grobbendonck ‘assistentie der borgeren’ vraagt
voor het wacht lopen ‘overmits dat de Duytschen desen nacht niet en hadden willen
11
schieten, oft emmers onwillich vielen.’ Nog omineuzer lijkt evenwel dat op diezelfde
ochtend Grobbendonck naar Ophovius toog om hem in diep vertrouwen een wel
uitermate somber beeld van de toestand te schetsen: geen enkele kans op ontzet;
ternauwernood nog twaalfhonderd fysiek volwaardige soldaten; kortom, de zaak
verkeert in maximo periculo. Een paar dagen later vertrouwt de gouverneur de
bisschop bovendien nog toe dat er, bij een verbruik van twintig per dag, nog maar
12
honderdendertien vaten kruit zijn.
De contacten ter zake tussen het tweetal hier genoemde kopstukken dateerden
toen van ongeveer een maand her en al bezitten wij dan slechts van de bisschop
een dagboek, ook daaruit kunnen wij wel opmaken hoe veel het de gouverneur
moet hebben gekost iemand die hem klaarblijkelijk zozeer verfoeide ten slotte toch
nog in de arm te nemen. Trouwens, aldus Ophovius, ook de Magistraat had hem in
zaken van het regimen civile tot ongeveer 10 augustus links laten liggen.
Maar ook al treedt dan uit zijn dagboek bisschop Ophovius ons tegemoet als een
niet bovenmate aantrekkelijk personage, hij was onmiskenbaar een consciëntieus
zieleherder en even onmiskenbaar was hij gaarne bereid zich met alles en nog wat
te bemoeien. De clou van de zaak was natuurlijk deze, dat allerlei mensen ‘gedekt’
wilden zijn tegenover ‘Brussel’ want, denk slechts aan Breda nog pas vier jaar
geleden, niemand kon ten slotte weten wat de toekomst brengen zou. Maar, geldt
dit voor allerlei magistraatspersonen, wie in de allereerste plaats gedekt moest zijn,
was de gouverneur zelf, die dan ook, naar de minder aardige dan wel schrandere
bisschop reeds onder dagtekening
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24 augustus had opgemerkt, het erop toelegt door geestelijkheid en burgerij als het
ware tot onderhandelen te worden gedwongen, zodat het odium van het initiatief te
hebben genomen nimmer op hem kan komen te rusten. En dat voor iemand wiens
wel en wee afhankelijk was van het Spaanse bewind in Brussel, een dergelijke
voorzorg allerminst iets ongerijmds was, vinden wij nog zeven jaar na dezen
ondubbelzinnig geïllustreerd in een uitlating van de daar dan nog eerst sedert
anderhalf jaar bedrijvige kardinaal-infante D. Fernando, die nog steeds niet beter
13
weet dan dat er in Den Bosch opzettelijk te weinig kruit was geweest. .
Maar dit niet dan ter vervollediging; wij mogen dunkt mij, ook al staat het er niet
in evenzoveel woorden, wel aannemen dat het Ophovius is geweest, die, op het
stadhuis geroepen nadat zich vooraf, met inbegrip van allerlei magistraatspersonen,
een indrukwekkende concursus van burgers in zijn paleis had opgehoopt, op die
11de september als eerste het verlossende woord heeft gesproken: een trompetter
naar de Prins van Oranje. Wat hemzelf betreft bleef het overigens niet bij zo'n
katalysatorfunctie; weliswaar trokken de eerste maal, op 12 september, mèt twee
officieren en zes burgers - uit iedere geleding twee - namens de geestelijkheid alleen
de abt van Berne Joh. Moors en de kapitteldeken Joh. Hermans naar het vijandelijke
legerkamp, maar toen men het in één dag niet eens was geworden, toog op aller
verzoek de 13de ook Ophovius zelf mee derwaarts. Naar Van der Capellen weet
mede te delen werden de geestelijke heren, ‘komende in haar habijt’, telkenmale
in de gesloten karos van de Prins uit de stad gehaald en weer teruggebracht om te
14
voorkomen dat zij ‘bespot souden worden van die soldatesque.’
Wat hadden nu de belegerden aan heul te verwachten van dit parlementeren? Wat
het garnizoen betreft, is dit heel eenvoudig: na capitulatie in dit stadium zou het
mogen uittrekken en naar een plaats in 's konings hoogheidsgebied worden begeleid
met militaire eer bij volle teugen, met al datgene aan ludieks, waarmee die eer
gesymbolizeerd placht te worden.
Maar de burgerij met haar geestelijkheid? Waar haar capitulatie voor het leger
van de Staten-Generaal op neerkwam, was dat zij erin moest berusten de rechten
van koning Philips als hertog van Brabant te zien overgaan aan de Generaliteit van
die gewesten, waar de koning als ‘verlaten’ gold. Tenzij natuurlijk, juist zoals in de
6¾ vrije provinciën - van Gelderland was immers één kwartier nog in Spaanse
handen - die hertogelijkheid voortaan zou worden bekleed door de eigen Staten
van de aan de Koning ontweldigde delen van Brabant. Den Bosch zou dan precies
zo zijn behandeld als Nijmegen en Groningen, die ook vrijwillig de Staatse zijde
weer hadden verlaten en door Maurits moeten worden heroverd; ja, zelfs het nietige
Grol had nog slechts twee jaar geleden zijn positie als een der vier kleine maar
stemhebbende steden in het kwartier van Zutphen teruggekregen.
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Welnu, in hoeverre men het een serieuze poging in die richting mag noemen zij in
het midden gelaten, maar dank zij Hendrik Nobel die het rapporteert aan
Gecommitteerde Raden van Holland weten wij dat de Bossche heren niet hebben
nagelaten althans even naar voren te brengen dat zij als een der hoofdsteden van
Brabant ‘oock inde regeringhe vande geunieerde provintien gelijck recht moeten
hebben,’ En niet te vergeten, dat betekende dat hun ‘als comende van't Hertochdom
15
van Brabant’, de eerste plaats, vóór Gelderland, zou moeten worden ingeruimd.
Dit even naar behoren geproclameerd, werd verder echter, voor zover wij kunnen
nagaan, bij deze onderhandelingen, behalve op het voortbestaan van de costumen,
privilegiën plus van het stadsbestuur zoals het in elkaar zat, de gehele aandacht
geconcentreerd op het bij uitstek tere punt van de handhaving al dan niet van de
katholieke religie.
Welteverstaan dan altijd: handhaving op een geheel andere basis dan tot dusverre.
In tegenstelling tot de Zeven Provinciën, waar weliswaar, al bleef zelfs dat bij theorie,
wat prediking en cultus betreft alleen de gereformeerde religie was toegestaan,
maar onder de meest nadrukkelijke garantie van persoonlijke gewetensvrijheid voor
alle ingezetenen, werden dezen in het Zuiden geacht zonder uitzondering het
katholicisme te belijden, en wel actief te belijden met zondagse kerkgang,
paascommunie, observatie van vasten- en onthoudingsdagen enz. enz. Dit alles
dan met dien verstande dat op niet-nakomen van een en ander gewone,
ondermaanse straffen stonden, tot het op- en ten uitvoer leggen waarvan nochtans
de eigen bisschoppelijke rechtbanken bevoegd waren, die dan ook beschikten over
eigen gevangenissen. Of al dan niet de meer extreme kerkeraden in het Noorden
wel graag dezelfde faciliteiten zouden hebben gehad om af te rekenen met de
Arminianen doet hier niet ter zake; zij hadden die faciliteiten nu eenmaal niet. Dat
ook in het Zuiden waar zij dus wel bestonden, die soep lang niet zo heet gegeten
werd als zij werd opgediend, behoeft hier evenmin als meer dan pro memorie te
worden vermeld; de archieven der diverse bisdommen wijzen uit dat met name op
kleinere plaatsen wel degelijk zo nu en dan op die manier de kerkelijke discipline
werd gehandhaafd.
Zeer zeker heel iets anders dan de inquisitie ten tijde van Karel V en Philips II,
waartegen ook de katholieke onderdanen niet zonder het nodige aplomb in opstand
waren gekomen; met dit soort gematigder praktijken hadden zij leren leven, al komt
het anderzijds ook weer niet zeer waarschijnlijk voor dat zij juist voor de handhaving
daarvan bereid zouden zijn geweest tot het brengen van offers.
Maar dat was hier ook niet aan de orde; of al dan niet de bisschop en zijn omgeving
het betreurden, hier kon nog slechts sprake zijn van pogingen de katholieke eredienst
in de veroverde stad veilig te stellen onder een gereformeerd Statenbewind, zij het
dan wel zó, dat, al zou natuurlijk ook de gerefor-
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meerde religie er worden ingevoerd, het katholieke karakter van die stad naar buiten
manifest bleef. Als minimumprogramma dat de stedelijke regering na gepleegd
overleg met de geestelijkheid zal proberen de ‘bedingen’, vinden wij ten minste
vermeld: behalve instandhouding van alle kloosters en wat dies meer zij, het behoud
16
van niet slechts de Sint Jan, maar van nog een drietal parochiekerken daarnaast.
Een boeiende vraag die zich hierbij opwerpt, is: wist of besefte men - en denk
dan bij dat ‘men’ in de eerste plaats aan Ophovius - dat niemand meer van harte
gaarne bereid was aan deze wensen te voldoen dan Frederik Hendrik? Die
bereidheid den volke kond te doen zal de Prins echter pas vergund zijn drie jaar na
dezen bij de verovering van Venlo en Roermond. Dat echter iemand als Ophovius,
die, al was het maar tijdens zijn gevangenschap op de Haagse Voorpoort in 1624,
ook in Holland de nodige relaties had opgedaan en aangekweekt, van meet af aan
vertrouwen koesterde dat hij het met de Prins wel zou kunnen vinden en dat deze
voor zover het aan hem lag de roomse religie zo min mogelijk zou benadelen, lijkt
buiten kijf.
Helaas was evenwel deze bisschoppelijke boezem niet de enige waarin die
overtuiging had postgevat. De zwaar rechtzinnige predikanten die het al zo veel
jaren lang met diezelfde Prins aan de stok hadden vanwege zijn verfoeilijke
lankmoedigheid tegenover de remonstranten, durfden het begrijpelijkerwijze helemaal
niet aan hem rustig zijn eigen gang te laten gaan bij de afspraken met een broeinest
van papisme. Als tegenhangers van bisschoppelijke rechters die iemand in het
cachot konden stoppen voor een kaantje op vrijdag, bestonden er nu eenmaal
precies even brave en godvrezende lieden in wier ogen het opdragen van een
roomse mis iets even ergs was als voor onze generatie rituele kindermoord of
weduwenverbranding.
Zo zien wij het dan ook gebeuren dat, op voorstel van de van haar hoofdstad
verweesde classis Breda en na verkregen toestemming van de Staten, door de
Zuid-Hollandse synode, die zomer binnen Leiden vergaderd, de dan veertigjarige
Gysbert Voetius, tertijd predikant in het nog Hollandse Heusden, naar het kamp
vóór Den Bosch wordt ‘gecommitteert’, met instructie
‘by goede occasie zijn F.G. mijn Heere de Prince van Oraengien, ende
de E. Heeren Gecommitteerde Staten te versoecken, dat hare E. Mog.
believen de bedencken, dat de uytcomsten van de Oorlogen dependeren
van God, ende te resolveren, opdat de Heere sijnen segen strecke over
hare wapenen, (so den goeden God haer believe te verleenen de victorie)
alle afgoderyen ende superstitien inde Stadt ende Meyerye van 's
Hertogenbosch te weeren, de Stadt ende Dorpen met goede ende trouwe
Predicanten te becleden, ende de geestelijcke goederen, volgens de
generale intentie van d'eerste gifters te converteren tot den dienst Gods
17
ende Pios usus (dat is, tot Godsalich ghebruyck).’
En al mag dan Voetius nog niet in de volle renommee hebben geblaakt, die hem
later ten deel zal vallen als hoogleraar te Utrecht, zijn medebroeders in
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het ambt zullen zijn stamina al wel hebben gekend en niet eraan getwijfeld dat hij
zich zonder blad voor de mond van zijn opdracht zou kwijten. Niet slecht te stade
moet hem daarbij zijn gekomen dat hem gedurende de slotfase van het beleg de
taak toeviel ‘dagelijks tegen schemertijd, wanneer de wacht- en verdedigingsposten
betrokken werden, voor het front der gelederen het dusgenoemde “avondt-gebedt”
18
te verrichten met als een der onderdelen een korte toespraak.’
Hoe Frederik Hendrik een en ander waardeerde laat zich wel raden, maar te
negeren viel zo'n encombrante profeten-presentie nu eenmaal niet, waarbij het er
in concreto niet eens zo heel veel toe doet in hoeverre die Voetiaanse tirades alsnog
van invloed zijn geweest op enkelen van de Gedeputeerden te velde, die overigens,
ook al waren zij het, die officieel samen met de Prins de onderhandelingen voerden
en het accoord ondertekenden, als vanzelf een heel ander soort deputatie gingen
vormen, gewoon alsof zij in Den Haag met vreemde diplomaten onderhandelden,
aangezien namelijk het plenum van Harer HoogMogenden Vergadering zelf in
aantocht was. Zodra zij, nog op 11 september zelf (n. st.) in Utrecht vernamen dat
Den Bosch aan capituleren toe was, besloten de Heren om dichterbij te zijn terstond
op te breken naar Zaltbommel, maar, zo zij daar al enig oponthoud hebben gepleegd,
dan moet het zeer kortstondig zijn geweest, want reeds de 12de na de noen
19
vergaderen zij ‘tot Vucht int legerkamp voor 's Hertogenbosche.’
Het onderscheid tussen de Prins ter ener- en de Staten, praktisch dus de
gedeputeerden, ter anderer zijde, was iets waarvan de capitulerende vijand, in casu
dan voornamelijk de clerus, zich voor zover hij het nog niet was, terdege bewust
ging worden. Reeds na de eerste gang naar het kamp, die op 12 september waar
hij zelf nog niet bij was, tekent Ophovius aan dat, naar het verslag van Moors en
Hermans, zij door de Prins benigne zijn ontvangen, maar door het elftal aanwezige
‘statenleden’ rigide et morose. Na zijn eigen terugkeer de volgende avond signaleert
hij, dit terloops even opgemerkt, van de aanwezige heren de Rotterdammer Nobel
en de Alkmaarder Foreest als mihi amicissimi, maar over Frederik Hendrik is hij
bijna lyrisch; niet slechts is de toonaard er een van magna gratia, maar bij het
afscheid, nadat zij door de knieën gegaan zijn, zegt de Prins hun ‘nogmaals’ al zijn
20
protectie toe.
Dus kennelijk wel het een en ander aan discrepantie, maar als wij voor die fatidieke
datum, die 13de september in Vught het resolutieboek van Hare HoogMogenden
zorgvuldig lezen, bekruipt ons dan niet inderdaad de indruk dat Frederik Hendrik
nog een poging in extremis gerisqueerd heeft de zo vurig begeerde godsdienstvrijheid
voor de stad te verkrijgen? Voor die dag staan, in plaats van de gebruikelijke twee,
zelfs drie bijeenkomsten van de Hoge Vergadering opgetekend, maar alle drie, en
zeker de eerste twee, die van ochtend en middag, bijna verdacht kort en laconiek.
Betreffende de ochtend wordt namelijk niet meer vermeld, dan dat de Prins
persoonlijk ‘gecommuniceert’
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heeft over de met de Bosschenaren te maken capitulatie, maar dat daarop niet is
geresolveerd, aangezien laatstgenoemden uitstel hebben gevraagd tot na de middag,
hetwelk hun verleend wordt. Kan het beknopter voor een hele ochtend praten?
Jawel, want het verslag van de middagzitting is zelfs nog korter, vermeldend alleen
maar hoe na deliberatie over de ‘naerder’ door de Bosschenaren voorgestelde
punten geresolveerd is dat de ingezetenen der stad ‘sich sullen moeten draegen
volgens de placcaten vanden Lande, mits genietende de vrijheyt van conscientie
gelijck sulcx alomme binnen de geunieerde Provintien wordt gedaen.’
Hoe valt dit nu tot iets zinnigs te rijmen? Mij dunkt, alleen maar als wij
veronderstellen dat de Prins... zeer zeker niet een pleidooi is komen houden voor
de Bosschenaren, want dat was onbegonnen werk, maar dat hij wel het een en
ander heeft naar voren gebracht aan wat hij punten achtte van praktisch beleid.
Welnu, al zal hij geen ogenblik de indruk hebben laten postvatten dat hij persoonlijk
met het pausdom als zodanig sympathizeerde, dan kunnen wij toch alleen maar
veronderstellen dat de man die het twee jaar na dezen zal weten gedaan te krijgen
dat hij aan Venlo en Roermond wel vrijheid zal mogen toestaan van roomse eredienst
en dat die zelfs per plakkaat in het uitzicht gesteld wordt voor heel het Zuiden mits
het weer de zijde kiest van het Statenbewind, dat deze zelfde man, als triomferend
veldheer in Harer HoogMogenden Vergadering verschenen, eenzelfde politiek reeds
thans als oorlogspsychologisch opportuun heeft aanbevolen. Dat wij hiervan in het
resolutieboek geen gewag gemaakt vinden, behoeft niet meer te betekenen dan
dat griffier Musch het niet op zijn weg vond liggen zo'n politieke nederlaag van de
Prins zwart op wit vast te leggen.
Want, triomferend veldheer of niet, wat Zijne Excellentie aan zijn Bossche vrienden
kreeg over te brengen was, cru gezegd, een nul op het rekest, en ziet, wanneer
‘eodem die des avonts laet’ Hare HoogMogenden nogmaals bijeen zijn, dan komen,
niet de Prins, maar hun eigen gedeputeerden vertellen dat de Bosschenaren
‘verclaert hebben sich te contenteren’, zodat de volgende dag het capitulatieverdrag
21
kan worden ondertekend.
Dus met dat al was er geen iota terechtgekomen van zelfs maar het schuchterst
verhoopte minimumprogramma. Of, laat ons zeggen, net misschien een heel klein
iota-tje, want wat met 's Prinsen steun na twee dagen onderhandelen dan ten minste
werd toegestaan, was dat de vrouwelijke religieuzen tot hun dood toe in de stad
zouden mogen blijven, maar zelfs dit dan in theorie zonder enige zielzorg, want alle
mannelijke moesten, evenals de wereldheren, binnen twee maanden de stad uit
zijn. Wat in het algemeen de katholieke eredienst betreft, die werd als zodanig niet
eens genoemd, zijnde de eliminatie ervan immers inbegrepen in die bepaling dat
de ingezetenen van Den Bosch ‘sich sullen moeten draeghen volghens de Placcaten
vanden Lande’. Maar of er iets van hoon school in het slot van een resolutie, op 18
september door Hare Hoog-
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Mogenden genomen en daartoe strekkende, dat de volgende ochtend ‘in de publieke
groote kercke binnen 's Hertogenbosch een danksegginge over de veroveringe van
de selve stadt sal worden gedaen ten waere saecke dat S. Ex. cie eenige
merckelijcke redenen ter contrarie hadde?’ Alsof Zijne Excellentie daarmee openlijk
voor den dag had kunnen komen!
Voordien echter, de 17de, had zich een groots gebeuren afgespeeld, de uittocht
van het garnizoen; naar wij in het register van Hare HoogMogenden lezen: ‘Lunae
den 17 sept. 1629: Nihil actum alsoo ten selven dage het guarnisoen des vijants
uyt 's Hertogenbosch is vertrocken.’ Welteverstaan, het garnizoen, niet - want er
waren immers die twee maanden speling - zoals tot en met Huygens abusievelijk
22
optekent, tevens de geestelijkheid. Dat is te zeggen, de enigen voor wie dat wel
gold, waren de jezuïeten, te weten, naar wij lezen in de narratio die van het gebeuren
werd opgesteld door de bijzonder weinig sympathiek aandoende praefectus
studiorum Sidronius Hoschius, op zeven smerige karren - sordida vehicula - door
Frederik Hendrik tot dat doel ter beschikking gesteld. Wel geeft zelfs deze
ongenuanceerde hater toe dat wat de paters dan tijdens de uittocht te verduren
krijgen aan spot en hoon ondanks een streng verbod van de Prins wordt ten beste
23
gegeven, maar waarom trokken, zo kan men natuurlijk vragen, hoewel zij nog twee
maanden respijt hadden, in tegenstelling tot alle andere soorten paters, die van de
Sociëteit van Jesus dan ook zo ostentatievelijk terstond met het garnizoen mee de
stad uit? Puur exhibitionisme of zou het misschien ook nog daarmee kunnen
samenhangen, dat, toen thesaurier-generaal Van Goch en nog twee commissarissen
in de maand oktober de geestelijke goederen ter plaatse voor de Generaliteit in
bezit kwamen nemen, zij gewaar werden ‘dat de jesuyten 6 ofte 7 dagen voor 't
parlementeren haer geheel clooster vercocht ende voor schepenen getransponeert
24
hebben ende de penningen by wissel overgemaeckt’? Van de kant der jezuïeten
kan op zo iets natuurlijk worden geriposteerd dat zij statutair geen ‘kloosters’ hebhen,
maar ‘huizen’.
Nu zal het ongetwijfeld voor velen een ware vreugde des harten geweest zijn
zeven karren vol jezuïeten te zien uittrekken, maar daarvoor was de grote men toch
niet gekomen. En dat die ‘men’ inderdaad heel groot was, is iets waaraan wij niet
behoeven te twijfelen. Van alom samengestroomd, zoals dat heet, al zullen wij dat
alom wel veeleer moeten zoeken in Holland dan bijvoorbeeld in Gelderland, waar
men vertrouwd genoeg was met de aanblik van de vijand. Van geschatte aantallen
worden wij in dit soort gevallen doorgaans eerder minder wijs dan wijzer, dus laten
wij bijvoorbeeld de ‘20.000 uit Amsterdam alleen’ rustig voor rekening van de
Venetiaan Gussoni die het heus aldus opgeeft en houden wij het bij zijn zo veel
25
fraaiere formulering ‘in numero senza numero’. Of, om met Aitzema te spreken,
26
er kwam zo veel volk ‘datmen soude seggen datter niemandt t'huys gebleven was.’
Niet
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weinigen savoureerden overigens onderweg ook gauw nog even een heel andere
sensatie, de steeds nog op Loevestein gevangen gehouden remonstrantse
predikanten. Zoals een hunner, Niellius, reeds onder dagtekening 15 september
aan Uytenbogaert schrijft: ‘Depuis que Boisleduc parlemente, c'est icy comme une
procession continuelle depuis le matin jusqu'au soir.’ Velen willen zelfs de kamers
van de gevangenen bezichtigen, maar dat wordt slechts aan enkelen toegestaan
27
‘selon la discretion des officiers’.
Wat deze toeloop in het kamp nog dagenlang - want uit de aard der zaak moesten
ook de verschansingen worden bekeken - aan chaos mag hebben betekend, kunnen
wij ons slechts huiverend voorstellen; voor de grote dag zelf had de Prins een paar
regimenten als ordedienst ingezet; trouwens, al naar gelang 's vijands valide troepen
de Vughterpoort uittrokken liet hij betrouwbare eigen eenheden door de bres naar
binnen sijpelen om ongeregeldheden binnen de stad te voorkomen.
Want zijn eigen taak lag die dag nog buiten, de meest spectaculaire van geheel
zijn leven, als de centrale figuur bij een gebeuren dat zich nog even ludiek ontrolde
als welk van zijn precedenten uit welke late middeleeuw dan ook.
Ludiek, maar dit niet zonder dat ook ‘'s levens felheid’ voor ons wordt opgeroepen,
want hoe moet het geweest zijn voor de verminkten en gewonden die wij in één
adem met de bagage vermeld vinden als eerst-uittrekkend, en wel op karren die wij
ons zeker niet als al te zacht verend behoeven voor te stellen? Dan zat, vers uit de
kraam, de gouverneursvrouw met haar baby op de schoot van zijn min, in ieder
geval veel comfortabeler in een ‘koets’-wagen.
Waaraan dit alles nu voorbijtrok, was, afgezien nog van die drommen
zomaar-kijkers, beslist wel een elite. Om te beginnen troonde - en kan het
Huizingiaanser? - onder een speciaal daartoe gefabriceerd paviljoen op een van
de hoogste batterijen prinses Amalia met ‘quantité de dames’, waaronder als nummer
één natuurlijk weer de Winterkoningin. Maar ook de Prins zelf was, behalve,
eveneens natuurlijk, door de Winterkoning en steeds nog de Prins van Denemarken,
omgeven door ‘inde veertich soo Hertoghen, Graven, Baronnen, Ridderen ende
Edelen.’ De enigen die wij niet genoemd vinden, zijn de HoogMogende Heren
Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden mitsgaders, ter plaatse waar zij zich
thans bevonden, sedert twee dagen Hertog van Brabant, die er naar wij zagen de
dag voor vrijaf hadden genomen en die wij ons bijgevolg toch ook wel als ergens
niet al te verdekt opgesteld zullen moeten voorstellen. Cultuurhistorisch echter was
bij dit soort militaire ceremoniën wel aan de dames een - passieve, maar daarom
niet minder essentiële - rol toegedacht, maar niet, al waren dan ook velen hunner
edellieden, aan componenten van een, voor mijn part dan zelfs souvereine
statenvergadering.
De ceremonie had, zoals wij weten, een hoogtepunt, al is het dan, ietwat
paradoxaal, niet onze eigen Rembrandt maar de Spanjaard Velázquez die ons naar
aanleiding van een recente omgekeerde situatie de volle hoogheid van zo
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iets voor ogen houdt. Na het lugubers van die karren met gewonden en het
vertederends van de karos met de baby, kwamen, een kennelijk veel opgewekter
element, de nog valide troepen - naar Frederik Hendriks schatting een 1500 - met
al wat zij aan militaire eer, banieren, lonten en dat soort dingen, ten toon mochten
spreiden.
Temidden van al dat martiaals nu reed ‘op een wit Paert’ gouverneur
Grobbendonck en pas toen deze, tot zijn overwinnaar genaderd, even van dat paard
afstapte, werd, steeds cultuurhistorisch gesproken, het beleg van Den Bosch
afgesloten, ongeveer zoals in onze dagen de strijd om het presidentschap van de
Verenigde Staten pas als volstreden geldt, als de verslagen candidaat, gebruik
makend van technische innovaties, zijn meer fortuinlijke rivaal per telegraaf
gelukgewenst heeft. Dat ook in dit geval, juist zoals vier jaar geleden tussen Spinola
en Justinus, zeer hoofse complimenten werden uitgewisseld met lof voor het beleid
van de verslagene, spreekt wel vanzelf, maar steekt er iets achter dat aan de
Winterkoning de eer werd gelaten de gouverneur het eerst te begroeten? Protocollair
volkomen correct natuurlijk en Frederik Hendrik kan heus ook wel malicieus genoeg
geweest zijn om een mogelijk embarras bij Grobbendonck te registreren, die uiteraard
deze Frederik niet als koning mocht ‘tracteren’. Maar aangezien 's mans mogelijk
herstel in zijn stamland, de door de Spanjaarden bezette Palts, een alleszins actueel
wrijvingspunt uitmaakte, kon er zeer wel ook nog iets programmatisch - wij vechten
door op alle fronten - mee aangeduid zijn. Maar nogmaals, het door stijl en traditie
voorgeschreven onderhoud ten overstaan van al wat kijken kon verliep ook in dit
28
geval ‘avec beaucoup de courtoisies.’
Aldus, ruim vier jaar nadat hij het heft in handen had genomen, de Prins in volle
glorie als overwinnaar. Maar was hij niet - en, zo ja, hoe velen wisten of beseften
het met hem? - in feite een gespleten overwinnaar? Het mag dan al zijn dat, naar
29
hijzelf het uitdrukte, de inname van Den Bosch betekende dat voor de Staatse
wapenen het platteland van Brabant open lag tot aan de muren van Brussel en
Antwerpen, hij kan zich niet hebben verheeld dat door hun weigering het volk van
Brabant te laten beklijven bij zijn vanouds vertrouwde religieuze praktijken, diezelfde
Staten geestelijk datzelfde land voor zich gesloten hielden. Plus nog dat, naar wij
zagen, niemand beter dan hij besefte en kon waarderen hoe als eenlinge onder al
wat Spaans was de Infanta in Brussel door haar ‘extrême bonté et piété’ de
‘Provinces de par-delà’ aan zich en bijgevolg aan de Koning verknocht wist te
houden.
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Hoofdstuk XXI
Maar kan het anders of Frederik Hendrik moet te midden van alle hoogachting,
waardering en, wie weet, zelfs zo iets als affectie voor haar persoon, erbij hebben
bedacht dat ook aan de Infanta niet het eeuwige leven was toebedeeld? Daarbij nu
kunnen de reacties in het Zuiden op de val van Den Bosch hem met alle recht en
reden wel enigermate hoopvol hebben gestemd wat de toekomst betrof.
Merkwaardigerwijze vernemen wij uit het noordelijk kamp heel weinig jubeltonen
over die reacties, maar, al zijn het dan uiteraard het omgekeerde van jubeltonen,
van Spaanse zijde uit Brussel des te meer. Zeer zeker moeten wij daarbij rekening
houden met een element van overdrijving, die nu eenmaal onmisbaar was om tot
dat pachydermische bewind in Madrid iets te laten doordringen, maar zelfs dat
verdisconteerd, valt wel het een en ander op te tekenen.
De luidruchtigste onheilsprofeet is kardinaal de la Cueva en al was dan deze
onfrisse Eminentie zelf de boze genius bij uitstek van het regime, waar niet aan valt
te twijfelen, is zijn schranderheid; als hij aan de Koning schrijft dat het grootste deel
van de Zuid-Nederlandse bevolking ‘Uwe Majesteit als vreemdeling beschouwt, de
1
rebellen daarentegen als landgenoten, die zij benijdt om hun vrijheid,’ dan mogen
wij dat als getuigenis laten meetellen en hetzelfde geldt voor de nadere toelichting
van een paar maanden later, ‘dat niet gehoorzamen de natuurlijke conditie is van
die bevolking’, mitsgaders dat zij het vorstelijk gezag meer als iets geüsurpeerds,
2
dan als iets van rechtswege beschouwen.
En, hoe hartgrondig zij hem ook mag hebben verfoeid, in dit opzicht was de Infanta
het niet oneens met de haar opgedrongen adviseur, met dien verstande dat zij het
land heel wat beter kende en dus ook beter besefte hoezeer het verschilde van
Spanje, het enige waarmee de Koning althans enigermate vertrouwd was. In Flandes
daarentegen zijn ‘het volk en de grote steden’, waar het op aankomt en die reageren
heel anders dan prelaten en edelen; daar zijn zelfbehoud en tastbaar nut de punten
van uitgang. Mocht dus de wanbetaling een algehele muiterij van het leger
veroorzaken, dan kan dat de ineenstorting - total ruyna - van geheel het staatsbestel
ten gevolge hebben. Vrijwel letterlijk hetzelfde had trouwens Spinola een maand
3
tevoren in de Staatsraad te berde gebracht.
Werden er - het is weer La Cueva die het beweert - begin september inderdaad
vlugschriften rondgestrooid, waarin de bevolking vrijdom van katholieke eredienst
toegezegd kreeg, als zij in opstand kwam? En waren het werkelijk
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‘vele ketters’, die zich, al naar gelang de val van Den Bosch dichterbij kwam, in
Antwerpen en zelfs in Brussel brutaal begonnen te gedragen, in zoverre nagevolgd
door vele katholieken, dat die zich als even oneerbiedig lieten kennen? En toen Den
Bosch eenmaal gevallen was, ontstond er toen ‘paniek’ onder de Spanjaarden?
Maar wie daar dan toch niet aan toegaf, was de Infanta die namelijk weigerde onder
het voorwendsel van een bedevaart naar Halle een paar dagen lang uit Brussel weg
4
te blijven. Wel droeg zij, zoals wij reeds zagen, zorg dat La Cueva zelf een tijdje
uit de hoofdstad verdween.
Het viel ten slotte nogal mee en bijgevolg doet 's Konings geste eind november
de Markies van Mirabel van zijn Parijse ambassade naar Brussel te sturen om er
de defaitisten - La Cueva als eerste - eens flink te kapittelen, wel ietwat onwezenlijk
5
aan. Wat wij natuurlijk nergens opgetekend vinden, is zo iets als een zucht van
verlichting dat door hun religieuze intransigentie de Staten zelf de beste
tegenpropaganda maakten, maar zou zo'n zucht ook werkelijk niet geslaakt zijn?
Dat echter deze anti-propaganda niet aan Frederik Hendrik te danken was, kan, al
was het maar via Ophovius, niet onbekend zijn gebleven.
Aan de Prins dus ervoor zorg te dragen dat zo'n Voetiade zich bij een volgende
gelegenheid niet weer zou voordoen en dat reeds nu de gevolgen ervan zo veel
mogelijk zouden worden verzacht. Het eerste was uit de aard der zaak een
beslommering van langere adem, het tweede een van meer onmiddellijk beleid.
Na de capitulatie van Den Bosch verbleef Frederik Hendrik nog ongeveer een
maand in zijn kwartier te Vught, vanwaaruit hij als een soort forens avant la lettre
regelmatig op en neer kwam naar de stad. Wie vanzelfsprekend bij hem bleven het was immers allemaal nog veldtocht - waren de Gedeputeerden te velde; het
plenum van de Staten-Generaal daarentegen vertrok na nog een paar dagen
vergaderens in Vught plus eenmaal, als ging het erom een symbool vast te leggen,
ook binnen de veroverde veste, de 24ste september weer naar Den Haag.
Dat er het nodige te beredderen viel, ligt voor de hand. Om te beginnen moest
heel die moeizaam opgetrokken verschansingsgordel weer worden geslecht, zodat
niet de vijand er zich op zijn beurt in zou kunnen nestelen bij een poging de stad te
heroveren, en Frederik Hendrik was er de man niet naar het oppertoezicht op dat
soort werkzaamheden aan anderen over te laten. Dan was er de installatie van al
wat aan het nieuwe Staatse garnizoen binnen de stad te pas kwam, van hoog tot
laag een flink aantal benoemingen, de hoogste natuurlijk die van de gouverneur,
tot welke post werd uitverkoren Johan Wolfert van Brederode, 's Prinsen latere
koude zwager en thans nog aangetrouwde neef.
Had, al dan niet ook formeel, bij dit soort benoemingen de Prins het voor het
zeggen, wat niet in zijn macht stond was de Bosschenaren, voor wie hij immers
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ook niet de vrije uitoefening van hun godsdienst had kunnen bedingen, een
stadsbestuur te laten behouden, zoals zij het graag zouden hebben gewild. Volgens
de ‘placcaten vanden Lande’ immers - van het land waarbij Den Bosch bij dezen
rechteloos werd ingelijfd - moest de magistraat gereformeerd zijn, en, al bleven dan
om althans iets van continuïteit te handhaven bij de thans volgende wetsverzetting
van het viertal zittende schepenen - uiteraard alle vier katholiek - volgens oud gebruik
twee nog een jaar zitting houden, wat op dit tweetal na naar voren werd getoverd
was een keurig gereformeerde stadsregering; niet voor niets hadden de Staten bij
de capitulatie het recht bedongen extranei tot Bossche burgers te naturalizeren.
Dat, formeel in strijd met de capitulatie, het ‘derde lid’, dat van de dekens der
6
ambachten, de mutatie niet overleefde, behoeft ons niet al te zeer te verwonderen.
Nog afgezien daarvan, dat zo'n democratisch restant kwalijk strookte met de
geplogenheden van den lande, waar had men voor dit derde lid zo gauw een
gereformeerde bezetting vandaan moeten halen? En, om wat die Bossche
magistraatsbestelling betreft even vooruit te lopen, wanneer de thans geïnstalleerde
stadsregering een jaar gezeteld heeft, wendt zij zich tot de Prins voor de vernieuwing.
Naar aanleiding hiervan nu wordt ter Staten-Generaal even vastgelegd dat dit niet
had mogen gebeuren, want dat de heren ter zake de Hoge Vergadering zelf hadden
moeten benaderen, als zijnde hun souverein. In één en dezelfde ademtocht wordt
evenwel ondanks een Fries protest de Prins verzocht zich ‘bij provisie voor dit jaar’
met de zaak te willen belasten. Een half jaar later wordt die beperking dan nog
geschrapt, zodat de Bossche magistraatsbestelling zonder enigerlei beperking aan
7
Zijne Excellentie ‘gedefereert’ is en blijft. Wat hierbij terloops even kan worden
opgemerkt, is dat het volgens art. VII van het capitulatieverdrag ‘de Hoog Mog.
Heeren Staten-Generaal ende Sijne Princelijcke Excellentie’ zijn, die in Stad en
Meierij ‘soodanighe Iurisdictie ende Gherechticheydt’ zullen uitoefenen ‘als de
Hartogen ende Hartoginnen van Brabant daer inne tot noch toe hebben gehadt.’
Wat het capitulatieverdrag eveneens had toegezegd, was dat de Bosschenaren
door Staten en Prins ‘getracteert’ zouden worden met ‘alle soeticheydt ende
goedertierentheydt’ en althans de Prins liet het daaraan niet schorten. Dit zelfs op
gevaar af van het te verbruien bij lieden van het type Alexander van der Capellen,
die in de winter 1629-1630 serieus bezorgd schijnen te zijn geweest dat in verband
met de vrije in- en uitwandel - in casu dan voornamelijk van geestelijken - die
eveneens bij het verdrag aan de Bosschenaren gegarandeerd is, ‘wel eenige revolte
ende aenslagh met de vyant gepractiseert mochte worden.’ De Raad van State is
dan ook van mening dat men de bevolking der stad moet ontwapenen, plus nog
‘een plaetse tot een blockhuys afsteken’, welk advies evenwel ‘als smakende naar
8
Tyrannie’ Zijne Excellentie ‘niet behaeght.’
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Het duidelijkst toonde evenwel Frederik Hendrik zijn zoetigheid, toen hij in februari
1630 van de Staten-Generaal gedaan wist te krijgen dat een dertiental paters,
waaronder een stel rectoren van nonnenkloosters, die nota bene volgens de
capitulatie al drie maanden geleden uit de stad hadden moeten verdwijnen, er nog
een half jaar lang mochten blijven. Het was een beslissing met vier tegen drie en
onze Van der Capellen uit het tegenstemmende Gelderland insinueert onomwonden
een nauwe samenhang met de omstandigheid dat de president van de week, de
Fries Jelle van Eysinga, juist van de Prins een ‘compagnie te voet binnen Embden’
9
voor zijn neef had verkregen. Maar daarmee was het nog niet afgelopen; midden
juli verlenen Hare HoogMogenden zowaar nogmaals een uitstel van zes maanden.
De Staten van Holland, die zich dan juist weer eens intensief aan het wentelen zijn
in hun religie-perkara's vinden dit ‘vreemd’, maar nemen verder geen maatregelen.
Wel besluiten zij een paar dagen later dat hun gedelegeerden ter Generaliteit niet
10
nogmaals zo'n uitstel mogen toestaan zonder ruggespraak.
Meer dan iets anders lijkt voor dit aspect van Frederik Hendriks politiek onthullend
de vorstelijke goede gratie waarmee hij omging met de Bossche bisschop Michael
Ophovius. Persoonlijk kan, zou men zo zeggen, de stugge dominicaan hem niet
bijzonder sympathiek geweest zijn, maar waarom zou hij het geduld dat hij zo
moeizaam op allerlei dominees had leren beoefenen niet ook eens aan een bisschop
ten koste leggen?
Uit Ophovius' eigen dagboek hebben wij reeds vernomen met hoe veel égards
hij en zijn mede-geestelijken behandeld waren bij de capitulatie. Welnu, dat werd
er zeker niet minder chaleureus op in de dagen die voor de Prins een liquidatie van
zijn beleg betekenden, voor de bisschop van zijn functioneren als zodanig binnen
zijn residentie.
In die slotfase was dan ook onmiskenbaar het bisschoppelijk paleis een centrum
in de stad, waar al wat vooraanstond op bezoek kwam, bijvoorbeeld reeds terstond
de 19de september de toekomstige Friese stadhouders Hendrik Casimir en Willem
Frederik; daags daarop Stakenbroeck en nog een stel hoge officieren, terwijl Nanning
van Foreest er zelfs met een zieke zoon komt logeren.
Maar het wordt nog veel glorierijker. Door gedienstige tussenpersonen laat
niemand minder dan prinses Amalia de bisschop van haar verwondering blijk geven
dat hij nog niet bij haar op visite geweest is. Dus ijlings de koets ingespannen en
naar Vught voor een langdurig onderhoud waarbij het al benignitas is wat de klok
slaat.
En meer nog; terwijl ook de stroom aanhoudt van één graadje minder illustere
bezoekers - de graaf van Culemborch bijvoorbeeld - komen de 24ste niet slechts
de Prins maar ook de Prinses op tegenbezoek; de hele stad slaat met verwondering
gade hoe Hunne Excellentie's zich geruime tijd in het paleis ophouden. Omgekeerd
gaat de bisschop een paar dagen later in zijn karos de
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belegeringswerken bekijken, aan het slot van welke excursie eveneens in Vught
11
wordt aangelegd.
Te midden van al dit lieftalligs werd ook het een en ander aan zaken gedaan en
niet alleen zo maar in het wilde weg. Tijdens een bona audientia presteerde Ophovius
het niet alleen Amalia van Solms tot ‘moeder over de Bossche nonnen’ aan te stellen,
maar werd ook wel degelijk met de Prins zelf een zo teer onderwerp aangesneden
als het mis lezen in privé huizen. Hierover was Zijne Excellentie zo wijs zich niet
pertinent uit te laten, maar wel gaf hij de raad dat de rectoren van nonnenkloosters
zich bescheiden zouden gedragen; zijnerzijds zou hij wel zorg dragen dat deze
kloosters niet door het leger en evenmin door de dominees in beslag werden
12
genomen; en zou het soms ook in overleg met de Prins zijn geweest, als Ophovius
tussendoor aantekent dat hij aan de nuntius in Brussel heeft geschreven met het
verzoek via zijn Parijse collega de Franse koning in te schakelen als pleitbezorger
van de Bossche katholieken? Er waren immers ook twee Franse legiones in het
Statenleger waarmee de stad bedwongen was.
Kon het nog mooier? Bijna wel; ofschoon, zij het dan met die twee maanden
respijt, Den Bosch de bisschop dus reeds als verblijfplaats ontzegd was, mocht hij
vóór zijn definitief vertrek vandaaruit nog een paar weken op en neer naar Brussel,
tot Hilvarenbeek geëscorteerd door een van 's Prinsen trompetters. Bij zijn terugkeer
op 8 november, een paar weken na het vertrek van Frederik Hendrik, was het
bisschoppelijk paleis weliswaar reeds in gebruik genomen als woning van de
vice-gouverneur, Philips van Thienen, zijnde de heer van Brederode afwezig de
hoogste autoriteit in de stad, maar deze mutatio rerum betekende in het minst niet
dat Ophovius er niet als welkome gast op de meest uitgebreide wijze kon logeren
en de halve stad op afscheidsbezoek ontvangen. Zelfs nam hij, schrijdend aan de
rechterhand van jhr. van Thienen in vol bisschoppelijk ornaat deel aan een
begrafenis. Kortom, toen hij na zeer zorgvuldig orde op zaken te hebben gesteld
op 20 november definitief Den Bosch verliet, geschiedde zulks met opgeheven
hoofde.
En hier lijkt het, de chronologie niet te na gesproken, de plaats om met de stad
ook even de Meierij van 's Hertogenbosch te noemen, de landstreek waarvan als
resultaat van Frederik Hendriks bedrijvigheid de zuidgrens nog in onze dagen de
demarcatie aangeeft tussen het tweetal koninkrijken, waarover de Nederlanden
thans verdeeld zijn.
Heel veel valt er in dit verband echter niet over op te merken. De door Brussel
met even veel nadruk ontkende als door Den Haag geproclameerde stelling dat de
Meierij zo zeer een aanhangsel was van haar hoofdstad, dat zij automatisch met
laatstgenoemde mee overging, kwam tot vrijwel aan de dagen van het Westfaals
congres toe de arme bevolking te staan op alle denkbare variaties van overlast,
waarbij, een enkel plaatselijk machtswellustelingetje niet te na gesproken, de
beweegredenen niet zo zeer gezocht moeten worden
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bij enigerlei opzet tot kwellen, als wel, zeker niet minder gevaarlijk, bij de typisch
zeventiende-eeuwse behoefte vooral geen precedent te scheppen van
toegevendheid.
Dit droevigs nu speelde zich af tijdens de ‘regering’ van Frederik Hendrik en
ongetwijfeld was hij erbij betrokken, maar dit toch niet meer dan in zoverre als hij
nu eenmaal betrokken was bij al wat er aan politieks en militairs in deze jaren
voorviel, zonder dat die betrokkenheid ooit een zo hoge graad van intensiteit bereikte,
dat zij in 's mans biografie speciaal uit de steeds borrelende brij van zijn
routinebeslommeringen moet worden te voorschijn gehaald. Gezien echter de
betekenis van juist deze prins voor juist deze landstreek, die verder in het verhaal
van zijn leven niet dan terloops zo nu en dan nog eens genoemd kan worden, lijkt
het gerechtvaardigd hier aan het prille begin van de Staatse bemoeienis met die
omstreden aanwinst een paar van zijn uitlatingen en ingrepen ter zake te boek te
stellen.
En waar het dan natuurlijk weer om draaide, was de religie. Dat ook oprechte
ijver in de dienst des Heren een grote rol speelde, mogen wij zeker niet zo maar
betwijfelen, maar daarbij was het tevens als het ware een bestempeling van de
streek tot Staats territorium, als men probeerde haar zo grondig mogelijk te
protestantizeren. Dat juist de grond ontbrak, waarop de kweek tot wasdom kon
komen, zou eerst de toekomst uitwijzen en het is vrij ijdel te speculeren of Frederik
Hendrik dat al dan niet reeds in 1629 voorzag; wat daarentegen wel ter zake doet,
is dat hij ten opzichte van dit streven van meet af aan een onmiskenbare absentie
van enthousiasme aan den dag legde.
Vooropgezet, in alle openlijkheid zo'n protestantizeringsproces als ongewenst
doodverven, kon hij zich uiteraard niet permitteren, maar niettemin ging het een
heel eind die kant uit. De Staten-Generaal mogen dan al geresolveerd hebben dat
op het platteland van de Meierij alle kerken ontruimd moeten worden, de Prins acht
dit, naar Gedeputeerden te velde nog uit Vught laten weten, ‘bedenckelick, vreesende
dat den viandt geen predicanten in plaetse van papen sal willen lyden’ en, waar het
in zijn macht staat, de predikanten wegjagen, zodat een ‘generale cessatie van de
13
exercitie’ wel eens het gevolg zou kunnen zijn. En tijdens de geheime
bestandsonderhandelingen waarover aanstonds zal hij in januari 1630 als zijn opinie
te kennen geven dat men van Staatse zijde moet proberen gedaan te krijgen dat
alom op de dorpen de ‘publieke kerken’ ter beschikking worden gesteld, ‘laatende
de Pastooren en Capellaanen in stilten haaren dienst doen in beslooten huisen.’
Mocht dit echter niet te verkrijgen zijn, dan zou, aldus Zijne Excellentie, de beste
oplossing zijn de publieke kerken overal te sluiten en allebei de confessies voor hun
godsdienstoefeningen naar besloten huizen te verwijzen. De Staten evenwel, in
casu die van Holland, zijn niet bereid hierin te treden, dit met de motivering dat ‘het
contrarie van dien’ zou kunnen worden uitgelegd als ‘een notoire derogatie van het
14
hoogste gesag.’
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Zeker niet minder typerend voor Frederik Hendrik dan dergelijke adviezen lijkt wat
wij zien gebeuren in het als heerlijkheid aan hemzelf toebehorende Eindhoven.
Vrijwel onder de rook van dit landstadje, op het aan de familie van Horne
toebehorende kasteel van Geldrop was Ophovius in 1630 neergestreken en voorlopig
hield hij daar nog zijn dagboek bij. Welnu, wat wij daaraan kunnen ontlenen, zijn
allerlei gezellige bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld dat hij regelmatig in Eindhoven
gaat eten bij 's Prinsen rentmeester Johan Stappaert. Deze goede man was zelf
katholiek, maar bijvoorbeeld ook de protestante onderschout Willem van den Broeck
vinden wij bij de bisschop in Geldrop aan tafel, te weten samen met een paar paters
en een moederoverste. Is het zo'n heel groot wonder, als wij in het voorjaar van
1631 de Prins een beroep zien doen op Ophovius een conflict tussen een paar
burgerlijke autoriteiten in Eindhoven voor hem bij te leggen?
En sterker nog, het lijkt soms wel alsof de Eindhovense Sint Catharina - de
voorgangster van die van Cuypers - in deze jaren dienst doet als een soort
surrogaat-kathedraal. Met kerstmis 1630 bijvoorbeeld is het er, ondanks de hevige
15
kou, stampvol bij de pontificale hoogmis met processie. En dat dit alles de volle
instemming had van de heer van Eindhoven, vinden wij, al is het dan impliciet, tot
en met in de meest officiële stukken bevestigd. Begrijpelijkerwijze baarde haar stellig
niet zeer talrijke gemeente ter plaatse de Openbare Kerk nogal wat zorg en dat
soort zorgen drong door tot in de hoge staatscolleges. Zo richt in november 1631
de Eindhovense kerkeraad een rekest tot de Staten-Generaal, dat dezen de door
de gemeente beroepen predikant Johannes van der Hagen, believen te gelasten
zich ook metterdaad ter plaatse te vestigen en wel, misschien niet zonder insinuatie,
‘onder de bescherming van Hare Ho. Mo.’, mitsgaders dat hun een ‘bequame plaetse’
moge worden aangewezen, ‘waerinne de Godtsdienst van de gereformeerde religie
sal worden geoefent.’ Hare HoogMogenden sturen 's Prinsen vertrouweling
Vosbergen het Binnenhof over om diens advies in te winnen, hetgeen op zichzelf
niet zo iets bijzonders is, want dat deden zij met vrijwel alle zaken van enig belang,
maar in dit geval vinden wij er nog de motivering bij vermeld dat aan hem ‘de voorsz.
stadt toebehoort.’ En hoe dat bij monde van Vosbergen overgebrachte advies dan
wel luidt? Natuurlijk moet Van der Hagen in Eindhoven gaan wonen en er publiekelijk
preken, ‘mits dattet selffde geschiedde in een particulier huys 'twelck de supplianten
16
sullen weten te dispicieren.’
Wij mogen dus wel constateren dat Frederik Hendrik met de prelaat die hij genoopt
geweest was van zijn Bossche zetel te verjagen op voet van alleszins bevredigende
relaties verkeerde, aanzienlijk pleizieriger, zoals wij nog zullen zien, dan met zijn
eigen bisschop van Orange, die maar al te geredelijk het oor placht te lenen aan
vreemde influisteringen. Zo kunnen wij met ons geestesoog iets uitermate dierbaars
gadeslaan op 11 september 1630. Dan is namelijk prinses Amalia op doorreis naar
de wateren van Spa, niet helemaal
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zonder éclat, want reeds in juni was door de president ter Staten-Generaal
medegedeeld dat zij daar door haar dokter naar toe gestuurd werd en bij haar
terugkeer in november komt er een officiële deputatie ter verwelkoming aan te pas.
Vergezeld werd zij onder andere door de Leidse hoogleraar, tevens predikant van
de Waalse gemeente in Den Haag, André Rivet, de latere gouverneur van haar
17
zoontje.
Op deze reis nu zag men 10 september de Prinses met gevolg in Eindhoven
verschijnen om er te overnachten. Dit nieuws vernomen hebbende trekt Ophovius
prompt de volgende ochtend om 6 uur stadwaarts, waar hij de hoge vrouwe reeds
18
in haar draagstoel - een ‘rootfluweelen rosbaer’ - geïnstalleerd vindt om haar reis
voort te zetten, zodat er alleen nog maar een vriendelijk praatje kon worden
gehouden op wat, ware de reis te water gemaakt, de valreep zou zijn geweest.
Wat de Prinses bij die gelegenheid niet naliet, was bij Ophovius belangstellend
te informeren naar het welbevinden van de Infanta. Dat was en bleef nu eenmaal
het kamp, waar de bisschop thuis hoorde, maar niettemin ging zijn erkenning van
de niet-katholieke heer van Eindhoven wel degelijk zo ver, dat hij zijn vriend
rentmeester Stappaert inschakelde om bij die heer een goed woordje te doen ter
verkrijging van een kanunnikenplaats in het kapittel van Sint Catharina voor een
van zijn neven. En, nu wij afscheid nemen van Ophovius, nog één uitlating uit zijn
dagboek, waaruit wij kunnen afleiden dat hij sedert zijn jeugdjaren toch wel het een
en ander geleerd had. Onder dagtekening 27 juli 1631 foetert hij ongenadig op de
gouverneur van Antwerpen, Pimentel, die zich ‘uitermate impertinent’ heeft uitgelaten,
‘echt als een Spanjaard, die geen benul heeft van de toestand van de Meierij en
19
van heel ons vaderland.’
De militaire liquidatie van de campagne verliep betrekkelijk vlot, maar ook niet meer
dan betrekkelijk. Dat er speciaal dit jaar heel wat te liquideren viel, wordt ons door
niemand zo duidelijk voor ogen gesteld als door de Prins zelf, die aan de Venetiaanse
ambassadeur Vincenzo Gussoni voorrekent hoe er, waardgelders en wat dies meer
zij meegeteld, die zomer meer dan 150.000 soldaten in Staatse dienst waren
geweest; naar de toestand van het ogenblik berekend kostte de oorlog de Heren
20
Staten dan ook een bedrag van 25 millioen.
Dat in die omstandigheden de Staten van Holland reeds binnen de veertien dagen
nadat Den Bosch zich had overgegeven de Prins aanschreven om alle ‘nieuw
21
aangenomen chrijchsch-volck’ terstond weer af te danken, mogen wij dan ook
weliswaar ietwat ondelicatelijk prematuur noemen, onbegrijpelijk was het allerminst,
al kunnen wij ons tegelijkertijd ook heel goed voorstellen dat de aangeschrevene
er een stokje voor stak, want hij had zijn mensen nog veel te hard nodig. Om te
beginnen nam ‘de sieckte’ in het leger ‘meer en
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meer toe, sulcx datmen dagelijcx veel soldaten na de gast-huysen moest senden’,
de Bossche ongetwijfeld. Ook dat was geen ongebruikelijk naspel van zulke glorieuze
militaire prestaties, maar zou het ditmaal, bij die uitzonderlijk grootse opzet, speciaal
erg geweest zijn? Naar Gussoni rapporteert was er zelfs sprake van de pest, door
Frederik Hendrik bestreden met de gebruikelijke middelen, het verbranden niet
slechts van wat de besmetten aan kleren hadden gedragen, maar eveneens van
23
de barakken, waarin zij gehuisvest waren geweest. Hoe het toeging met het
verstrekken van nieuwe kleren, als de patiënten genazen, vernemen wij helaas niet.
Iemand die onder hem gediend had te willen benadelen lag Frederik Hendrik zeer
ver, maar allerlei elementaire verzorgingsdiensten van een modern leger stonden
hem nog niet ter beschikking.
Uit de aard der zaak maakten die vele zieken het dubbel en dwars noodzakelijk
dat de Prins al wat hem aan valide troepen ter beschikking stond voorlopig ook nog
even ter beschikking hield. Dit dan nog afgezien van de wetenschap dat door de
Staten afgedankte soldaten vrijwel zeker terstond zouden dienst nemen, weliswaar
dan niet bij de Spanjaarden, maar, weinig minder ongewenst, bij Wallenstein, dus
in theorie bij de Keizer. En dat terwijl diezelfde keizerlijken in deze dagen nog maar
juist de Veluwe aan het ontruimen waren, met dien verstande dat Jan van Nassau,
eenmaal de IJssel weer overgestoken, nog geruime tijd tussen Zutphen en Doesburg
gelegerd bleef; men moest toch wel heel ver weg veilig in Holland zitten om in die
omstandigheden aan afdanking van troepen te denken. Weliswaar had de Prins het
begin september, dus vóór de overgave van Den Bosch ‘niet goed’ geacht het
vijandelijke leger, afgezien van wat detailschoonmaakwerk, ‘aen te tasten’, maar
nu de Diezestad gevallen was, detacheerde hij niettemin Ernst Casimir om met niet
minder dan tienduizend man voetvolk en dertig compagnieën ruiterij, van heinde
en verre bijeengeraapt, zich tegenover de vijandelijke neef te legeren, daarbij het
voornemen koesterend, zodra hij te Vught gemist kon worden, zelf de invallers te
gaan verjagen. Dit laatste bleek evenwel niet nodig, want graaf Jan brak vóór het
24
zo ver was vanzelf op. Een suggestie van Friesland en Groningen begin november
nog maar gauw even Lingen te gaan belegeren werd afgeketst met de toelichting
25
dat Zijne Excellentie dat niet verantwoord achtte.
Dan is hijzelf trouwens al in Den Haag terug. In conscientie ervan overtuigd dat
in en om Den Bosch voldoende orde op zaken gesteld was, verwittigde hij op 22
oktober de Staten-Generaal met een keurig briefje dat ‘in achtervolg van U. Ho. Mo.
believen’ het leger de volgende dag ‘van hier’ zal opbreken naar de garnizoenen.
Maar waar hijzelf eerst nog even naartoe trok, was naar Wesel, dat weliswaar van
toebehoren Kleefs was en bleef, maar dat niettemin als tweede notabel accres in
dit jaar kon gelden van der Heren Staten machtsbereik ten koste van dat van de
vijand en waar dus eveneens
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deskundig door de opperbevelhebber orde op zaken moest worden gesteld. En
in hoeverre speelt er zo iets als vrijwilligheid mee, wanneer plaatsen als Essen en
27
Duisburg ‘mede ons garnizoen innemen’? Zeer wel te rijmen zou het in ieder geval
zijn met wat ambassadeur Gussoni medio december rapporteert, namelijk dat,
constaterende hoe steeds meer afgedankte Staatse troepen dienst nemen bij
Wallenstein, Frederik Hendrik kans gezien heeft die afdankerij voorlopig stop te
zetten. Welnu, een van de daarbij te baat genomen paardemiddelen is dat de Prins
een aantal kolonels ertoe heeft weten te bewegen zo lang zonder bezoldiging buiten
28
de grenzen van de Republiek op de boer te gaan teren.
Al zulke zaken met goede gratie geregeld, zakte Zijne Excellentie de Rijn af en
arriveerde hij na een afwezigheid van ruim zes maanden in de late avond van 6
november op het Binnenhof ‘avec satisfaction des Estats et du peuple’, naar hij er
met een van de in zijn mémoires hoogst zeldzame uitingen van zelfbehagen toch
waarlijk wel bij mag vermelden. Het welbehagen van Hare HoogMogenden was
zelfs zo geprononceerd, dat zij ditmaal een maximale, met andere woorden een
29
achtkoppige verwelkomingsdeputatie op hem afstuurden. Summa summarum,
alles was nogal positief en wij behoeven er niet aan te twijfelen dat het in de
bedoeling lag het volgend jaar zo voort te gaan. Hoe jammer dat dat zo zou
tegenvallen.
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Hoofdstuk XXII
In retrospectie beschouwd zijn de jaren 1630 en 1631 wel zo ongeveer de
allerbelangrijkste voor de consolidatie van Frederik Hendriks machtspositie en
bijgevolg, althans in dit tijdvak, voor de ontwikkeling van het algemeen staatsbestel.
Onvatbaar als zij van nature is, kan een dergelijke ontwikkeling uit de aard der zaak
niet op de voet worden gevolgd; wij kunnen hoogstens zo nu en dan een
accentverschuiving constateren, met trouwens ook wel eens, al dan niet schijnbaar,
de klok een eindje teruggezet.
Als oorlogsjaar spectaculair naarbuiten gekeerd zou 1631 voor de Staatse
wapenen als eclatant fiasco-jaar zijn komen te boek te staan, ware het niet dat de
Spanjaarden zich later in het jaar door een wel uitermate onberaden onderneming
in de Zeeuwse wateren een nog veel eclatanter fiasco op de hals haalden. Dit alles
echter volgt hieronder, want eerst vergt het jaar 1630 onze aandacht en dat is
waarschijnlijk wel het minst spectaculaire van alle tachtig die de oorlog heet te
hebben geduurd. Aan de laatste, maar daarom niet minder hevige opflakkering van
het religie-zeer in Holland, waaraan dit te wijten was, zullen wij hieronder even onze
aandacht schenken, vooraf moet gaan datgene wat ditzelfde jaar 1630 aan meer
positiefs bracht: het herstel van het contractuele bondgenootschap met Frankrijk.
Maar om in alle moeizaamheid van zijn totstandkoming dit positiefs recht te doen
wedervaren, moeten wij ons eerst even verdiepen in wat daar aan negatiefs
tegenover stond en zelfs reeds meer dan een jaar lang gestaan had, de weliswaar
niet gans en al clandestiene, maar niettemin toch nauwelijks semi-officiële
onderhandelingen over een hernieuwd bestand met de Spanjaarden.
Wat ons ontbreekt, is een equivalent voor het Duitse woord Friedensfühler, maar
hoe dat dan ook in het Nederlands zou moeten luiden, een feit is het, dat het
gedurende vrijwel het gehele tweede bedrijf van onze tachtigjarige oorlog meeklinkt,
aanvankelijk als niet meer dan een achtergrondmotief, dat echter, gestadig
aanzwellend, in de dagen van het Westfaalse vredescongres het hoofdmotief, dat
van de oorlog, zal gaan overstemmen om het ten slotte bij de dood van Willem II in
1650 geheel en al te doen verstommen.
Nu is de tachtigjarige oorlog niet de Bolero van Ravel, dus helemaal zo perfect
verliep dat aanzwellen niet. Er waren fortissimi vóór hun beurt en een daarvan,
althans voor het kennersoor het meest insidieuze, valt in de jaren 1629-1630. Dat
dergelijke Friedensfühler - om dat onmisbare Duitse woord dan maar even te lenen
- rechtstreeks konden worden geëntameerd, zonder tussenkomst van een neutrale
derde, is een van de meest typische verschillen
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tussen een zeventiende- en een twintigste-eeuwse oorlog. Stel je voor dat men,
behalve dan gewapenderhand, geen enkel contact zou kunnen hebben met een
vijand! En dat dan zeker in een oorlog die, hoezeer dan ook in volkenrechtelijk
opzicht gevoerd tussen twee onderscheiden subjecten, zich afspeelde binnen één
en hetzelfde ‘Nederlandt’. Natuurlijk schiep de oorlog een barrière, maar geen
onoverkomelijke, want men had elkaar immers voortdurend nodig. Nog afgezien
van de handelsbetrekkingen denke men slechts aan de ingezetenen van het
Noorden, die om de een of andere reden, voorzien van een behoorlijk paspoort,
door het Zuiden moesten reizen en dat dan zonder in het eigen kamp argwaan te
wekken. Zo zien wij bijvoorbeeld Frederik Hendrik in eigen persoon in 1628 de
Staten-Generaal om toestemming verzoeken de ‘commissarissen’ die hij naar
1
Orange stuurt om er orde op zaken te stellen, door ‘Brabant’ te laten reizen.
Een, wij mogen wel bijna zeggen regelmatig contact werd tussen de belligerenten
onderhouden naar aanleiding van de op gezette tijden wenselijk bevonden
uitwisseling van krijgsgevangenen, een bedrijvigheid, die wij ons vooral niet al te
Rodekruiserig humanitair moeten voorstellen, want krijgsgevangenen waren
eenvoudig inlosobjecten, die stuk voor stuk item zo veel waard waren. Vooral wat
de lagere rangen betreft, was het dus grotendeels een kwestie van gelijke aantallen
tegen elkaar afstrepen, maar, kon ook dat reeds de nodige moeilijkheden met zich
meebrengen gezien de vele onderscheiden ‘naties’, waaruit allebei de betrokken
legers waren samengesteld, helemaal ingewikkeld werd het, wanneer gevangenen
van een hogere, laat staan van een zeer hoge rang in het geding waren, voor wie
de inruilwaarde telkenmale ad hoc moest worden bediscuteerd.
Al onderhandelend nu over zo'n uitwisseling werd reeds in 1626 door de Spaanse
commissaris, Johan Kesseleer, heer van Marquette, plotsklaps ‘veel discours’
gemaakt ‘van d'Oorloge met een vrede te eyndigen’, dit met de toevoeging dat
‘d'occasie daertoe’ moest worden waargenomen tijdens het leven van de Infanta,
2
die zeer tot de vrede genegen was. En om te beseffen hoe juist dit is opgemerkt,
behoeven wij slechts te bedenken hoezeer de hervatting van de oorlog in 1621
tegen de zin van de Aartshertogen en als het ware over hun hoofden heen door het
gemanoeuvreer van enerzijds prins Maurits, anderzijds Olivares met zijn jonge
koning-pupil, was bekokstoofd. Dat er reeds vijf jaar later, met het enige inmiddels
behaalde grote winstpunt, Breda, op het credit van de Spanjaarden, bijzonder weinig
kans was de Staten en hun nieuwe Prins tot een bestand te verlokken, spreekt wel
vanzelf, maar niettemin bleef de energieke oude dame ijveren in die richting en al
naar gelang de beslommeringen van de Monarchie talrijker - en duurder - werden,
begon zij meer gehoor te krijgen in Madrid, dit mede dank zij de steun van haar
vertrouweling Spinola, die reeds in juni 1628 onomwonden advizeert dat haar in
3
dezen de vrije hand moet worden gelaten. In hoeverre hierbij werd uitgegaan van
aller-
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lei valse praemissen, doet in casu niet heel veel ter zake; als Marquette in maart
1628 aan Spinola schrijft dat Frederik Hendrik tot de trêve geneigd is en dit alleen
4
maar niet openlijk aan de Staten durft te laten merken, dan mogen wij dit gerust
als wishful thinking bestempelen en wat bijvoorbeeld de Keulse nuntius Carafa in
1626 en 1627 uit Luik naar Rome schrijft over diverse zogenaamd ter discussie
staande en hem natuurlijk door allerlei paters voorgeschotelde voorwaarden, grenst
5
in één woord aan het onwezenlijke. Waar het voor ons slechts op aankomt, is dat
onder de druk van de gebeurtenissen, culminerend natuurlijk in het beleg van Den
Bosch, de toeschietelijkheid van Spaanse zijde gestadig toenam. Zodoende kan
dan ook Marquette in de zomer van 1629 aan zijn tegenspeler, de Rotterdamse
burgemeester Gerard van Berckel, een reeds uit januari van hetzelfde jaar daterende
koninklijke volmacht voor de Infanta tonen - plus een van laatstgenoemde voor
hemzelf - maar nog meer ter zake doet dat wat hij als resultaat van een eindeloos
op-en-neer-geschrijf tussen Madrid en Brussel thans gerechtigd is aan te bieden,
6
een langdurig bestand is op de oude voorwaarden van 1609.
Ziehier de essentiële gegevens; niet dan ter opsiering van het geschiedbeeld zij
terloops nog erbij verteld dat ook graaf Hendrik van den Bergh - hoezeer ook Frederik
Hendrik militair bestokend - met medeweten van de Infanta tegelijkertijd contacten
7
met hem onderhield over een mogelijke toenadering. Na de val van Den Bosch
vinden wij verder bijvoorbeeld nog contacten opgetekend tussen de Prins en het lid
van de Raad van Brabant Laurentius Biel, terwijl dan ook de roerige deken van
8
Hilvarenbeek, Christiaan Cauthals in actie begint te komen. Kortom, zo te zien
bemoeide alleen Rubens zich er dit jaar eens niet mee, of dan toch alleen maar uit
de verte, bijvoorbeeld door het idee te lanceren Breda te ruilen tegen vrije vaart op
9
de Schelde. En nu de naam Breda hier toch gevallen is, in latere stadia van deze
ronde van Friedensfühler zal het telkens opnieuw in ruil worden aangeboden tegen
Den Bosch.
Summa summarum, gold ook reeds in de zeventiende eeuw dat zowel oorlog
voeren als vrede sluiten iets uitermate gecompliceerds was, dan gold het a fortiori
voor een combinatie van die beide en dit dan zeker in een dermate ingewikkeld
staatsbestel als het ten onzent florerende. Het is dan ook beslist wel leerzaam gade
te slaan hoe Frederik Hendrik en zijn vertrouwelingen uit de Staten-colleges te
midden van al hun zorgen om Den Bosch plus nog de inval op de Veluwe, ook deze
complicatie wisten te verhapstukken mitsgaders in een volgend stadium te baat
nemen om Lodewijk XIII en Richelieu over de brug te krijgen bij de hernieuwing van
de Franse alliantie.
Met name tijdens het beleg van Den Bosch is het, in de formulering van Alexander
van der Capellen, vóór alles zaak 's vijands ‘presentatie’ zo veel doenlijk geheim te
houden ‘om geen onwillicheyt by de meest geinteresseerde Provintien te maken.’
Een en ander met de toelichting dat, waren diezelfde
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royale aanbiedingen gedaan vóór het beleg begon, dan ‘souden al trefves hebben.’
Niet helemaal duidelijk is, wie van meet af aan in de zaak gekend waren; zo te
zien eigenlijk alleen de Prins en zijn intiemste vertrouwelingen, met inbegrip uit de
aard der zaak van raadpensionaris Duyck en griffier Musch. Wanneer wij echter,
zie hierboven, constateren dat ook de niet tot dat selecte kringetje behorende Van
der Capellen reeds in mei 1629 lucht ervan had, dan kan de zaak toch ook niet al
te waterdicht geweest zijn.
Waaraan wel zorgvuldig de hand werd gehouden, is dat Van Berckel, wiens
opdracht niet meer inhield dan dat hij moest onderhandelen over de uitwisseling
van gevangenen, niet officieel ook over een bestand praat. Had hij dan ook
aanvankelijk op de voorstellen dienaangaande ‘nu ende dan nae goetvinden van
syn Exc. kort ende precijs gheantwoort’ en in een iets later stadium ‘dickwils niet,
ende eyntelick een of twee mael’ wel, maar ook alleen ‘by forme van excuse ende
11
dilay tot beter gelegentheyt’, wanneer hij, zoals met name in de zomer van 1629,
een paar keer door Marquette speciaal naar Roosendaal, vanouds hun plaats van
samenkomst, wordt uitgenodigd om over een bestand te praten, dan gaat hij, als
het ware meer met conniventie dan met toestemming van de politieke kopstukken,
alleen maar officieus om ‘aan te horen’ wat zijn tegenspeler dan wel te vertellen kan
hebben. Dit zelfs al wordt het briefje waarmee hij op het voorstel ingaat, deskundig
12
voor hem opgesteld door Cornelis Musch.
En waar het natuurlijk allemaal terecht kwam, was, later weer gewoon in Den
Haag maar vooralsnog in zijn kamp te Vught, bij Frederik Hendrik, waar Van Berckel
dan ook op zijn terugweg naar Holland van deze Roosendaalse uitstapjes eerst
even aanlegde. En daar, in het legerkamp, maakten die Spaanse voorstellen in
ieder geval zo veel indruk op de heren Gedeputeerden te velde, dat zij de Prins in
overweging gaven speciaal ter ere daarvan de Staten-Generaal te verzoeken naar
Zaltbommel te komen, hetgeen nochtans - en kunnen wij het soms niet navoelen?
- door Zijne Excellentie ‘bedenckelijck’ werd gevonden, gezien de ruchtbaarheid die
hierdoor middenin zijn grote beleg aan deze Spaanse vredesmachinatiën zou worden
13
gegeven.
Een advies van de heren Gedeputeerden zonder meer van de tafel vegen ging
evenwel ook niet aan, dus wat nu in ieder geval wel moest gebeuren, was het
kringetje van ingewijden enigszins verruimen, hetgeen aldus geschiedde, dat de
heren verzocht werden elk in zijn eigen provincie via vertrouwde lieden ‘de inclinatie
te sonderen’, maar is het verwonderlijk dat daarmee de zaak helemaal openbaar
werd? Wel was daarbij de timing - laat ons vermoeden door Anthony Duyck als
laatste nuttige daad van zijn leven - bijzonder ingenieus, want bij de instantie waar
het dan toch voornamelijk op aankwam, de Staten van Holland, werd van het geval
‘opening’ gedaan op 19 of 20 augustus, toen juist het bericht van Wesel was
14
binnengekomen. Dit dan
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met niet alleen de Prins voorspoedig approcherend bij Den Bosch, maar bovendien
nog een vijandelijk rot op de Veluwe, zodat wij toch wel van een constellatie mogen
spreken, waaronder zelfs de meest verwoede pacifist niet al te openlijk voor deze
predilectie kon uitkomen.
Alvorens nu de lotgevallen van deze Spaanse toenaderingspogingen ook in hun
‘open’ stadium, dat is dus feitelijk na de val van Den Bosch, te vervolgen, lijkt het
niet ongepast ons even te verdiepen in de, wanneer wij onze gegevens combineren,
per slot van rekening vrij raadselachtige houding in dezen van Frederik Hendrik,
waarom het ons in laatste instantie begonnen is.
Of is die raadselachtigheid alleen maar schijn, een gevolg van ons tekort aan
gegevens? 's Mans eerste, reeds gesignaleerde reactie: ‘in 's hemels naam niet nu,
terwijl ik met dat moeilijke beleg bezig ben’, kan, dunkt mij, ieder mens wel navoelen;
daarvoor behoeft men zelf geen stad te gaan belegeren. Maar dan vinden wij ineens,
15
ietwat verrassenderwijze, bij Aitzema opgetekend dat, wat die vredehandel betreft,
de Prins ‘meer voor als tegen sprack’, te weten dan in de maanden na Den Bosch,
toen de zaak reeds alom in den lande openlijk bediscuteerd werd. Wanneer wij
echter die passage in zijn geheel met enige zorgvuldigheid doorlezen, dan kunnen
wij slechts constateren dat het nauwelijks meer behoeft te hebben betekend dan
een tot niets verbindend vriendelijk gebaar tegenover de remonstrantse steden in
Holland, aangezien het op dat tijdstip nog de contra-remonstrantse zijn, door wie
hij in zijn politiek wordt tegengewerkt, met dien verstande dat hij zeer wel moet
hebben beseft dat deze laatste, samen met de onwillige onder de kleine provincies
- met name Zeeland en de Noorderlingen - die tréve toch wel zouden weten tegen
te houden. Meer in overeenstemming met zijn werkelijke gevoelens lijken dan ook
een paar andere uitlatingen, die wij eveneens van hem opgetekend vinden en wel
in de weken waarin hij zijn Bossche kamp aan het liquideren is. Als namelijk Jacob
Cats, dan pensionaris van Dordrecht en, zijnde Anthony Duyck de week tevoren
overleden, waarnemend raadpensionaris, met nog een paar heren uit Holland in
Vught over de ‘bekende secrete sake’ komt praten, dan krijgen zij te horen
‘dat soo de Heeren Staten by Tractaet een eynde van Oorloge
goetvinden te maken dat het selve met gheen meerder of grooter reputatie
ende avantage en konde geschieden als nu. Soo niet, dat men moste
geresolveert sijn tot de Oorloge ende tot het dragen van de consenten;
ende dat d'Oorloghe niet moste wesen Defensijf maer Offensijf: alsoo de
Defensive de ruijne van't Landt was. Syn Excellentie met naerder Instantie
versocht sijnde sijn advies klaerder ende resoluyt te seggen, hadde 'tselve
andermael verhaelt; daerby gevoeght vraegs-wijse wat de Heeren
begeerden dat hy meerder soude of konde seggen?’
En in het register van Gecommitteerde Raden staat er, als proeven wij een zekere
geïrriteerdheid, nog bij opgetekend dat, àls men iets in de geest van
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een bestand wil ondernemen, ‘men het cort moste doen, ofte resolveren alle het
16
volck in dienst te continueren.’
Als in november, steeds nog van hetzelfde jaar 1629, de Venetiaanse
ambassadeur Gussoni, die regelmatig met de Prins contact had, bericht dat deze
17
meer en meer voor een bestand begint te voelen, dan is dat een mededeling, die
wij zeker niet zo maar mogen negeren maar die ook niets ons belet te beschouwen
als een subtiele zet in het diplomatieke spel dat, naar wij hieronder zullen zien, deze
Gussoni samen met Frederik Hendrik aan het opvoeren is onder het hoofd ‘Franse
alliantie’. En wanneer diezelfde Gussoni een andermaal doorgeeft dat Amalia van
18
Solms alom in den lande bekend staat als vurig voorvechtster van bestand of vrede,
dan kunnen wij daar ietwat cynisch bij opmerken dat die reputatie haar in de loop
der jaren heel wat heeft opgeleverd aan tastbare attenties uit Parijs, maar daarbij
mogen wij toch tevens ook wel denken aan steeds nog die hoed met witte pluimen,
die zo bij uitstek gevaarlijke blikvanger. En aansluitend op dit laatste motief, door
de met Den Bosch verworven glorie was heel Europa geïmponeerd, maar bijgevolg
gold alom als een redelijke overweging dat Frederik Hendrik zijn aldaar verworven
reputación wellicht niet opnieuw in de waagschaal zou willen stellen. Wat deze Prins
betreft vierkant ernaast gegist, maar waarom zou zelfs zo'n averechtse
veronderstelling niet mee in zijn politieke kookpot worden verwerkt?
Als niet meer dan borrelpraat zou ik willen bestempelen een door Van der Capellen
in januari 1630 opgetekend en door hemzelf niet van de hand gewezen gerucht als
zou de Prins, samen ‘met die Gecommitteerde die in't leger geweest sijn’, maar
liefst al een bestand hebben afgesloten. Hierbij moeten wij niet vergeten hoezeer
de goede man zich gefrustreerd voelde doordat hijzelf niet tot 's Prinsen intimi
behoorde; de bewering komt vlak voor het notoire ‘wij vervallen heel in slavernye’,
waarop wij hieronder nog zullen terugkomen. Iets meer positiefs, dat wij onder
december 1629 bij deze dagboekschrijver opgetekend vinden, is dat bij de
besprekingen ter zake tussen Frederik Hendrik en de Hollandse kopstukken onder
andere zou zijn gestipuleerd dat, als het tot een bestandstractaat mocht komen, dit
19
mede moet worden ondertekend door ‘de Provintien van d'ander syde.’
Het heeft echter niet heel veel zin ons al te zeer te verdiepen in al die uitlatingen,
in wie weet hoeveel verschillende humeuren met wie zal zeggen welke wisselende
accenten op de schaal van terloops tot nadrukkelijk gelanceerd, maar die natuurlijk
bij een man als Frederik Hendrik allemaal terstond werden opgetekend; waarop wij
beter kunnen afgaan, is zijn optreden.
Dat nu kunnen wij vrij nauwkeurig nagaan dank zij de omstandigheid dat na de
verovering van Den Bosch de kwestie immers ‘open’ was komen te liggen en dit
dan in alle vitaliteit, die haar begrijpelijkerwijze werd toegekend. Gussoni, dan sedert
ongeveer een half jaar en poste, noteert bijvoorbeeld onder dagtekening 13 november
- steeds 1629 - dat hij tot dusverre de ver-
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gadering der Staten-Generaal nog nooit zo talrijk gezien heeft - wel veertig mensen
20
en nog meer op komst - als nu er over de trêve gediscuteerd moet worden. Met
alle onvoorwaardelijk respect echter voor Hare HoogMogenden kunnen wij ook in
dit geval slechts constateren dat de discussies in de Staten van Holland ons
aanzienlijk meer vermogen te boeien. Welnu, het mag dan al zijn dat in februari
21
1630, terwijl men zich ten oorlog prepareert, ‘de trefves leuteren’, in de
22
eerstvolgende maanden zal niettemin de kwestie nog zeer ‘trotteren’, maar wat
wij daarbij waarnemen, is dat zij keer op keer, zonder kans naar behoren ter tafel
te komen, als het ware bedolven wordt onder de religie-perikelen die dan in laatste
23
opflakkering de atmosfeer vergiftigen. Nogmaals welnu, als de Stadhouder werkelijk
die trêve gewild had, dan had hij in ieder geval, zoals hij het met zo veel andere
deed, het onderwerp voor die verstikking kunnen behoeden, maar daartoe ontwaren
wij nergens zelfs maar een poging. Integendeel, al was het toen nog in het geheim,
hij ijverde naar wij thans weten met al zijn krachten voor het herstel van de Franse
alliantie. En immers, naar Aitzema het uitdrukt, ‘'t afbreecken van die handelinge
24
was de geboorte van een tractaet met Vranckrijck,’ hetgeen men natuurlijk ook
kan omdraaien. Niet dat het nu pardoes was afgelopen; van Spaanse zijde bleef
men doorgaan met ‘benaderen’ en Frederik Hendrik was niet de man ernaar aan
zo iets bruusk een einde te maken. Maar als bijvoorbeeld in december 1631 Rubens
weer eens in Den Haag is, dan ontgaat het weliswaar niet aan iemand als Gussoni
dat hij ‘meer dan één audiëntie’ heeft in het stadhouderlijk kwartier, dit geschiedt
dermate discreet, dat Hugo de Groot van zijn correspondenten verneemt hoe de
25
meester-schilder ‘presque si tost qu'il fust arrivé’ weer door de Prins is weggestuurd
uit Den Haag.
Als wij bedenken hoeveel de notie ‘Franse alliantie’ in het leven van Frederik Hendrik
te betekenen heeft, dan verrast het ons bijna te constateren dat het alliantietractaat
van 1630 het eerste door hemzelf genegotieerde is. Immers, dat van Compiègne
dateerde van vóórdat hij als staatsman aan bod was gekomen en wij hebben
hierboven gezien hoe zeer nadrukkelijk dat in 1627 niet was verlengd. Inmiddels
was ‘desen Staet’ door de verovering van 's Hertogenbosch - plus, à propos, door
die van de zilvervloot - zo veel meer ‘considerabel’ geworden, dat men van Franse
zijde in ieder geval niet meer met de arrogante eis voor den dag kon komen die
onverhoeds door Langerak ondertekende verlenging van ‘Compiègne’ alsnog te
ratificeren eerdat er verder kon worden gepraat.
Hier even een enkel woord over die uitdrukking ‘van Franse zijde’. In de wandeling
heet dat voor deze jaren doorgaans ‘Richelieu’ en dat zeer zeker niet ten onrechte;
het is de grote kardinaal, die wij bij deze bedrijvigheid als tegen- dan wel medespeler
moeten aanmerken van Frederik Hendrik aan Staatse kant. Bedenken wij er echter
wel bij dat de kardinaal in Parijs zo min
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almachtig was als de Prins in Den Haag. In zekere zin leek het er meer op, in zoverre
namelijk, als hij het volle vertrouwen genoot van een koning die aan generlei aardse
wetten gebonden was. Dit volle vertrouwen echter was hij gedoemd zijn leven lang
dag in dag uit moeizaam te handhaven, terwijl Frederik Hendrik, al was hij zijnerzijds
gedoemd dag in dag uit te schipperen met allerlei onberekenbare Statencolleges,
die officieel eveneens souverein waren, zijn vaste aanstelling voor het leven had,
die hem bij alle fluctuaties van de machtsverhoudingen in ieder geval persoonlijk
onaantastbaar maakte.
Hierbij bedenke men dan bovendien nog dat, voor zover het Richelieu betreft, het
jaar 1630 wel zowat het kritiekste was uit geheel zijn ministerschap. Zijnde de koning,
wiens gezondheid daarbij zeer precair was, nog kinderloos, was troonopvolger de
steeds weer in een nieuw complot van hoogverraad verwikkelde hertog van Orléans
oftewel Monsieur, wiens haatgevoelens tegenover de kardinaal in intensiteit slechts
werden overtroffen door die van zijn en 's konings moeder, het vulgaire mens Maria
de' Medici, als wier gevolgsman Richelieu weleer zijn carrière begonnen was. De
befaamde journée des dupes, waarbij koning Lodewijk, zo pas genezen van een
ziekte die hem tot op de rand van het graf had gebracht, formeel moet kiezen tussen
zijn moeder en zijn minister, zal eerst in november van dit jaar vallen. Tot zo lang
zal de onaflatelijke haat en nijd van de koningin-moeder de kardinaal bij al zijn doen
en laten belemmeren, nog te meer daar zij als pion werd naar voren geschoven
door een gevaarlijke parti des dévots, die hem zijn strijd tegen de roomse
Habsburgers - in deze jaren gelocalizeerd in Noord-Italië - zo min vergaf als de wijze
gematigdheid, waarmee hij de Hugenoten wel onschadelijk maakte als potentiële
staat in de staat maar zonder afbreuk te doen aan wat hun bij het Edict van Nantes
was toegezegd betreffende de godsdienst zelf. Dat zijnerzijds ook Frederik Hendrik
speciaal nog eens in dit jaar met luidruchtige ‘devoten’ te kampen had, is
mogelijkerwijze door het tweetal staatslieden ervaren als een zuurzoet grapje van
de historische Muze. Of is het dat alleen voor ons als oneerbiedig nageslacht,
wanneer wij even erbij fantazeren hoe die twee onderscheiden religieuze
groeperingen zouden hebben gereageerd op deze bestempeling als elkaars
evenknie?
Wel enigermate in samenhang met Richelieu's optreden tegen de Hugenoten deed
zich overigens een punt van wrijving voor tussen hem en Frederik Hendrik, dat hier
niet onvermeld mag blijven. Een der streken waar de aanhangers der nieuwe leer
het dichtst gezaaid waren, was de benedenloop van de Rhône, en daar, waar de
drie provincies Languedoc, Provence en Dauphiné elkaar raakten, lag, behalve het
pauselijke, qualitate qua on-Hugenootse Avignon, ook nog het souvereine
prinsdommetje Orange.
Welnu, dat de Franse kroon, die, men kan wel zeggen natuurlijk, allerlei pretenties
op opperhoogheid over dat lapje grond meende te kunnen doen
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gelden, het geval in hoge mate hinderlijk achtte, moeten wij ons kunnen voorstellen
en dat de Nassau's zich in het, zeker niet ongestoord, maar dan toch globaal
genomen erkend bezit van hun prinsdom hadden kunnen verheugen, was dan ook
hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend te danken geweest aan hun vooraanstaande positie
in de Nederlanden. Niettemin had Maurits de weinige jaren - immers pas sedert de
dood van Philips Willem in 1618 - dat hij persoonlijk souverein was over het landje
gebruikt om het kasteel op de heuvel boven het romeinse theater te laten uitbouwen
tot een voor die contreien fenomenaal sterke vesting.
Maurits, dus juist de eerste protestantse opvolger van de, na Willem de Zwijger
zelf weer katholieke Philips Willem! In de vervlogen halve eeuw van
godsdienstoorlogen hadden uiteraard, telkenmale één partij sterk genoeg was om
de andere te vervolgen, de katholieken Avignon als wijkplaats ter beschikking gehad
en - mogen wij zeggen simili modo? - de Hugenoten Orange. Of inderdaad omstreeks
1630 de weinig talrijke bevolking van stadje en prinsdom in meerderheid protestants
was? Wie weet kan het met hedendaagse methoden nog eens worden nageplozen,
maar heel veel ter zake doen die numerieke verhoudingen niet. De belangstellende
buren stelden namelijk dat belang veel meer in de samenstelling van het garnizoen
op dat sterke kasteel dan in de stadsbevolking en deze had, behoudens wanneer
‘het kasteel’ zich misdroeg, in geen van beide richtingen reden tot klagen. Het ideaal
dat Willem de Zwijger tragischerwijze niet had vermocht in deze wereld op grote
schaal te verwezenlijken werd door zijn zoons - in Philip Willems testament was het
zelfs zo vastgelegd - zorgvuldig hoog gehouden in het minuscule prinsdommetje
dat zij van hem en successievelijk van elkaar erfden: volstrekte pariteit tussen de
twee confessies. Bijvoorbeeld het van circa 1500 daterende parlement - het woord
in zijn Franse zin genomen, natuurlijk - was thans paritair samengesteld uit zes
katholieken en zes Hugenoten. Kortom, als Constantijn Huygens, die in de jaren
1661-1665 het prinsdom weer voor een laatste sliertje zelfstandig bestaan zal weten
los te peuteren uit de klauwen van Lodewijk XIV, zich erop beroept dat de
opeenvolgende gouverneurs steeds tot instructie gehad hebben zich te ‘comporter
indifferemment à l'endroict des subjects de son Altesse en les considerans tous
comme ses enfans, et sans faire la moindre reflexion sur leurs sentimens en matiere
de religion’, dan is dat volkomen terecht. Hieraan voorafgegaan was de verzekering
dat dezelfde gouverneurs eveneens opdracht hadden ‘en cas de remuement en
France, fust ce pour le subject de ceux de la religion ou autre, s'ils ne pouvoyent
se conserver neutres, ils eussent tousjours à embrasser le parti du Roy à l'exclusion
26
de qui que ce fust.’
Welnu, al is dan deze verklaring van ruim dertig jaar later, als ook niet reeds
Lodewijk XIII en Richelieu ervan op de hoogte waren hoe Maurits en heel zeker
Frederik Hendrik overal waar zij maar enigermate de vrije hand
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hadden de katholieken ongemoeid lieten, dan moeten de opvolgers van de Hugenoot
Aubéry du Maurier op de Haagse ambassadepost, de heren d'Espesses en de
Baugy, wel heel erg zijn te kort geschoten in hun taak als berichtgevers. Wie het
echter heel zeker wist, is de bisschop van Orange, Jean de Tulles, die nota bene,
in het voorjaar van 1618 speciaal tot dat doel naar Den Haag gereisd, daar twee
maanden lang allerliefst tegen prins Maurits had zitten flikflooien. In de zomer van
het jaar 1619 had hij met eigen ogen Frederik Hendrik in Orange aan het werk
gezien, tijdens wiens verblijf ter plaatse, naar hij zelf aan Nicolaas van Reigersberg
vertelde, regelmatig op het kasteel werd misgelezen, een geplogenheid, die
27
sedertdien steeds zorgvuldig gecontinueerd was.
Met dat al was juist dat kwalijke, tot en met door vele prelaten in Rome
gewantrouwde kerkvoogdje de ziel van een intrigue om Orange aan de Franse kroon
te brengen en door wie dit dan wel zou moeten gebeuren, was uiteraard de
gouverneur, de - zij het aanvankelijk nog slechts als luitenant-zodanig - in 1619 door
Frederik Hendrik geïnstalleerde Jean de Hertoge van Osmael, heer van Valckenburg,
de man dus, onder wiens leiding de door geen der prinsen zelf ooit aanschouwde
versterkingen waren gebouwd. Nadat deze kennelijk weinig beter dan bruut, steeds
met de bisschop als tussenpersoon, reeds in 1625 met Richelieu in verstandhouding
was geraakt, zette hij in mei 1628 zijn handtekening onder een formeel tractaat,
waarbij hij, inmiddels reeds in het geheim katholiek geworden, tegen de nodige
emolumenten toezegde, zodra hem het sein ertoe werd gegeven de Koning als heer
28
van Orange te proclameren.
Maar hoe ook Valckenburg en de Tulles erop aandrongen, met name natuurlijk
tijdens de campagne tegen de Hugenoten in de Languedoc, en al werd volgens
instructie uit Rome ook door de nuntius bij Lodewijk XIII persoonlijk op slechting
29
van die vestingwerken aangedrongen, dat seintje is nooit gegeven. Richelieu mag
dan al heel boos op de Staten geweest zijn over hun weigering zijn tractaat met
Langerak te ratificeren, dat was zeker niet het moment om de Prins voor het hoofd
te stoten en toen er na de glorie van Den Bosch serieus over een nieuw verdrag
onderhandeld werd, zou het al helemaal inopportuun geweest zijn.
En juist toen kwam de crisis. De Prins van zijn kant had al lang door dat er iets
niet pluis was en wij behoeven ons niet erin te verdiepen in hoeverre hiertoe was
bijgedragen door zijn gesprekken tijdens haar verblijf in Den Haag met Valckenburgs'
verwaarloosde echtgenote, een dochter van thesauriergeneraal Joris de Bie en
bijgevolg een nicht van Nicolaas en Maria van Reigersberg. En à propos van deze
familierelatie, in december 1628 gingen er via zijn zwager de nodige waarschuwingen
van De Groot naar de Prins dat de gouverneur met de Fransen aan het heulen
30
was.
Maar juist zijn samenspannen met Richelieu maakte het dubbel moeilijk
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een man als Valckenburg, die vanuit zijn, al was het dan 's Prinsen eigen kasteel
het hele stadje tyrannizeerde, drastisch aan te pakken. Als eerste poging hem weer
in het gareel te brengen werden twee van 's Prinsen raden, de - katholieke Brabander Montens en de Hollander Van der Does erop afgestuurd, maar al was
dan de eerste een neef, de tweede een boezemvriend van de gouverneur, hun
zending mislukte jammerlijk, zo wij al niet van een farce moeten spreken. De man
aan wie het ten slotte wel gelukte - en dat ‘ten slotte’ wil zeggen medio juni 1630,
juist als het alliantieverdrag rond is - was het Zeeuwse factotum Johan de Knuyt,
die zich als koopman vermomd naar Orange had begeven, maar, eenmaal daar,
zich als aan Valckenburg gewaagd ontpopte. Hij wist zich met een groep vertrouwde
militairen van het kasteel te verzekeren en Valckenburg, die naar zijn maîtresse in
de stad was afgedaald, vond de dood bij een poging hem te arresteren. De
gebeurtenissen hadden elkaar in dermate snel tempo opgevolgd, dat Gussoni de
aankomst in Den Haag van maar liefst drie ijlboden, vrijwel op elkaars hielen,
signaleert. Een hunner had ook nog weten te vertellen dat De Knuyt zeer vriendelijk
31
was bejegend door de pauselijke vice-legaat te Avignon, Filippo Filonardi.
Officieel had Frederik Hendrik van het door zijn gouverneur met Richelieu gesmede
complot zelfs geen kennis behoeven te nemen en hij kon zich dan ook rustig van
den dove houden, toen ambassadeur Baugy zowaar geïnstrueerd werd opheldering
te vragen over Valckenburg's dood, alsmede de benoeming van een katholieke
opvolger te urgeren. Ja, tegen het eind van het jaar kwam zelfs nog een speciale
afgezant, Hauterive, naar Den Haag, om aan te dringen op ontmanteling van het
kasteel. Maar, geheel afgezien daarvan, of Aitzema al dan niet gelijk heeft, wanneer
hij als on dit optekent dat Frederik Hendrik oorspronkelijk tegen de versterking
daarvan gekant was geweest, in de gegeven omstandigheden weigerde hij
begrijpelijkerwijze het oor te lenen. En nog ruim een jaar later zal hij zich tegenover
Gussoni zeer weinig gesticht betonen over een aanslag, beraamd tegen de man,
die Valckenburg dan wel was opgevolgd, de met Amalia's zuster Ursula gehuwde
Christopher von Dohna, die overigens na zijn vrij vroege dood op zijn beurt door
deze zijn dan weduwe zal worden vervangen, zoals later zij weer door hun zoon
Friedrich. Van deze aanslag nu is het de Prins uit onderschepte brieven gebleken
32
dat Richelieu er wel degelijk medeplichtig aan was.
Maar al kan men dan bezwaarlijk verlangen dat met zulk soort misverstanden
onder hun souvenirs de Prins en de Kardinaal het ooit tot zo iets als chaleur zouden
hebben gebracht in hun goede betrekkingen, de goedheid van die betrekkingen op
zichzelf was voor hen allebei te zeer essentieel, dan dat zij die souvenirs als
struikelblokken konden laten voortbestaan. En aangezien het nu een keer, eerder
dan omgekeerd, Richelieu was, die iets goed te maken had tegenover Frederik
Hendrik, kon hij met gevoeg diens voorspraak als doorslaggevend doen aanmerken,
toen hij in 1631 de fiolen van de konink-
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lijke toorn afwendde van 's Prinsen neef, de hertog van Bouillon - oudere broer van
de later zo beroemde maarschalk Turenne - die deze toorn dubbel en dwars verdiend
had door zijn stadje Sedan als verzamelplaats ter beschikking te stellen van 's
Konings eeuwig rebellerende broer Gaston en het hoogadellijk rot dat deelgenoot
was van diens schennigheden en daarvoor dan ook niet zuinig zal boeten.
Kunnen wij dus, teruggekeerd naar het najaar van 1629, wel zeggen dat met wat
geven, nemen en vooral uitwissen de Prins en de Kardinaal rijp waren voor hun
bondgenootschap, dit ook daadwerkelijk te verwezenlijken was niet zo eenvoudig,
gezien de ontoereikendheid van de ter beschikking staande middelen, waarmee in
casu dan bedoeld zijn de wederzijdse diplomatieke vertegenwoordigers. Wat onze
eigen Langerak in Parijs betreft, aan hem behoeven wij na de heldenrol die wij hem
reeds hebben zien vervullen, geen woorden meer vuil te maken, maar ook met zijn
opposite number in Den Haag, Nicolaas de Baugy, opvolger van de helemaal
onmogelijke d'Espesses, had men een niet heel veel genietbaarder stuk vlees in
de kuip. Of het waar was dat hij, naar de Venetiaanse geheime dienst beweerde te
33
weten, in feite een geheime handlanger was van de vijand? Heel veel ter zake
doet het niet, want ook zonder dat kunnen wij alleen maar de indruk boekstaven
dat hij in zijn hart de partij was toegedaan van Richelieu's tegenstanders en 's
kardinalen orders niet dan met de grootste tegenzin, om niet te zeggen op het
saboteerderige af ten uitvoer legde. Dit neemt weliswaar niet weg dat hij
overeenkomstig het diplomatieke gebruik in Den Haag op zijn daartoe strekkende
verzoek commissarissen uit Harer HoogMogenden Vergadering had toegewezen
gekregen, met wie hij ook wel degelijk besprekingen voerde over een hernieuwing
van het tractaat, maar dit dan op een dermate irreële wijze, dat er niets van zou zijn
terechtgekomen, als zich, bijna bij wijze van Deus ex machina, geen helpers in de
nood hadden aangediend.
Deze helpers nu waren in hoge mate deskundig, om niet te zeggen dat zij in het
toenmalige Europa als de diplomatieke experts bij uitstek golden; het waren de
vertegenwoordigers, in casu natuurlijk die in Parijs en Den Haag, van de Doorluchte
Republiek Venetië. In hoeverre het juist aan die perfectie van haar diplomatieke
dienst te danken was, valt moeilijk uit te maken, maar in ieder geval nam de
Serenissima, hoewel haar feitelijke macht niet meer zo heel veel te betekenen had,
nog steeds een zeer aanzienlijke plaats in - onmiddellijk na de koninkrijken - te
midden van de Europese statengemeenschap, een omstandigheid die trouwens
ook voor onze Republiek van vitaal belang was, want door haar ambassadeurs te
gelasten zich, overeenkomstig een raadgeving van Hendrik IV, vast te houden ‘aan
de slippen’ van hun Venetiaanse collega's wist zij, de late parvenue, vrij baan te
maken voor haar eigen optreden in het wereldbestel.
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Hoewel zelf niet dan zeer sporadisch belligerent, wanneer het haar bepaald werd
opgedrongen, gedroeg de Serenissima zich in dit tijdperk onvoorwaardelijk als
tegenstandster van de Habsburgers, iets allerminst onbegrijpelijks, als wij bedenken
hoe dezen vrijwel heel Italië verstikten. Uit dien hoofde, hun antagonisme tegen de
Spanjaard, hadden de Venetianen dan ook in Den Haag een vaste ambassade
gevestigd, die helaas in 1641 gediscontinueerd werd aangezien de Staten bot en
wel hun eigen, dan sedert 1636 vacerende ambassade aan de Lagune onbezet
lieten.
Als nog steeds van kracht gold het in 1620 tussen de twee Republieken gesloten
bondgenootschap, met dien verstande echter, dat de Venetianen al sedert jaren
het toen aan de Heren Staten toegezegde subsidie niet meer hadden uitbetaald,
zich daarbij beroepend op de overlast die zijzelf van het Huis Oostenrijk en deszelfs
handlangers te verduren hadden. Nu kon iedereen met ook maar een greintje politiek
besef wel inzien dat men die duitenkwestie verder maar beter kon laten rusten, maar
niettemin werd nog in april 1630 der Heren Staten vertegenwoordiger aan de Lagune,
de heer van Oisterwyck, geïnstrueerd er weer eens op aan te dringen. Dit achter
de rug om van Frederik Hendrik, die zo'n démarche nadrukkelijk voor ongewenst
verklaard had, een van de weinige voorbeelden uit deze jaren dat zo iets hem uit
34
de hand liep.
De Venetiaanse diplomaten, die als een soort informele commissie van goede
diensten de Franse en Nederlandse vrienden uit hun impasse hielpen, waren aan
de Franse kant de vertrekkende - maar dat dan wel in het gevolg van Koning en
Kardinaal, die zelf ook juist de Alpen overtrokken - titularis Girolamo Soranzo en de
man die van hem overnam, Alvise Contarini di Tomaso, dezelfde die wij reeds zijn
tegengekomen in Den Haag en daarna in Londen. Zijn voormalige post op het
Binnenhof werd thans ingenomen door Vincenzo Gussoni, die dan weliswaar niet
zo'n uitblinker mag zijn geweest als het genoemde tweetal, maar die ons in ieder
geval tot grote dank aan zich verplicht heeft, al was het alleen maar daarom, dat
vrijwel nergens Frederik Hendrik zo zeer in levenden lijve voor ons wordt opgeroepen
als in zijn berichtgeving.
Vanzelfsprekend was, ook afgezien van de personen in kwestie, voor iemand van
Frederik Hendriks geestesstructuur en die daarbij zijn eigen doen en laten zorgvuldig
zocht te coördineren met wat er elders in de wereld voorviel, geen boeiender
gesprekspartner denkbaar dan zo'n diplomaat uit Venetië, die qualitate qua was
aangesloten op het meest geperfectioneerde inlichtingennet, dat in de toenmalige
wereld gespreid was. Stellig gingen zijn gesprekken met die opeenvolgende
Venetianen dan ook minstens evenzeer over wat er elders in de wereld te koop
was, als over het eigen wel en wee op het Binnenhof. Maar, geldt dit voor alle
afgezanten van San Marco die hij heeft meegemaakt, daarbij ontkomen wij niet aan
de indruk dat van het zeven- of achttal Gussoni
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degene is, met wie hij van meet af aan - hun eerste ontmoeting in het veroverde
Den Bosch - persoonlijk het best kon opschieten en het vertrouwelijkst omging,
zodat nog wij als nageslacht er een zeker genoegen in kunnen scheppen dit tweetal
samen een Franse alliantie te zien bekokstoven.
Het initiatief tot inschakeling van de Venetianen ging echter niet van Den Haag
uit, maar van Parijs, waarbij wij niet moeten vergeten dat Gussoni per slot van
rekening een junior-diplomaat was vergeleken bij Soranzo en Contarini. Bovendien
was er in Den Haag, niet slechts bij de Staten, maar zelfs bij de Prins het nodige
aan wantrouwen te overwinnen, zodat wij moeilijk een initiatief van die kant kunnen
verwachten. Nog in oktober 1629 worden de Staten-Generaal door Frederik Hendrik
gewaarschuwd dat de Fransen er nog steeds op uit zijn het door Langerak gesloten
tractaat erkend te krijgen en inderdaad zal Baugy in een audiëntie bij Hare
HoogMogenden op 8 november die achterwege gebleven ratificatie als een bij
35
voortduring gekoesterde grief naar voren brengen. Hunnerzijds laten zijn
commissarissen in januari 1630 de ambassadeur weten dat het doel waartoe zij
van zins zijn met de Franse koning in alliantie te treden het ‘breecken van Zijne
36
Majesteit met den Coninck van Spaignen’ is. Nochtans, zoals heel zeker de graaf
van Culemborch, uit wiens mond Baugy dit te horen kreeg, maar stellig ook nog
ettelijke van zijn mede-commissarissen heel goed wisten, toen gingen de feitelijke
onderhandelingen al lang en breed buiten de heer de Baugy om. En, om even vooruit
te lopen, al vinden wij geen woord erover in de officiële bescheiden en zelfs niet bij
Aitzema, dat er bemoeienis van Gussoni was met de Staats-Franse betrekkingen,
bleef ook weer niet helemaal verborgen; naar Van der Capellen meent te weten
heeft de Venetiaan ‘geproponeerd’ dat de Franse koning bereid is tot rupture met
zijn broeder van Spanje, en iets dergelijks krijgt Hugo de Groot ongeveer tegelijkertijd
37
zelfs uit Brussel te horen van Willem van Stoutenburg.
Dan zijn ook inderdaad, al weet men er niet het fijne van, de Venetianen al sedert
verscheiden maanden bedrijvig in wat wij misschien nog het best kunnen aanduiden
als een katalysatorfunctie. Reeds op 19 september, dus binnen een week nadat
Den Bosch gecapituleerd had, was door Soranzo en Contarini in een gesprek met
Richelieu naar voren gebracht hoe ongelukkig het toch eigenlijk trof dat er bij deze
constellatie geen enkele formele band was tussen de Allerchristelijkste Koning en
de Republiek van de Heren Staten. Welnu, ook Richelieu betreurt deze ontstentenis
en zelfs nog meer dan dat; in een volgend onderhoud doet hij uit zichzelf tot vier- à
vijfmaal een beroep op de Venetiaanse diplomaten hun beste krachten in te spannen
tot bijlegging van het ‘kleine verschil van mening’, dat vooralsnog het
38
bondgenootschap met de Olandesi in de weg staat. Dies tijgen de heren aan het
werk om in het nauwst denkbare contact met hun Haagse collega de wederzijdse
misverstanden naar best vermogen uit de weg te ruimen, en dit dan met de meest
onvoor-

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

322
waardelijke zegen van hun principalen aan de Lagune, aan wie zij uiteraard steeds
afschrift zenden van hun correspondentie.
Wat waren nu die misverstanden of, zuiverder uitgedrukt, waarop berustte in deze
conjunctuur het diepgewortelde wantrouwen tussen enerzijds Richelieu en zijn
Koning, anderzijds de Prins van Oranje en het Statenbewind in welks emplooi hij
zijn politiek bedreef?
Voor de Staatsen was, zoals immers ook officieel aan Baugy werd medegedeeld,
de grootste beslommering of Frankrijk nu ook eindelijk eens zelf de oorlogstoestand
met de Spaanse rivaal zou doen ingaan. Iets meer dan een eeuw na dezen zal naar
aanleiding van een weliswaar niet geheel analoge, maar toch wel enigermate
vergelijkbare situatie in Frankrijk zelf de zegswijze worden gemunt ‘travailler pour
le Roi de Prusse’; welnu, de Heren Staten waren weinig genegen tot ‘travailler pour
le Roi de France’, zo ongeveer als belligerente zetbazen voor iemand die zelf alleen
maar - en dan nog hoe onregelmatig! - wat geld fourneerde. Of hierbij nog
herinneringen meespeelden aan het jaar tevoren, toen immers zo opgewekt
verdisconteerd was dat 's Keizers troepen werden bezig gehouden door Christiaan
van Denemarken, die echter middenin het beleg van Den Bosch het bijltje erbij
neerlegde? Zijnerzijds was de Franse koning, zijn officiële neutraliteit niet te na
gesproken, nu weer eens wel dan weer eens niet de Spanjaarden aan het beoorlogen
in Noord-Italië, maar op het Binnenhof werd pertinent geweigerd een dermate losvast
krijgsgedruis, zoals de Fransen pretendeerden, gelijk te stellen met een formele
rupture. Juist zoals op het Deense front was het ook op het Italiaanse verleden jaar
op het meest ongelegen moment ineens weer even vrede geweest; gelukkig waren
de Venetiaanse diplomaten onvermoeibaar in hun uiteenzettingen hoe en waarom
het in Italië toch nooit helemaal echt vrede zou zijn.
Besefte men in de Republiek dat Richelieu - en Lodewijk XIII - het, ook al hadden
zij het gewild, zich in dit jaar 1630 eenvoudig nog niet konden permitteren hun
buitenbeentjesbelligerentie te doen verkeren in een openlijk verklaarde
oorlogstoestand? Zo iemand dit ten onzent had kunnen begrijpen, dan toch
waarschijnlijk alleen de Prins, maar gezegd moet worden dat wij hem van dit begrip
geen pertinent getuigenis horen afleggen, ook al blijkt hij heel goed te weten hoe
39
gevaarlijk de parti des dévots voor de kardinaal nog zou kunnen worden. Maar dat
hij, om wat voor redenen dan ook, voorlopig niet de minste fiducie had in enig serieus
gekoesterd voornemen van Franse kant aan Spanje en het Rijk de oorlog te
verklaren, is schering en inslag in al zijn, trouw naar Parijs en Venetië doorgebriefde
gesprekken met zijn zo langzamerhand al wel bijna vriend Gussoni. Wat deze ook
op gezag van zijn Parijse collega's aan verzekeringen ten beste geeft betreffende
de Franse voornemens tot rupture, de Prins en al zijn trouwe echo's uit het Secreet
Besogne blijven hardnekkig bij hun ‘eerst zien gebeuren’ plus bij hun angst dat, als
die rupture niet gepaard gaat met een grootscheepse inval in de Nederlanden,
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de Fransen reeds een paar weken later weer met de vijand over vrede kunnen gaan
40
praten en daarbij rustig de Republiek in de kou laten staan.
Dat een zo grondig kenner van de internationale situatie als Frederik Hendrik in
deze jaren stellig reeds was, voor deze laatste mogelijkheid in ernst beducht zou
zijn geweest, is moeilijk voorstelbaar, maar het was niet slecht geriposteerd op de
wel zeer reële Franse angst: wat let de Staten veertien dagen nadat zij hun tractaat
met ons hebben gesloten, het op een accoordje te gooien met de Spanjaarden, met
wie zij - en al werd het dan sterk overdreven, dat was per slot van rekening waar 41
nu al zo druk aan het smoezen zijn? In het licht van deze beduchtheid moeten wij
dan ook de Franse eis zien in het te sluiten tractaat de bepaling op te nemen dat
de Staten met de Spaanse vijand geen vrede of bestand zullen sluiten buiten de
Allerchristelijkste Koning om, ook al is deze zelf dan niet formeel in oorlog met zijn
broeder, de Katholieke.
De tere kwestie nu, waar eigenlijk alles om draaide, was hoe dit ‘buiten om’ in de
verdragstekst te formuleren en niets was die eigenwijze sul van een Langerak zozeer
kwalijk genomen, als dat hij zijn handtekening had gezet onder een tekst, waarbij
een Staatse vrede of bestand met de vijand afhankelijk gesteld werd van het
consentement van de Franse koning. Hoe goed hij zich herinnerde dat juist daar
de schoen wrong, bewees trouwens Richelieu door van meet af aan de Venetianen
erop te wijzen dat alleen op dat ene woordje de alliantie twee jaar geleden was
afgesprongen. Het misverstand werd overigens unverfroren aan François van
Aerssen geweten, die men dan ook, in tegenstelling tot de altijd welkome Vosbergen,
42
in Parijs nooit meer terug wenst te zien.
Wanneer hij deze mededeling doet, spreekt de kardinaal nog in de indicatief
praesens: wij willen dat de Staten zich zullen verbinden geen vrede of bestand te
sluiten zonder toestemming van de Koning, maar zouden geroutineerde diplomatieke
rotten zoals Soranzo en Contarini juist uit dat accentueren van die ene
geïncrimineerde term al niet de conclusie hebben getrokken dat die in laatste instantie
nog wel te omzeilen zou zijn?
Wat wij hierbij niet uit het oog moeten verliezen, is dat, al lag er dan iets zeer
reëels ten grondslag aan dat Franse verlangen, het wel degelijk ook om een
prestigekwestie ging, al moeten wij dáár natuurlijk weer bij bedenken dat ook prestige
in de zeventiende eeuw iets verre van irreëels was.
Wie dat te merken kreeg, was Gussoni, die geheel naar behoren toch eerst nog
eens probeerde of de geïncrimineerde term niet alsnog voor de Staten acceptabel
kon worden gemaakt, maar daarmee een wind ving, die beslist niet leuk meer was.
Reeds als eerste reactie op Richelieu's bagatellizerend ‘misverstand van één woord’
kon hij laten terugweten, maar dat dan ook met de meeste klem als necessario
avvertimento, dat van Den Haag uit bekeken, die moeilijkheid niet zo maar aan de
buitenkant zat, maar gelegen was in de ‘essenza sostantiale di un importantissimo
significato’. De Prins zelf heeft hem
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dan ook duidelijk gemaakt dat, al zijn de Staten zo ver gegaan - condescessi - dat
zij zich ermee accoord hebben verklaard niet over vrede of bestand te onderhandelen
zonder ‘advies en tussenkomst’ van Franse zijde, zij nooit, zo lang de Koning zelf
non-belligerent is, de als vernederend ervaren, door Langerak geaccepteerde
formulering zullen aanvaarden. Met nog de complimenten van hem, Frederik Hendrik
persoonlijk, erbij, dat de Staten dan bij de twintig miljoen die de oorlog hun toch al
kost, dat ene miljoen van het verhoopte Franse subsidie ook nog wel kunnen
43
opbrengen. En, steeds nog in Den Bosch, een week later nog gedecideerder: ‘De
Fransen zullen er nooit voor te vinden zijn de Spanjaarden de oorlog aan te doen,
maar wat zij wel zouden willen is voor één millioen deze Provinciën blijvend in oorlog
houden, afhankelijk van hun willekeur. En dat is onbehoorlijk.’ Dus kort en goed: de
verlangde bepaling is alleen acceptabel, als zij wederkerig is, nadat ook de Franse
44
kroon zelf aan de vijand de oorlog verklaard heeft. En een maand later liet hij, per
speciale koerier nota bene, nog eens hetzelfde weten via zijn halfzuster Charlotte
45
Brabantina, de hertogin de la Trémoïlle. Deze pretentie op gelijkheid ontketende
overigens een zorgvuldig door de Venetianen geregistreerde, maar daardoor
natuurlijk niet meer dan wel minder spontane woedeuitbarsting van Richelieu: laat
de Staten het vooral niet in hun hoofd krijgen dat ooit de Franse kroon bereid zal
46
worden gevonden met hen als met gelijken te onderhandelen.
Alvorens nu te boek te stellen hoe het per slot van rekening nog wel meeviel met
die twee op het eerste gezicht zo onwrikbare nooit-ofte-nimmers, is het wel boeiend
juist aan de hand van deze kwestie Frederik Hendrik ‘op sijn camer’ aan het werk
te zien met het stellig niet buiten zijn welgevallen om gekozen clubje, dat daartoe
uit Harer HoogMogenden Vergadering was afgevaardigd. Ook voor dit gadeslaan
biedt namelijk Gussoni ons een paar aardige kijkgaatjes.
Dat, zo min als in hedendaagse volksvertegenwoordigingen, ook bij de
Staten-Generaal, al waren zij dan geen volksvertegenwoordiging, niet alle zaken in
ieder stadium door het plenum der Vergadering werden behandeld, spreekt wel
vanzelf; met name vitale kwesties van buitenlands beleid, waarbij de veiligheid van
de staat als zodanig in het geding kwam, plachten vanouds te worden toevertrouwd
aan een beperkt gremium, waarvoor geleidelijkaan de benaming ‘secreet besogne’
in zwang kwam, terwijl voor onderhandelingen met - al dan niet ‘buitengewone’ ambassadeurs in Den Haag telkenmale een paar afgevaardigden als commissarissen
werden aangewezen, ongeveer zoals de Prins, wanneer hij uittrok op campagne,
zijn Gedeputeerden te velde meekreeg.
Nu is het veelbetekenend dat voor de laatstgenoemde detachering, die doorgaans
een verblijf van ettelijke maanden buiten Den Haag met zich meebracht,
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Hare HoogMogenden nimmer in staat waren voldoende mankracht op te brengen
uit hun eigen vergadering, maar dat zij waren aangewezen op aanvulling uit de
Raad van State. Verder werd weliswaar voor routinebesprekingen of ook wel
niet-routinematige over weinig vitale kwesties doorgaans een commissie van drie
of vier leden - waaronder natuurlijk altijd een Hollander - wel voldoende geacht,
maar wanneer het ging over zaken zoals het bestand of de Franse alliantie, dan
moest van elk der Zeven iemand in de commissie zitten, zoals dat steeds bij het
Secreet Besogne de gewoonte was geweest en zoals eveneens gold voor het clubje
dat in een conjunctuur zoals deze werd uitverkoren om ‘op de Camer van sijn
Excellentie’ 's lands wel en wee mee te bedisselen.
Welnu, kan het anders dan dat in deze jaren dat clubje in feite samenviel met het
Secreet Besogne? De informele en, hoewel natuurlijk anachronistisch, voor ons
gemakkelijkste aanduiding als ‘clubje’ mag ons dan ook niet uit het oog doen
verliezen dat de uitverkorenen wel degelijk door de plenaire vergadering waren
afgevaardigd. Wanneer bijvoorbeeld op een gegeven ogenblik de graaf van
Culemborch Den Haag blijkbaar weer eens voor een tijdje vaarwel zegt, dan wordt
expressis verbis in zijn plaats de heer van Randwijck naar de fameuze Camer
47
afgevaardigd.
Dus een adellijke kwartier-Nijmegenaar vervangen door een andere; wij moeten
ons kunnen voorstellen dat zo iets in de boezem der delegatie van het driekwartierige
en per kwartier tweestandige Gelderland aanleiding kon geven tot wrevel en wrok,
maar dit dan toch, althans op ruimere schaal, ook eigenlijk alleen bij de Geldersen.
In Zeeland bijvoorbeeld kan niemand er ooit serieus aan hebben gedacht 's Prinsen
eigen vertegenwoordiger als Eerste Edele, Johan de Knuyt, dan wel zijn andere
vertrouweling, Vosbergen, naar de kroon te steken. En wat de andere ‘kleinen’
betreft roept het presentieregister van Hare HoogMogenden beslist niet het beeld
op van delegaties, die als regel uit meer dan twee leden bestonden, waarbij wij
bovendien nog vaak de indruk opdoen dat zo'n tweetal elkaar bij toerbeurt afwisselde,
zodat de Prins wat dat betreft niet heel veel keuze had. Iets anders is, dat uit deze
gewesten wel nauwelijks nog ooit lieden naar de Generaliteit werden afgevaardigd,
die Zijne Excellentie niet welgevallig waren, al zou met name ook wat dit onderdeel
betreft, voor de twee noordelijke provinciën het samenspel - positief dan wel negatief
- met neef Ernst Casimir nog meer in bijzonderheden moeten worden nageplozen.
Zo veel is in ieder geval zeker, dat Frederik Hendrik van de Noorderlingen uit zijn
clubje althans in deze jaren geen last gehad heeft.
En Holland? Hier doet zich het paradoxale geval voor dat, in tegenstelling tot het
patroon, dat een paar jaar na dezen als klassiek zal gaan gelden, de Prins thans
de remonstrantse steden op zijn hand, de contra-remonstrantse tegen zich in het
harnas heeft, of, als dit laatste misschien wat te belligerent klinkt, dat zij - maar dat
dan ook wel uitermate drastisch - tegen hem aan
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het mokken zijn. Wat wij evenwel, meer praktisch bekeken, ook niet moeten vergeten,
is dat de permanente Hollandse delegatie ter Staten-Generaal doorgaans maar
heel weinig talrijk was. Stond er iets zeer belangrijks op de agenda, dan viel dat
meestal wel samen met de eigen provinciale statenvergadering en dan behoefden
de heren - wat wij dan ook vrijwel aan de lopende band zien gebeuren - maar even
ad hoc hun delegatie te versterken, zo zij al niet, wat ook nogal eens voorviel, au
grand complet oftewel ‘staatsgewijs’ één deurtje uit en een ander weer introkken.
In de tussenperioden, wanneer de eigen Staten niet bijeen waren, viel, nadrukkelijk
niet in theorie, maar wel heel vaak in de praktijk, de Hollandse delegatie ter
Staten-Generaal wel enigermate samen met het college van Gecommitteerde Raden,
van welks officiële effectief van tien leden er doorgaans ook niet meer dan een stuk
of vier, vijf present waren.
Welnu, wanneer wij al deze gegevens eens combineren, dan kan het ons niet al
te zeer verbazen, al treffen wij onder diegenen die zich nuttig maken op de Camer
van Zijne Excellentie zo nu en dan bijvoorbeeld ook burgemeester Bas aan uit het
dan al wel remonstrantse Amsterdam, als regel in Gussoni's pientere dispacci het
gewest toch vóór alles vertegenwoordigd te vinden door de goedaardige Nicolaas
van den Bouckhorst, heer van Noordwijk en Wimmenum, als enig aanwezige
edelman voorzitter van de Hollandse delegatie ter Staten-Generaal. Nu placht zo'n
adellijke voorzitter te worden vergezeld door de pensionaris der ridderschap, zijnde
bij traditie de landsadvocaat-raadpensionaris van het gewest. Het toeval wilde
evenwel dat er juist in dit jaar 1630 geen raadpensionaris was; Anthony Duyck was
overleden in de dagen toen Den Bosch aan het capituleren was en pas in april 1631
zal er een nieuwe functionaris benoemd worden in de persoon van Adriaan Pauw,
met wie wij ons hieronder nog uitgebreid zullen bezig houden. Inmiddels werd
traditiegetrouw het vacante ambt waargenomen door de pensionaris van Hollands
oudste stad, Dordrecht, zijnde niemand anders dan Jacob Cats, die zelf vijf jaar
later Pauw zal opvolgen. Of hij echter ook als interimair bekleder van het hoge ambt
de goede heer van Noordwijk tot en met op de Camer van Zijne Excellentie
vergezelde? Anderhalf jaar na dezen zullen wij daar wel Adriaan Pauw nadrukkelijk
gesignaleerd vinden, maar Cats' naam komen wij in dit stadium nimmer in dit verband
tegen. Iets anders is, dat wij Cornelis Musch heus wel in staat mogen achten een
zo discrete mede-functionaris eenvoudig niet expressis verbis te vermelden, zo min
als hij het bijvoorbeeld zichzelf doet, hoewel hij er toch dubbel en dwars bij moet
hebben gezeten, wanneer ten minste de confabulaties niet al te flagrant samenvielen
met de gewone zittingstijden van Hare HoogMogenden, maar daarvoor kon natuurlijk
ook gezorgd worden.
Waar, juist zoals trouwens die van Musch zelf en die van Adriaan Pauw, de naam
Cats eveneens verstek laat gaan, is in de dispacci van Vincenzo Gussoni,
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en die ontstentenis dient wel even te worden opgetekend. Want, of wij nu al dan
niet bij het lezen van 's mans berichten onze ogen believen te geloven, door die op
zijn manier toch heus ook wel schrandere waarnemer vinden wij, niet eenmaal,
maar aan de lopende band, dat kliekje van Frederik Hendriks tamme jabroers
eenvoudig aangeduid als ‘die van de regering’ en zelfs wel als ‘ministri’, met het
gevolg dat al wat de Prins tegenwerkt in zijn politiek van actieve oorlogvoering als
‘oppositie’ uit de bus komt en dit dan met een woordgebruik dat ons, als wij niet
beter wisten, onwillekeurig zou doen denken in termen van een hedendaagse
constitutie. Door wie dan, concreet gesproken, die oppositie gevormd werd, is verder
wel duidelijk, door de provincie Holland minus de heer van Noordwijk en
mogelijkerwijze dus Jacob Cats. En nu zullen wij weliswaar in het volgende hoofdstuk
gewaar worden dat de Staten van Holland zich zelden meer op hun smalst hebben
laten kennen, dan juist in dit jaar, als wij zo iets te lezen krijgen met hoegenaamd
geen of slechts ternauwernood enige nuancering aan de hand der partijverhoudingen,
dan kunnen wij dunkt mij alleen alreeds op grond daarvan wel beweren dat 's heren
Gussoni schranderheid toch ook haar beperking had. Nochtans, ònschrander was
hij heel zeker niet, dus moeten wij dan niet concluderen dat Frederik Hendrik kans
had gezien met dat gedoe op zijn kamer in korte tijd een indrukwekkende façade
op te trekken? Hoe letterlijk die kamer moet worden genomen, vinden wij eveneens
aardig geïllustreerd bij onze Venetiaan, als hij er eens bij een van zijn vele bezoeken
aan de Prins ‘in groten getale de Heren Staten-Generaal’ ziet uitkomen, die zich
‘bijna de gehele middag met Zijne Excellentie hadden onderhouden’ en wel, naar
hooggemelde Excellentie hem erbij vertelt, juist over de Franse alliantie.
Maar mooier nog; zelfs uit een zorgvuldig samengestelde elite valt, als het nodig
is, altijd wel een nog elitairdere elite te puren, al is het in laatste instantie een
eenhoofdige. En zo zien wij het volgende gebeuren: als medio december 1629 het
grootste struikelblok uit de weg is geruimd, doordat de Fransen de eis hebben laten
vallen dat de Staten niet dan met 's Konings toestemming een vrede of bestand
mogen sluiten, dan krijgt Gussoni van zijn Parijse collega's een uitgebreid concept
met Franse voorstellen toegezonden, waarover serieus gediscuteerd moet worden.
Er is echter een ‘maar’ bij; Richelieu verlangt dat die discussies volstrekt geheim
zullen blijven, terwijl de ‘ministers’ van 's Prinsen kliekje er volkomen terecht de
Venetiaan op attenderen dat hij voor zo iets ter Staten-Generaal commissarissen
dient aan te vragen, die hunnerzijds gehouden zijn aldaar verantwoording af te
leggen.
Dat, ware het zo ver gekomen, de leden van het clubje stellig wel zelf als de
commissarissen in kwestie uit de bus zouden zijn gekomen, doet in casu niet heel
veel ter zake, Richelieu's stringente instructies betekenden bij de bestaande situatie
een constitutionele impasse. Maar, ziet hoe goed en liefelijk, Gussoni gaf te kennen
dat hijzelf inmiddels ook al wel wist wat in het Ge-
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menebest der Zeven allemaal wel of niet gebruikelijk was en dat heel goed de Prins
op zijn eentje a nome publico hem namens de Heren Staten antwoord op de Franse
voorstellen kon geven. Gezegd zij dat hier even, of zelfs uitgebreid over moest
worden gedebatteerd, maar als resultaat van dat debat geschiedde het inderdaad
aldus en zelfs kreeg de Venetiaan het antwoord aan huis bezorgd. Nog dezelfde
avond verscheen de Prins en entameerde hij het gesprek met letterlijk de volgende
woorden: ‘Ik ben speciaal gekomen in opdracht van de Heren Staten om U het
antwoord mede te delen, waartoe officieel is besloten - risoluta dal publico - over
wat wij zo vaak in onze grote bijeenkomsten hebben besproken naar aanleiding van
de Franse alliantie.’ Mij dunkt, zo ergens, dan zou hier de Engelse uitdrukking ‘with
his tongue in his cheek’ op haar plaats zijn, maar hoe het tweetal erbij keek, is hier
per slot van rekening niet aan de orde. Na dat plechtstatige exordium las de Prins
van een eigenhandig geschreven memorandumblaadje het antwoord voor aan de
Venetiaan, die het al luisterend terstond uit het Frans in het Italiaans vertaalde. Zijn
spiekbriefje uit handen geven deed Zijne Excellentie niet, maar dat kan een diplomaat
als Gussoni ook niet verwacht hebben, al behoorde hij het natuurlijk even te vragen.
Als niet onelegant gevonden excuus voor zijn weigering voerde de Prins zijn slordige
handschrift aan, ‘zodat ik zelf moeite heb het te lezen.’ Wel was hij gaarne bereid,
48
en zelfs speciaal langzaam, nog een tweede lectuur ten beste te geven ter controle.
Al deze onderhandelingen tot in bijzonderheden napluizen zou weinig zin hebben.
Als typisch tijd-vignetje zij echter wel een uitlating opgetekend van Richelieu, die,
nog wel in een gesprek met de Koning, het komende jaar 1630 aanduidde als
‘climacterisch’ om de Spanjaarden geheel en al uit de Nederlanden te verdrijven.
En als wij er dan bij bedenken dat ‘climacterisch’ groot of klein kan worden opgevat
al naar gelang men 9 × 7 = 63, dan wel 7 × 7 = 49 in het vizier heeft, is het wel
boeiend zich af te vragen welk jaartal hier door de kardinaal als punt van uitgang
wordt genomen, 1567 of, meer juridisch, het jaar van de ‘verlating’, 1581. Als reactie
hierop zou overigens ook Frederik Hendrik zijnerzijds niets liever willen dan het
komende jaar als climacterisch te mogen begroeten; dan moet echter het
49
Frans-Staatse verdrag niet worden ondertekend met inkt, maar ‘met Spaans bloed’.
Niet onamusant is verder dat, toen medio februari Gussoni zelf maar eens naar
zijn collega Baugy toog, deze hoegenaamd geen notie bleek te hebben hoe ver de
onderhandelingen buiten hem om reeds waren gevorderd, maar wel kon hij
mededelen - en had hij ook aan Prins en Staten laten weten - dat hij thans in optima
forma gevolmachtigd was tot afsluiting van het verdrag. Helemaal op rolletjes liep
het nog steeds niet, maar medio juni was het dan toch eindelijk zo ver en toen op
de 17de van genoemde maand de zaak, na een langdurig wachten op het fiat van
Holland, eindelijk haar beslag kreeg, kwam Frederik Hendrik persoonlijk hiervan
mededeling doen aan Gussoni, nog vóór-
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dat de daartoe aangewezen heren uit de Hoge Vergadering zelf met de paperassen
naar Baugy togen.
In wezen was, na al dat eindeloze op-en-neer-gepraat, het tractaat per slot van
rekening niet meer dan een simpele verlenging - alsnog, nadat het reeds sedert
drie jaar verlopen was! - van dat van Compiègne, ditmaal voor een periode van
zeven jaar, met toezegging, zo lang de Franse kroon zelf nonbelligerent was, van
een miljoen subsidie per jaar, betaalbaar volgens een zorgvuldig vastgelegd systeem
van termijnen, waarvan, terloops gezegd, niet heel veel terecht is gekomen. Wat
het hete hangijzer van drie jaar geleden betreft, zullen de Staten gedurende die
zeven jaar loopduur van het verdrag niet direct dan wel indirect ‘avec leurs ennemis’
over bestand of vrede onderhandelen ‘sans l'advis de Sa Majesté’, die zijnerzijds
50
zich verbindt generlei tractaat te sluiten ‘au préjudice de leur Estat’.
Zodoende was er dus, voor het eerst sedert Frederik Hendrik als staatsman en
als veldheer tot eigen volle wasdom was gekomen, weer een alliantie met Frankrijk,
in het kader waarvan hij in het vervolg voor een aanzienlijk deel zijn doen en laten
zal integreren; zelfs, tot vrijwel zijn laatste levensjaar, voor een gestadig aanzienlijker
voorkomend deel, al naar gelang die alliantie in de komende jaren nog verstevigd
zal worden.
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Hoofdstuk XXIII
In haar prille beginfase liep het met die weer opgekalefaterde Franse alliantie
allerminst van een leien dakje. Richelieu had niet anders bedoeld en verwacht dan
dat - men schreef immers pas juni - Frederik Hendrik nu ook terstond te velde zou
trekken en wij met onze documenten in handen kunnen ook alleen maar bevestigen
dat hij dit van harte gaarne zou hebben gewild, maar dat het hem door de politieke
omstandigheden eenvoudig onmogelijk werd gemaakt, waarschijnlijk wel het meest
extreme voorbeeld van een dergelijke constellatie uit geheel de tachtigjarige oorlog.
Dezelfde Prins namelijk, die wij zoëven nog in discrete glorie als niet minder dan
substituut voor de Staten-Generaal zagen optreden in een vitale kwestie van
landsbelang, stond machteloos tegenover de weigering van de Staten van Holland
de gelden te voteren, die nodig zouden zijn geweest voor energieke oorlogvoering
in het verlengde van wat er aan triomfantelijks lag opgesloten in de naam 's
Hertogenbosch.
Dit pitoyabele in gebreke blijven nu van het grootmachtige gewest is steeds nog
een gevolg van de godsdiensttwisten, althans onder hun politieke aspect. Als wij
aan het slot van een vorig hoofdstuk de indruk hebben opgedaan dat de reïntegratie
van het remonstrantendom, zeker in meer cultuur-historisch dan dogmatisch opzicht,
met het jaar 1628 wel haar beslag had gekregen, dan is in ruim historisch perspectief
genomen die indruk zeer zeker verdedigbaar; behalve het met rasse schreden
groeiende Rotterdam ook de metropolis aan de Amstel geheid ‘om’; in beide steden,
zij het dan niet officieel erkend, zo openlijk als het maar zijn kon remonstrantse
godsdienstoefeningen en ook elders in den lande de verstoring van deze laatste
iets dat steeds meer sporadisch voorkomt. Allemaal waar, maar laat ons niet
vergeten: de haat van de orthodoxie en haar predikanten flakkerde er alleen maar
te lustiger om en bovenal: aan de zorg voor de Ware Gereformeerde Religie was
vastgekoppeld die voor de ‘Wettige Regeringe’ en daarmee werd immers niet het
souvereine statenbestel als zodanig bedoeld, maar eenvoudig de sedert 1618 op
de kussens verschanste consistoriale partij. En al naar gelang het overwicht daarvan
bij steeds meer magistraatsbestellingen in steeds meer steden gestadig afnam,
ging die partij zich, niet onbegrijpelijkerwijze, in wat haar aan bolwerken overbleef
met steeds toenemende verbetenheid steeds stekeliger verschansen. En al kunnen
wij het met heel veel recht en reden achterhoedegevechten noemen, die waren dan
toch maar bij machte in nauwe en zorgvuldig gesynchronizeerde samenwerking
met de Synoden het land een vol seizoen lang lam te leggen.
Wanneer wij nu, steeds uitgaande van de vraag in hoeverre het doen en
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laten van Frederik Hendrik erdoor werd beïnvloed, het boek der Hollandse
religiegeschiedenis voor het jaar 1630 opslaan, dan blijkt dat, wat er dan bij die
kakofonie aan partituur valt te signaleren, geleverd wordt door de kerkeraden in de
twee remonstrantse bolwerken aan Amstel en Rotte.
Het meest spectaculaire en, dank zij Vondel, ons nog steeds meest vertrouwde
geval was, in het eerstgenoemde bolwerk, dat van ds. Smout. Wij herinneren ons
dat als gevolg van de religieperikelen van 1628 Frederik Hendrik op verzoek van
de Magistraat achthonderd man troepen binnen Amsterdam had gelegerd. Tijdens
de benauwenis nu van de vijandelijke inval op de Veluwe in de zomer van 1629
werd, eveneens met toestemming van de Magistraat, ook dit contingent elders
ingezet, en ziet, terstond begon, naar wij het voor onze oren ietwat merkwaardig
uitgedrukt vinden, ‘insonderheyt’ ds. Smout ‘liberaelder’ te preken en dat dan wel
zo ongezouten, dat hij zich, naar onze zegsman, Joost Brasser, voorspelt ‘wellicht
eerlange buyten de stadt sal predicken, sonder compassie van yemant.’ Ten slotte
- maar dan zijn wij reeds in januari 1630 - maakte hij het zo bont, dat hij niet alleen
van de kansel, maar, derwaarts gesommeerd, nadrukkelijk ook nog eens in de
kamer van Burgemeesteren zelf verkondigde hoe ‘de proceduren van deselve heeren
jegens enige ijveraren van de waere religie gehouden, oorsaecke es geweest, dat
den vijandt in de Veluwe was gekoomen ende dat ducq Dalve nooyt dyergelijcke
hadde gepleecht.’ Kortom, al was het ‘eerlang’ dan een vol half jaar geworden, de
voorspelling van Joost Brasser ging in vervulling, behalve nochtans het laatste
staartje, want bijvoorbeeld een geheide contra-remonstrant als Alexander van der
Capellen laat duidelijk zijn sympathie doorschemeren met de bedienaar des Woords,
die hij als ‘met een billet sonder redenen’ uit de stad gezet aandient. En als kort
daarna de Magistraat een tweetal commissarissen delegeert naar de kerkeraad,
dan citeert hij met een kennelijk welbehagen de motivering, waarmee laatstgenoemde
dit tweetal ‘sessie ... refuseert’, te weten ‘dat de Magistraat, als kinderen van de
Kercke, haere Moeder niet en behooren te bedroeven.’ Als antwoord op deze
weigering gingen overigens Burgemeesteren zelf hun afgevaardigden daar waar zij
1
zo onwelkom waren, installeren.
Wat Rotterdam betreft, waar officieel de stadsregering nog steeds op het standpunt
stond dat zij met genoegen nog een paar meer rechtzinnige predikanten zou
verwelkomen om met de kracht van hun woord de verdoolde burgers terug te brengen
van hun remonstrantse dwalingen, in dat onhandelbare Rotterdam was onzaligerwijze
een ruzie van twee tegen twee uitgebroken tussen het viertal wel reeds ter plaatse
gestationeerde orthodoxe bedienaren des Woords en er moeten toch beslist wel
enkele lieden in hun vuistje gelachen hebben, toen op 10 mei 1630 een zeskoppige
delegatie, ter bijlegging afgevaardigd door de Zuid-Hollandse synode te Leiden van
1629, bij monde van maar liefst Voetius in de Statenvergadering kwam mededelen
dat zij er geen gat in
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zagen, maar dat de hun in de weg gelegde moeilijkheden niet zozeer afkomstig
2
waren van de Magistraat als wel van de kerkeraad.
Want daar, in de Statenvergadering kwam het, via de bevoegde instanties
uiteindelijk allemaal terecht en het zou wel boud zijn te beweren dat dat ook niet de
bedoeling was. Maar dan natuurlijk wel een Statenvergadering onder maximale druk
van de Synoden. Een door de Amsterdamse kerkeraad gewenste van Noord en
3
Zuid gezamenlijk ging weliswaar niet door, maar bijvoorbeeld de Zuid-Hollandse,
die van 10 september tot 9 oktober (1630) te Schoonhoven bijeen was, trok zo veel
belangstelling ook van elders, dat het beslist wel iets meer dan een gewone synode
werd. Naar de door de Staten als waarnemer afgevaardigde raadsheer Fagel op 5
december rapporteerde waren er ondanks zijn protest wel degelijk ook andere dan
Zuid-Hollandse kwesties behandeld. Dat volgens de in verscheiden provinciën
‘uitgestrooide’ beweringen van ‘enige quaetwillige tongen’ door die te Schoonhoven
vergaderde vromen ‘enige honderden guldens in taback tot 's landts costen
geconsumeert zouden sijn’ zal pas op de synode van het volgend jaar te Schiedam
ter sprake komen. Alsof dat de heren niet veel liever gegund was dan hun
4
eeuwigdurend gestook!
Maar dan, in het najaar, als er in Schoonhoven synode wordt gehouden, is al wat
Frederik Hendrik voor dat jaar aan plannen had gekoesterd al lang en breed door
de religie verijdeld en heeft hij zich, in plaats van in zijn eigen vak als veldheer, voor
de zoveelste maal weer eens moeten proberen nuttig te maken als beslechter op
een terrein waar hij als het aan hem lag het liefst zijn leven lang zo ver mogelijk
vandaan was gebleven. Wat, omgekeerd, wij moeilijk kunnen nalaten ons af te
vragen, is hoe blij de orthodoxie ermee was dat tot bemoeienis met haar gravamina
krachtens zijn ambtseed ook een stadhouder bevoegd was, van wie men, ook al
werd dat niet van de kansels verkondigd, heel goed wist dat hij op zijn zachtst gezegd
bedroevend rekkelijk, om niet te zeggen laks was. Of zouden de heren juist dankbaar
de gelegenheid hebben te baat genomen om hem het een en ander aan indoctrinatie
bij te brengen? Het thuisbezorgen van de controversen bij de Staten betekende,
zoals zo langzamerhand iedereen kon voorzien, dat dit van oorsprong al weinig
homogene en daarbij juist op dit punt zo gespleten gezelschap bijna automatisch
de kwestie doorspeelde naar de stadhouder. Welnu, als deze dan bijvoorbeeld een
vierhoofdige domineesdelegtaie gemakshalve maar meteen wil aanvullen met een
paar ‘politique’ heren om als bemiddelingscommissietje op te treden, in casu bij de
affaire Smout, dan kan het viertal heerlijk terugdaveren ‘als dat syluiden niet als
moyenneurs of moderateurs in de voorsz. saake, maar als interpretes, en gelijk als
de mond van de kerke waaren gebruikt.’ En als dan met veel moeite andere
‘moyenneurs’ gevonden zijn om samen met een aantal raadsheren van het Hof en
de Hoge Raad de zaak te bedisselen, dan trekken die zich op bevel van hun classes
al heel gauw weer
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terug, aangezien zij over kerkelijke aangelegenheden niet ex aequo behoren te
praten met juristen. Men zou zo zeggen dat het zelfs in Rome niet clericaler kan
toegaan, maar, naar Uytenbogaert nog in oktober van dit jaar 1630 ‘van alle kanten’
hoort verluiden, de kerk is dan ook alom ‘geresolveert... hare authoriteyt te
5
mainteneren, all souden zijt all daeraen wagen.’ Zijn dan een Spinola of
Grobbendonck toch niet gemakkelijker in de omgang?
Gezien de betekenis van 's mans verhouding tot Frederik Hendrik een enkel woord
over de plaats van Jacob Cats te midden van deze verwikkelingen. Hoe soepel hij
verder ook mag geweest zijn, deze universele vaderfiguur kwam namelijk in een
moeilijk parket te verkeren. Als, zij het dan slechts waarnemend, raadpensionaris
rustte op hem de taak te ‘concluderen’, wanneer de vergadering tot een besluit was
gekomen. Aldus ook op 8 juni 1630, wanneer als zoveelste statie van die schier
eindeloze lijdensweg de Amsterdammers weer eens inzake hun conflict met hun
kerkeraad bij meerderheid van stemmen het onderspit delven. Tot de minderheid
die achter de Amsterdammers staat, behoort echter bij die gelegenheid, met Delft
en Rotterdam, ook Dordrecht, de stad die Cats als pensionaris in haar emplooi heeft.
Vandaar een bijna pathetisch beroep - zou het per ongeluk op rijm en dreun zijn
uitgevallen? - op Hare EdelGrootMogenden hem toch van dat interimaat te verlossen
door de benoeming van een nieuwe functionaris. Het fraaiste is dat, als wij ten
minste Uytenbogaert mogen geloven, dezelfde Cats zich, eveneens in tegenstelling
tot zijn Dordtse bazen als uitgesproken ijveraar in contra-remonstrantse geest doet
kennen door met sluikse machinatiën een aan de Prins juist welgevallig remonstrants
6
rekest naar best vermogen te verdonkeremanen. Dus misschien was hij inderdaad
nog niet op Zijner Excellentie's kamer verwelkomd als lid van het clubje?
Steeds afgaand op Uytenbogaerts brieven aan Hugo de Groot krijgen wij trouwens
de stellige indruk dat, nu er toch weer op zo grote schaal gebakkeleid werd over de
religie, Frederik Hendrik het er, als tussen neus en lippen, wel degelijk ook op
toelegde weer wat meer elleboogruimte los te wringen voor de remonstranten. En,
iets dat hem evenmin onwelgevallig zal zijn geweest, als nevenproduct van de in
deze dagen chronische ontstentenis van eenstemmigheid moest, met Amsterdam
en Rotterdam tegen, ook de uitvaardiging van een zoveelste plakkaat tegen de
7
pausgezinden worden ‘aengehouden’.
Zoals alles in deze wereld kwamen, niet in de laatste plaats dank zij de tact van
de stadhouder, ook deze kerkelijke moeilijkheden weer te ‘evanesceren’, maar die
van Smout met zijn kerkeraad bijvoorbeeld pas tegen het eind van het jaar, en
gedurende dat jaar had het landsbestuur grotendeels verlamd gelegen. Niet alleen
was weer eens gedemonstreerd - maar was dat werkelijk nog nodig? - dat van de
Republiek geen noemenswaardige inspanning te verwachten was, als de provincie
Holland het liet afweten, maar binnen dat Holland zelf was nu toch wel voor eens
en voor altijd uitgemaakt dat
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een metropool zoals Amsterdam - en trouwens ook al wel Rotterdam - nu eenmaal
niet te dwingen was tot het volgen van een andere lijn dan zijzelf verkoos. Voor
Frederik Hendrik was dit heel zeker geen nieuwe ontdekking en de dynastie zal het
voor de toekomst onthouden, zo goed zelfs, dat reeds de zoon van de huidige prins
als logische, zij het uiterste consequentie van deze wetenschap zijn heul zal zoeken
in een formele aanslag om het stadhuis op de Dam in zijn macht te krijgen. Voor
een in het zeventiende-eeuwse Europa zo belangrijk lichaam als de Staten van
Holland is het echter wel bitter weinig glorieus dat zij zo lang nodig hadden om dat
eenvoudige lesje te leren, zo weinig glorieus, dat wij, de heren gadeslaande in hun
vergaderingen van dit jaar 1630, zonder veel omhaal van een onwaardige vertoning
mogen spreken. Kunnen wij, als wij van Uytenbogaert vernemen dat het verleden
week twee dagen lang ‘gedondert’ heeft in de Hoge Vergadering, daar altijd bij
aantekenen dat er nu eenmaal vijandschap gesteld was tussen Uytenbogaert en
de in deze jaren steeds nog meerderheid in de Statenvergadering, als wij in het
eigen register van Hare EdelGrootMogenden te lezen krijgen hoe een van de vele
resoluties inzake kerkelijke verzoeningspogingen eind maart, juist voor het scheiden
van de vergadering dermate ‘tumultuarie’ is genomen, dat bij de volgende
bijeenkomst, een maand later, ettelijke leden verklaren ‘het voor geen resolutie te
konnen houden’, dan geeft dat toch wel te denken. Het onmiskenbaarst vinden wij
evenwel gedemonstreerd hoe de zaken lagen, wanneer op 8 juni - steeds nog 1630
- door de president van de week, Simon van Beaumont, ter Staten-Generaal wordt
medegedeeld ‘dat Syn Excellentie met droeffheyt bericht wert dat de vergaderinge
van Hollandt tot geene resolutie en can comen om middelen te vinden, noch van't
leger te velde te brengen, noch op't concept van d'alliancie met Vranckrijck.’ Is het
niet alsof de stunteligheid van de volzin de pregnantie van het geval des te scherper
tot ons doet doordringen? En al kwam het dan met die Franse alliantie ter elfder ure
nog in orde, dat niet te velde trekken was en bleef een feit. Welnu, hoe dit vóór alles
te wijten was aan de ‘fastidiosi negoci de' predicanti’, op grond waarvan verscheidene
leden hardnekkig hun consent blijven weigeren tot de oorlogslasten, is iets dat
Frederik Hendriks vertrouweling Gussoni in kleuren en geuren naar Venetië weet
te rapporteren, niet zonder een formele prinselijke klaagzang hoe, zoals nu eenmaal
ieder land zijn ‘imperfettioni’ heeft, dat voor de Republiek de ‘troppo licentiosa libertà’
van de dominees is. En een paar maanden later is de Prins helemaal zijn hart bij
de Venetiaan komen uitstorten over zijn ergernis dat hij het mooie vechtseizoen zo
ongebruikt heeft moeten laten voorbijgaan, maar ‘ik moet nu een keer alles goed
en mooi vinden, wat die Staten menen dat hun belang is.’ En toen Gussoni discreet
een opmerking plaatste over de mogelijkheid van een met ‘desterità’ en ‘auctorità’
te pas gebrachte interventie van de stadhouder in die religietwisten, kreeg hij in
even zo veel woorden te horen wat wij uit Frederik Hendriks hele
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optreden kunnen afleiden, te weten ‘dat men zich in een zo delicate materie zo min
tegen de ene als tegen de andere partij moest opstellen, maar, wat hij dan ook deed,
proberen door de betrokkenen zelf een plooi - ripiego - te laten vinden, waarmee
8
zij allemaal tevreden konden zijn.’
Wat de Prins zich in de hitte van dit laatste gesprek ook nog had laten ontvallen,
was de opmerking: ‘Ik weet heel goed dat de Spanjaarden ons zullen uitlachen en
daar hebben zij gelijk in.’ Dit dan natuurlijk omdat men van Staatse kant een zo
fraaie gelegenheid tot offensieve oorlogvoering ongebruikt liet voorbijgaan. Wanneer
wij hem zo'n opmerking horen lanceren, dan moeten wij er natuurlijk bij bedenken
dat iemand in Frederik Hendriks positie uiteraard betreffende 's vijands doen en
laten over heel wat meer inlichtingen beschikte dan hij het nodig vond aan de grote
klok te hangen, maar dat juist in dit jaar zijn vingers aan het gevest van zijn degen
moeten hebben gejeukt om weer iets groots te ondernemen, kunnen wij ons ook
zonder de gedetailleerde informatie die hem ter beschikking moet hebben gestaan,
aan de hand van onze algemene bescheiden geredelijk voorstellen.
Of her en der in het Spaanse leger die vijand die maar niet te voorschijn kwam
inderdaad - en dan dus terecht - is uitgelachen? Maar wie dat als liggende niet in
haar aard heel zeker niet deed, was de Infanta, die echter wel in hoge mate opgelucht
was door deze non-activiteit, en haar briefwisseling met de Koning onthult ons het
best met hoeveel recht en reden Frederik Hendrik zich gefrustreerd kon voelen door
het hem opgedrongen stil zitten. Naar begin september - vroeg erbij was men nu
eenmaal nooit - uitvoerig in de Madrileense staatsraad bediscuteerd wordt, zal het,
gezien de grote macht van de vijand, al heel mooi zijn dit jaar (1630) te behouden
wat men heeft, zonder dat men ook maar iets kan risqueren. Het beschikbare
krijgsvolk is te enen male onvoldoende en, het ergste van alles, waar het met name
aan schort, zijn juist de als bruikbaarst en betrouwbaarst gequalificeerde eenheden,
9
die van Italianen en bovenal van Spanjaarden.
Kortom, er werd kennelijk wel het een en ander aan kansen verzuimd en als wij
de achtergronden kennen, dan klinkt Aitzema's bewering dat men ‘noch moede’
was ‘van de groote onkosten des verleden jaers’ en dat het daarom beter werd
geoordeeld ‘wat te rusten’ wel een beetje schijnheilig. Dan liever, zonder verdere
commentaar, de Prins zelf in zijn Mémoires: ‘Ceste année se passa sans que les
10
armées se missent en campagne.’ Vrijwel het enige dat zelfs maar onder het hoofd
‘faits divers’ te vermelden valt, is dat in de maand juli bij een schermutseling in de
buurt van Wesel graaf Jan van Nassau krijgsgevangen werd gemaakt, voor Frederik
Hendrik een pracht van een gelegenheid om als illusterste lid der familie een
vorstelijke hoofsheid aan den dag te leggen, die ons kan doen denken aan Karel V
met Frans I, zo men al niet wil teruggaan tot Karel de Stoute en Lodewijk XI. Bij de
onderhande-
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lingen echter over het losgeld ging het bikkelhard toe; van Spaanse zijde werd er
zelfs een speciale onderhandelaar, baron d'Auchy, op afgestuurd, terwijl voor de
komische noot werd zorg gedragen door de talloze schuldeisers uit 's graven Haagse
11
jeugdjaren, vóór zijn overgang naar 's Konings zijde.
Nu wij het toch over de duiten hebben zij terloops even opgetekend dat dit jaar 1630,
in politiek en militair opzicht voor Frederik Hendrik zo frustrerend, wat tastbare baten
betreft hem en de zijnen geen windeieren legde. Om te bebeginnen kwam eind
februari de heer van Noordwijk, ter Staten-Generaal presiderende, met de vraag
voor den dag of het niet redelijk zou zijn de Prins uit de ‘domeinen van 's
Hertogenbosch’ schadeloos te stellen voor het inkomen, dat hij al vijf jaar lang derfde
uit het hem toebehorende Breda. Het werd een prachtig idee gevonden en Cornelis
Musch in eigen persoon kreeg opdracht na te gaan hoeveel die gederfde inkomsten
dan wel bedroegen, een onderzoek, waarvan het resultaat reeds binnen een week
12
op tafel kwam: 24989 £ 14.
Maar er was meer: zo'n belegering als die van Den Bosch had ook voor de Prins
persoonlijk de nodige onkosten meegebracht, en wel, om na zorgvuldige rekenarij
precies te zijn, ƒ 42.000. Ook dit bedrag moest hem worden vergoed, juist zoals
trouwens ook het geval was met de ƒ 15.000, die redelijk werden geacht als bij
dezelfde gelegenheid gemaakte onkosten van Ernst Casimir. Het enige, waar
ontvanger-generaal Doubleth even mee zat te kijken, was hoe die douceurtjes te
‘repartieren’, maar daarvoor werd alras de meest voor de hand liggende oplossing
gevonden: Friesland en Groningen namen - met het onmondige Drente - het aandeel
van Ernst Casimir voor hun rekening, zijn eigen vijf ‘gouvernementen’ dat van
13
Frederik Hendrik. Kortom, als wij de gestage bouwer aan Honselaersdijk juist in
dit jaar ook een huis als Zuylestein bij Leersum zien aankopen, dat hij te zijner tijd
zal nalaten aan zijn bastaardzoon Frederik, dan behoeft ons dat niet al te zeer te
verbazen, maar wat wij wel gevoeglijk even kunnen aanstippen, is hoe tot en met
de hem toch zo zeer genegen Gussoni in zijn Relazione inhaligheid als 's Prinsen
grote ondeugd signaleert; had hij wat meer vrijgevigheid laten uitstralen, dan zou
de hem door de bevolking toegedragen liefde zo waar nog overslaan in zo iets als
14
aanbidding.
Dat hij overigens ook wel ten bate van anderen aandrang wist uit te oefenen,
kregen bijvoorbeeld de Staten van Holland te merken. Nadat zij hun aandeel in een
lijfpensioen voor Otto van Dieden, de verrasser van Wesel, aanvankelijk op ƒ 1500
hadden vastgesteld - plus, uiteraard éénmaal, een gouden keten van dezelfde
waarde - en daarbij ondanks aandrang van de Prins ‘gepersisteert’, blijken zij
15
niettemin drie weken later het bedrag te hebben verdubbeld.
Nog meer goede gaven had evenwel de fortuin in haar schoot, of liever gezegd,
een eerste daarvan had zij zelfs reeds uitgestort, voordat de hierboven
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genoemde douceurtjes ter sprake kwamen. Er was weliswaar nog steeds geen
regeling getroffen - dat zal pas in het volgend jaar geschieden - omtrent de uitbetaling
van het lijfpensioen, dat bij zijn geboorte als pillegift was toegekend aan 's Prinsen
thans drie-en-een-halfjarig zoontje Willem, maar er was iets anders en ook verre
van onaardigs, dat men het knaapje kon aandoen, namelijk hem nu langzamerhand
maar eens tot generaal benoemen, te weten, juist zoals weleer zijn vader, van de
ruiterij, en zulks geschiedde dan ook in volle ernst bij resolutie van Hare
HoogMogenden, gedagtekend 25 januari 1630. En waar het nu eenmaal niet zeer
wel doenlijk was in de considerans enigerlei verdiensten van de benoemde zelf op
te sommen, werd nog maar weer eens herinnerd aan die van zijn grootvader, oom
en vader. Wat er verder nog bijvermeld werd, is dat de benoeming geschied is ‘op
het tractement daer toe in den Staet van Oorlog te lande uytgetrocken ende by de
provincie van Hollandt tot haeren last genomen.’ Het trof niet slecht, dat die staat
van oorlog nu een keer zo in elkaar zat, maar als wij Van der Capellen mogen
geloven, dan was het initiatief tot de benoeming genomen door 's Prinsen Utrechtse
vriendje - en een van Gussoni's ‘ministers’ - Adriaan Ploos van Amstel; dit dan echter
wel ‘buyten last van syne Principalen, ende sonder communicatie van syne mede
Gecommitteerde, ofte die van d'andere Provintien, ende met groote jalousie van
16
andere Leden der vergaderinghe.’ Maar zou ook het prinselijk paar er niet van
afgeweten hebben?
Nu is ongetwijfeld een benoeming tot generaal iets dat lang niet iedereen voor zijn
driejarig zoontje in de wacht weet te slepen, maar zelfs ook in die richting kon het
nog mooier en weer was het de heer Ploos die op het idee kwam. Terwijl in
september van ditzelfde jaar 1630 bij de Staten van Utrecht een verzoek in
behandeling was van Ernst Casimir zijn tweede zoon Willem Frederik als coadjutor
van de oudste, Hendrik Casimir, aan te stellen in diens functie van
Landscommandeur der Duitse Balije, kwam plotseling Ploos opdagen uit Den Haag,
met het gevolg dat ‘onversiens’ door het Eerste Lid der Staten, dus door
Geëligeerden, geproponeerd werd ‘dat men den soone van syn Excell. wilde geven
17
acte van survivance in het Stadthouderamt in de Provintie van Utrecht.’ Dat door
het tweede lid, de Ridderschap, dit voorstel ‘mede’ terstond werd aangenomen, kan
niemand verbaasd hebben en eigenlijk toch evenmin dat daarentegen de Stad het
niet zo maar heet van de naald beliefde te accepteren. Maar om even vooruit te
lopen: reeds op 30 oktober zal ook zij zich conformeren; helaas is dan echter de
kans verspeeld, dat het Sticht als eerste gewest die survivance zou hebben
aangeboden, want door het oponthoud kwam Overijssel juist even vóór te liggen.
Zijnde echter deze eerste schreden in de richtng der erfelijkheid binnen het Huis
van Oranje een aangelegenheid van voldoende importantie om over meer dan één
hoofdstuk te worden uitgesmeerd, kunnen wij het thema gevoeglijk opschorten tot
in de
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loop van het volgend jaar ook Holland met zijn - althans onder dit aspect - Zeeuws
aanhangsel zo ver zal zijn.
Wel is het dienstig hier even aan te tekenen hoe men nu ook weer niet geheel
en al straffeloos iemand als Frederik Hendrik tartte. Terwijl aldus de toekomst van
zijn zoon en uiteraard daarmee die van hemzelf als dynast in Utrecht werd
bediscuteerd en vooralsnog niet dan voor twee derden omhooggevijzeld, vertoefde
hij op, bij ontstentenis van veldtocht, inspectie in de fluviale contreien tussen Wesel
en Nijmegen. Welnu, op zijn terugreis naar Den Haag vermeed hij ostentatievelijk
de Stad Utrecht door van Rhenen op Amersfoort en zo verder via het Gooi te trekken.
Het ommetje leidde zelfs even tot zo iets als een misverstand tussen het
vriendenpaar Hooft en Huygens; naar de secretaris op 18 september aan de drost
liet weten - en eerder kon het niet, want ‘tot noch toe heeft sijn Ex. ties voornemen
gewanckelt’ - was 's Prinsen programma voor de volgende dag ‘te Naerden... eten,
Muyden besien in den achternoen, ende te Weesp overnachten.’ Dit haastige
alleen-maar-even-aan-komen nu verdroot de drost in hoge mate. Hij had de Prins
zo ongeveer op heel de Muiderkring willen fuiven - of zou het tevens omgekeerd
bedoeld zijn geweest? - en nu wordt er, in plaats van op het hoge Huis, in Weesp
gelogeerd! Helaas hadden, aldus zijn briefje met excuses, Huygens en kolonel Wijts,
die blijkbaar met hem samen het reisprogramma regelde, dat in de gauwigheid niet
18
allemaal kunnen voorzien.
Ondanks de teleurstelling dat het hem niet vergund was te velde te trekken, en alle
ergernis hem aangedaan door kibbelende dominees en hun aanhang verdisconteerd,
bracht dus dit jaar 1630 voor Frederik Hendrik ook wel het een en ander aan soulaas,
te beginnen met het herstel van de Franse alliantie. Zeer zeker waren de Fransen
heel erg boos dat op de afsluiting hiervan niet terstond, ter ondersteuning van hun
eigen krijgsbedrijven in Noord-Italië, van Staatse zijde een zomercampagne volgde,
maar 's Prinsen Venetiaanse vrienden droegen er wel zorg voor dat het ook tot in
Parijs doordrong hoezeer dit verzuim niet aan hem was te wijten.
Deze periode van militaire non-activiteit nu kunnen wij ons zinvol ten nutte maken
door, al is het slechts voor éénmaal, ook enige aandacht te wijden aan wat men als
militaire en politieke leidersfiguur in het Gemenebest der Zeven regelmatig aan
beslommeringen kreeg opgediend met betrekking tot Duitsland. Hiervoor een
adempauze in het eigen grote oorlogsbedrijf uitkiezen, is daarbij alleszins gepast,
want afgezien van die ene vlam-in-de-pan die Wesel heet was die beoosten-Gelderse
bedrijvigheid in wezen iets zoal niet non-, dan toch niet meer dan minimaal-actiefs,
wat evenwel niet wegneemt dat het, als iets gestadigs smeulends vlak in de buurt,
wel degelijk voortdurend door de Prins in de gaten moest worden gehouden.
Dat, ondanks het ‘keizerse’ aandeel in wat er op de Veluwe gebeurd was,
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de neutraliteit met Keizer en Rijk zorgvuldig moest worden gehandhaafd, mag zo
langzamerhand wel een arcanum imperii van de Staatse politiek genoemd worden
en door het feit dat zelfs dat onaardigs van het vorige jaar aan deze notie blijkbaar
geen afbreuk gedaan had, kunnen wij ons alleen maar te meer gerechtigd achten
er een zo deftige term bij te pas te brengen. Dat, omgekeerd, in Wenen evenzeer
de wens leefde bij die status van neutraliteit te volharden, werd zo te zien door de
politiek mondigen in Den Haag geheel vanzelfsprekend gevonden. Alleen in een
verhit tweede klas brein zoals dat van Alexander van der Capellen kon
dienaangaande een onuitroeibare fobie post vatten, maar dat hing tevens daarmee
samen, dat de goede man nu een keer van zo dicht bij de grens kwam. Wat Frederik
Hendrik persoonlijk betreft viel het nogal gelukkig dat hij, al was hij dan met vele
titels hoofd van de Ottoonse tak Nassau, op Meurs na, zelf generlei bezittingen
19
binnen het Rijk had, zodat hij niet zo licht, evenals Ernst Casimir, pro forma naar
Wenen kon worden geciteerd wegens bedrijvigheid in het door die neutrale Keizer
als vijandig beschouwde kamp.
Zoals met name ook door die uitzondering van de zomer 1629 was aangetoond,
kwam voor Staten en Prins de noodzaak zich met Duitse zaken te occuperen
grotendeels daaruit voort, dat, zij het geenszins ongeclausuleerd, van Spaanse kant
de zaak van de neven in Wenen als een mea res agitur werd opgevat. Het was door
de Spanjaarden dat tijdens het Boheems avontuur van de Winterkoning zijn stamland,
de Palts, bezet was en bijvoorbeeld in 1634 zal de Kardinaal-Infante op zijn tocht
van Milaan naar Brussel de zo onmiskenbaar niet in de Tachtig-, maar in de
Dertigjarige oorlog thuis horende slag bij Nördlingen winnen. Omgekeerd zullen wij,
juist zoals in 1629 Montecuculi op de Veluwe, in 1632 Pappenheim tegenkomen bij
een poging Maastricht te ontzetten, waarvoor hij evenwel geen duimbreedte
grondgebied behoeft te betreden, dat dan reeds als Staats kan gelden.
Maar het al dan niet aan de Staten c.q. aan de Koning toebehoren van
grondgebied, waarop de legers marcheerden en draafden, was niet doorslaggevend
en het grootste deel van de zogeheten Duitse beslommeringen vond, zeker als wij
het onzalige Oostfriesland hier buiten beschouwing laten, daarin zijn oorsprong,
dat, zonder ook maar ooit één ogenblik de plaatsen in kwestie voor zichzelf te willen
inpalmen, Spanjaarden zowel als Staatsen het als iets volkomen normaals waren
gaan beschouwen hun troepen te legeren, mitsgaders - denk aan Wesel - die van
de vijand te verjagen in en uit vestingen, behorend tot het hoogheidsgebied van
Duitse rijksvorsten.
Dat is te zeggen, geen verafgelegene, zoals die van Anhalt of de bisschop van
Salzburg; waar het, wanneer wij even afzien van het keurkeulse Rijnberk, vrijwel
uitsluitend om ging, was het voormalige Kleef-Gulik-Berg- en Markse landencomplex,
waarvan het openvallen als erfenis bijna, op het moordwapen van Ravaillac na, in
1610 reeds de oorlog had doen ontbranden, die nu geboekt staat op het conto van
de Praagse defenestratie en alles wat drum und
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dran hängt. Inmiddels was die, vóór de grote Spaanse, precairste erfeniskwestie
van heel de eeuw zó, weliswaar niet opgelost, maar dan toch voorlopig geregeld,
dat, in theorie nog niet de landen zelf, maar wel het beheer erover gedeeld werd
door het tweetal, gelijkelijk als ‘possidentes’ aangeduide pretendenten, de keurvorst
van Brandenburg, die Kleef en Mark kreeg toebedeeld, en de hertog van Neuburg,
een Wittelsbacher uit de Paltsische tak, aan wie Gulik en Berg toevielen.
Hadden nu de Heren Staten aanvankelijk het zich aftekenen van die regeling met
een gerust hart kunnen gadeslaan op grond van de overwegingen dat allebei de
nieuwe buren op hun grenzen de gereformeerde religie beleden, die euforie werd
grof verstoord toen nog vóórdat de zaak haar beslag kreeg de van huis uit zwakkere
van het tweetal, de Neuburger, er alsnog zijn voordeel in zag een andere godsdienst
te hebben dan zijn rivaal en bijgevolg overging naar ‘Rome’, hetgeen voor praktisch
politiek gebruik wil zeggen naar het Habsburgse kamp. Maar al was hij dan globaal
bezien de machtigere van het tweetal, de Brandenburgse keurvorst resideerde een
heel eind ver weg, zodat de huikverhanging van zijn mededinger voor de Staten
een aanleiding te meer was plaatsen als Emmerik, Rees en Wesel ‘als d'appel van
20
onse ooghe’ te bewaren. Of het echter heel erg aardig was in de winter 1629-1630
graaf Willem van Nassau met zijn troepen over de Rijn uit logeren te sturen en dit
dan - wij zagen er Gussoni reeds op zinspelen - zonder hem voldoende geldmiddelen
ter beschikking te stellen? In Januari 1630 brengt Alexander van der Capellen aan
Frederik Hendrik een brief over van zijn derwaarts ‘gecommitteerde’ broer Hendrik,
inhoudende dat als de Staatse garnizoenen van Duisburg en Essen niet terstond
een maand gage krijgen, ‘sy het alsoo ergh als de Keisersche maken sullen’ en de
burgers uit die steden doen wegtrekken. De Prins was echter van mening dat het
‘vrembde maximen’ waren zich daarover druk te maken, aangezien immers ‘die
Landen den Vurst van Nieuburch toebehoorende waeren, ende dat het Volck alleene
21
gesonden was om desen winter aldaer geïnquartiert te worden.’ En mochten wij
soms Duisburg en Essen al rijkelijk ver vinden, dan zij nog erbij verteld dat over
dezelfde troepen van graaf Willem door Walraven van Gendt geklaagd wordt uit
22
Soest. Overigens is, aldus Hendrik van der Capellen, wanneer hij even later zelf
in Den Haag verslag komt uitbrengen, de bevolking daar in de buurt ‘niet onwillich’
tot ‘continueel onderhout’ van die garnizoenen ‘mits dat sy gemainteneert mogen
worden tegen de keizersche ende Spaensche troepen.’ Dus wel het een en ander
aan beslommeringen voor Frederik Hendrik als opperbevelhebber, maar omgekeerd
is het blijkens de correspondentie Brussel-Madrid voor de Spanjaarden een bron
van zorg dat zij zich genoodzaakt zien hun troepen terug te trekken uit plaatsen als
23
Unna, Hamm en Lippstadt, deze aldus ten prooi latend aan de Holandeses. De
troepen van graaf Willem, die hier voornamelijk in het geding waren, keerden
overigens na enig accomodement
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betreffende hun achterstallige soldij in 1630 weer terug uit die verre streken, zij het
24
dan wel in vrij desolate toestand.
Even weinig spectaculair maar evenzeer een voortdurende zorg vereisend als
deze militaire bedrijvigheden op Rijksgebied waren de occasionele afvaardigingen
derwaarts, die onder het hoofd ‘diplomatie’ moeten worden gerangschikt. Een
nauwelijks meer dan protocollaire van Vosbergen - nadat 's Prinsen zwager
Christopher von Dohna onwelkom bevonden was - naar de Keulse keurvorst
Ferdinand van Beieren zij hier slechts pro memorie vermeld; er kon wel het een en
ander geregeld worden betreffende door Staatse militairen begane delicten en hun
berechting, maar verder bleef de keurvorst bij alle wederzijdse beleefdheid niet
onbegrijpelijkerwijze in zijn opinie volharden dat hij het verre van aardig vond, wat
25
Hare HoogMogenden zich allemaal op zijn grondgebied permitteerden. Voor
Frederik Hendrik evenwel zal deze vorstelijke prelaat, meer dan aan zijn Keulse
keurstem, zijn belang ontlenen aan een ander prins-bisdom van zijn indrukwekkende
‘cumulus’, in casu het Luikse, maar dat speelt pas twee jaar na dezen.
Evenmin behoeft hier als heel veel meer dan pro memorie te worden vermeld de
door 's mans oomzegger Lieuwe zozeer in den brede verhaalde zending van Foppe
van Aitzema naar Wallenstein, behoudens dan natuurlijk dat deze een heel wat
boeiender persoonlijkheid was dan het gemijterde Wittelsbachertje. Dat de hertog
van Friedland, mitsgaders thans - al was oom Foppe zo dom dat even te vergeten
- van Mecklenburg hoegenaamd geen behoefte eraan gevoelde bij alles wat hij
reeds om handen had ook nog de Heren Staten te gaan bestoken, had hij in 1629
bewezen door alle aanzoeken van Spaanse zijde Den Bosch te komen helpen
ontzetten of toch in ieder geval voor een diversión te zorgen, op vriendelijke
uitvluchten te laten afketsen. Zijnde ‘alsoo jaloux’ van de ‘Duytsche vryheyt’ als
iemand maar zijn kon, stelde hij prijs op ‘alle goede correspondentie met de
Vereenigde Provintien, ten minste met de Prins van Oraigne’, waarbij wij ons gelukkig
niet behoeven te verdiepen in wat er allemaal kan liggen opgesloten in dat ‘ten
minste’. Wat men ook allemaal in Wallenstein kan zien of niet zien, toch zeker geen
bewonderaar van het soort Statencolleges, die op het Binnenhof of elders in de
Republiek hun lusten botvierden. Na die verklaring van zijn bereidheid tot goede
correspondentie sprak de grote man trouwens ‘oock eenige woorden tot verhooginge
van het Huys Orange of Nassouw in't particulier’, een zinnetje, waaraan ook iedereen
26
die zich daartoe gedrongen voelt zijn eigen exegese mag ten koste leggen.
Veruit het ingewikkeldste, althans bewerkelijkste onder het hoofd ‘Duits’ te
rangschikken diplomatieke probleem kregen de Heren Staten echter zelf aan huis
bezorgd, en wel niet alleen dóór, maar in de eigen persoon vàn hun Spaansgezinde
roomse buurman, de hertog van Neuburg, Wolfgang Wilhelm, thans als possidens
breeduit residerend in Düsseldorf.
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De eerste maal dat dit vorstelijk personage ‘permissie’ verzocht om in Den Haag
eens over het een en ander te komen praten, was in november 1629. Aangezien
men echter bij voorbaat wist dat hij het, behalve over zijn eigen zaken, vooral ook
over een bestand met de Spanjaard zou willen hebben, waarover thans immers
rechtstreeks werd onderhandeld, advizeerde de Raad van State in overleg met de
Prins dat, al kon men dan desnoods de man wel laten komen, het evenzeer met
goed fatsoen ‘geëxcuseerd’ kon worden. Toen daarop eind februari 1630 een nieuw
verzoek om een paspoort kwam, was weliswaar de Prins van mening dat men nu
niet langer kon weigeren, maar achtte de Raad 's mans komst nog steeds
‘bedenckelijck’, daar immers de geruchten over een op handen zijnd bestand erdoor
zouden worden aangewakkerd, zodat het helemaal niet meer zou gelukken van de
Provinciën geld los te krijgen voor onderhoud van het leger. Wat dan volgt, is een
brief van de Neuburger aan Frederik Hendrik, inhoudende de mededeling dat hij
ook wel zonder paspoort wil komen, als hij ervan verzekerd kan zijn dat hij welkom
is bij Zijne Excellentie persoonlijk en bij ‘het merendeel van de regering’, een voor
een staatsbezoek wel uitermate singuliere Auftakt. Ook ditmaal werd, steeds op
advies van de Raad van State, door Hare Hoog-Mogenden geresolveerd eerst nog
wat te ‘difficulteren’, maar eindelijk werd er dan toch in berust dat men een gast die
zo graag komen wou niet tot in lengte van dagen buiten de deur kon houden. Formeel
gesproken was de man, hoe Spaansgezind ook van harte, een nabuurvorst die als
neutraal gold. Medio juli werd dan ook met algemene stemmen geresolveerd de
Prins te verzoeken - een pure formaliteit; het hoorde bij zijn baantje - de hoge gast
aan de Hoornbrug te gaan opwachten, alsmede dat deze na zijn aankomst in Den
Haag zou worden verwelkomd door een delegatie, waarin elk der zeven gewesten
27
vertegenwoordigd was.
Arriveren deed de zo moeizaam tot de staat van welkom opgeklommene reeds
na enkele dagen en inderdaad werd hij keurig aan de Hoornbrug opgewacht door
Frederik Hendrik, die daar reeds zo menige ambassadeur of andere hoge gast had
begroet of weer uitgewoven en dat ook in de toekomst nog zo vele malen zal moeten
doen, totdat zijn zoon groot genoeg wordt geacht om het voor hem waar te nemen.
Dat in dit geval ‘weinigh minder als 30 Carossen’ aan de ontvangst te pas kwamen,
was door het hoge aantal misschien iets opmerkelijks, maar toch in wezen niet iets
buitenissigs. Wat stellig veel meer de aandacht moet hebben getrokken, is dat de
Prins iemand bij zich had van een nog hogere rang dan de zijne, en wie kan dat in
28
Den Haag anders geweest zijn, dan nog maar weer eens de winterkoning? In dit
geval was echter zijn aanwezigheid iets speciaal memorabels, want al waren dan
hij en de Neuburger verre neven, zij waren door de barre winden van het tijdperk
wel diametraal uit elkaar gewaaid. Wij zullen dus wel moeten veronderstellen dat,
waarschijnlijk tot niet dan matig genoegen van Prins en Staten, die winter-
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koninklijke presentie - misschien erop afgestuurd door zijn Engelse vrouw? - gezien
moet worden in het kader van 's Neuburgers vredesmissie.
Want al hadden dan de Staten met hun Franse alliantie juist weer een punt gezet
onder hun rondje smoezen met de vijand, dat was het wel degelijk, waar Wolfgang
Wilhelm voor kwam. En, tussendoor even vermeld ter toelichting van mijn allusie
op de Winterkoningin, wie eveneens dit jaar nogmaals iets dergelijks probeerden,
waren de Engelsen, die vrijwel het gehele jaar door speciaal tot dat doel Sir Henry
Vane als buitengewoon ambassadeur in Den Haag hadden gestationeerd. Herinnerd
zij in dit verband eveneens aan de machinatiën van hun agent in Brussel, Balthasar
Gerbier, die echter alleen daarom vermelding verdienen, dat de man vrij nauw
samenwerkte met iemand die zich, meer dan als diplomaat, op een ander terrein
onderscheidde, met Peter Paul Rubens. En hiermee verdwijnt Engeland voorlopig
uit onze gezichtskring, totdat Koning Karels grandioze incompetentie in het omgaan
met zijn onderdanen hem zo ver in het nauw zal hebben gedreven, dat hij zijn
dochters moet versjacheren aan de Oranjes. Curiositeitshalve zij nog slechts vermeld
hoe in juni van ditzelfde jaar 1630 in Den Haag de klokken werden geluid uit vreugde
over de geboorte van een Prins van Wales, de latere Karel II. Gezien diens
toekomstige bemoeienissen met dit land kunnen wij er echter dunkt mij wel vrede
mee hebben dat een wenk van resident Carleton de edelman die het bericht was
komen overbrengen, de een of andere ‘verering’ te doen geworden door Hare
29
HoogMogenden rustig geïgnoreerd werd.
Wat de hertog van Neuburg betreft, als wij na deze Engelse digressie onze
aandacht weer op hem richten, dan is het eigenlijk ook alleen maar om hem zo
spoedig mogelijk weer daaruit te laten verdwijnen. Na, juist zoals dat met
ambassadeurs het gebruik was, enkele dagen in 's Lands daartoe bestemde
‘huysinge’ te zijn ‘gedefroyeerd’, huurde hij zelf in Den Haag een huis, waar, aldus
Gussoni, al wat meetelde bij hem op bezoek ging. Dat hij zich, als hij uitging, door
hellebaardiers liet escorteren, besloten de Staten-Generaal, daarop bij monde van
deszelfs secretaris, Maurits Huygens, geattendeerd door een verontwaardigde Raad
van State, maar liever ongemerkt te laten passeren. Onvermijdelijkerwijze wekte
zijn aanwezigheid bij de Fransen wel enige argwaan, maar bijvoorbeeld Gussoni
had gauw genoeg door dat de enige punten, waarop de man gehoor vond, de
vastlegging betroffen van enkele details inzake de neutraliteit tussen Keizer en
Staten. Verder allerlei betreffende zijn eigen verhouding tot Brandenburg - met de
Republiek in de rol van grote zuster die de moeilijkheden beslechten mag -, de hem
door Frederik Hendrik gaarne gegunde neutraal-verklaring van zijn hoofdstad
Düsseldorf en allerhand van wat dies meer zij. Het verliep allemaal heel correct en
vriendelijk, maar van zo iets als chaud kon men beslist niet spreken en toen op 30
augustus der Heren Staten hofmeester Mortaigne de Hoge Vergadering kon
mededelen dat de encombrante gast ‘met goet contentement int schip van syn Ex.
tie
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was vertrocken nae Antwerpen’, was dat contentement stellig wederzijds.
Tot besluit van dit chapiter Duitsland in al zijn vaagheid kan hier, al is het
chronologisch wat voorbarig, gevoeglijk ook het weinige worden te boek gesteld,
dat er te zeggen valt over de betrekkingen tussen Frederik Hendrik en Gustav II
Adolf. Een elucubratie over de vele boeiende aspecten die zij gemeen hadden en
de zeker niet minder talrijke waarin zij radicaal van elkaar verschilden, zou weliswaar
misplaatst zijn, zij vormen een zo marquant stel tijdgenoten, dat, gesteld dat er
hoegenaamd niets over hun verhouding bekend was, zelfs deze ontstentenis in hun
beider biografie zou dienen te worden vermeld, zodat het weinige dat er dan wel
over is opgetekend, toch zeker niet mag worden doodgezwegen.
Vóór de fenomenale, misschien alleen met die van Jeanne d'Arc te vergelijken
doorstoot van Gustav Adolf, die, zij het dan niet op de brandstapel, ook aan hem
het leven zou kosten, was het verafgelegen Zweden een land dat weliswaar reeds
sedert een paar lustra een vertegenwoordiger in Den Haag geaccrediteerd had,
maar dat, juist zoals trouwens het veel nabijere Denemarken, omgekeerd alleen
nog maar zo nu en dan eens een buitengewone bezending van de zijde der Heren
Staten te zien kreeg. Toen echter de jeugdige Leeuw uit het Noorden zich als derivaat
van zijn Poolse erfvijandschap ook met de Duitse en bijgevolg in meer dan
strict-geografische zin centraal-Europese zaken begon te bemoeien, besefte men,
juist zoals in Parijs, ook in Den Haag dat hier iets zeer vitaals, ook voor het eigen
lijfsbehoud, in het geding was. Kon nog in september 1629, met Den Bosch net
ingepalmd, een - uit het voorjaar herhaald - verzoek van Gustav Adolfs ambassadeur,
de Paltsenaar Camerarius, ‘van weegen deesen Staet’ met Zijne Zweedse Majesteit
‘de alliantie te maken’, zelfs nadat het ‘tot meermaalen in resumtie gebragt’ was,
alsnog worden weggebonjourd, ruim een jaar later, december 1630, dus toen de
Zweden al ongeveer in Mainz zaten, werd de zaak meer serieus onderhanden
genomen en wel in dier voege, dat Frederik Hendrik de Staten van Holland, waar
immers toch het geld vandaan moest komen, onder het oog bracht hoe ‘apparent’
het was dat, als Gustav Adolf niet in zijn ‘desseinen’ werd ‘gesecundeert’, ‘het
gantsche weesen van geheel Duitsland tot eenen onvermydelijken, en niet reparablen
ondergang sal koomen te vervallen.’
Holland kon echter altijd nog smal zijn. Niet alleen verlangden verschillende leden
dat de Zweed eerst een paar voor Hollandse ingezetenen hinderlijke tollen zou
opheffen, maar ook kwam er bezorgdheid tot uiting dat hij de hem toegestopte
subsidiegelden wel eens zou kunnen gebruiken ‘tot meerder magt ter zee, en
mitsdien tot nadeel van deese Landen.’ Derhalve de gehele deliberatie ‘nog
opgehouden in resumtie.’ Pas een week later werd, nauwelijks zonder nieuwe
aandrang van Frederik Hendrik, ‘eindelijk goedtgevonden’ - de zaak traineerde toen
al anderhalf jaar - de koning met vijftigduizend gulden per maand tegemoet te komen,
maar dit dan ook geen dag langer
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dan hij met zijn leger te velde zal staan, en of hij toch vooral wat aan die tollen wil
31
doen.
Maar al leek de zaak dan nu wel beklonken, men kwam er lekker achteraf nog
eens op terug, want toen het erom ging ‘hic inde’ het tractaat van alliantie te sluiten,
moest juist vanwege hetzelfde Holland, door wie zij was ingelast, die conditie ‘zo
lang hij te velde zal staan’ er weer worden uitgelicht ‘ten einde den Keiser geen
occasie en werde gegeven, by occasie van de voorsz. stipulatie, te sustineeren, de
neutraliteyt by deesen Staat te zyn gebrooken.’ Zelfs het in formatie laten overnemen
van af te danken Staatse troepen door de Zweden werd om dezelfde reden
32
verworpen.
Geheel in dit kader past dat, als omtrent de jaarwisseling 1631-1632, toch al niet
bepaald prematuur, ter coördinatie een afgezant naar Gustav Adolf in Duitsland
gestuurd wordt, de uitverkorene, al is hij dan een broer - Cornelis - van
raadpensionaris Pauw, niet de rang van ambassadeur krijgt, maar slechts die van
‘agent’, terloops gezegd een fraaie illustratie als hoe essentieel datgene wat thans
vaak smalend met de term ‘het protocol’ wordt afgedaan, in een eeuw als de
zeventiende werd aangevoeld. Als men aan een vreemde koning, die ongegeneerd
in het Rijk aan het huishouden was, een ambassadeur stuurde, zou de Keizer dat
hoog kunnen opnemen, maar met een simpele agent was dat blijkbaar niet te
duchten.
Gelukkig liet, van zijn kant, Gustav Adolf, al had hij dan ook zelf een ambassadeur
in Den Haag zitten, zich à la guerre comme à la guerre-gewijze ook deze nederige
zending welgevallen, maar verder kan hier jammer genoeg slechts aan worden
toegevoegd dat zij, wat praktisch nut betreft, even goed achterwege had kunnen
blijven. Is het echter op zichzelf al niet een stylistisch bijna onmisbare vervollediging
van ons geschiedbeeld, wanneer wij lezen hoe Cornelis Pauw overeenkomstig zijn
opdracht met Gustav Adolf heeft zitten uitknobelen hoe men het best ‘tusschen
deselve sijne Majesteyt ende den Heer Prince van Orangien’ een ‘secrete
correspondentie van wedersyts oorlochs desseinen’ op touw kon zetten? In ieder
geval ging hij medio mei - 1632 dan natuurlijk - officieel communicatie doen van
Frederik Hendriks decisie de eerstkomende week in de richting Nijmegen te velde
te trekken voor wat dus achteraf de Maasveldtocht zou worden. En, trieste epiloog,
wanneer op zondag 28 november van datzelfde jaar 1632 de Staten-Generaal het
sneuvelen van de Zwedenkoning vernemen, dan wordt terstond de bekende
achtkoppige delegatie afgevaardigd om met de Prins te gaan praten over de hierdoor
33
nieuw-ontstane situatie in Duitsland.
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Hoofdstuk XXIV
Was het jaar 1630 in zekere zin aan de vijand cadeau gedaan - en wie zal ooit nog
uitmaken wat er aldus aan kansen gemist werd? - 1631 was weer een jaar vol
militaire bedrijvigheid. Dat het werd afgesloten met een balans die voor de Staten
niet ongunstig genoemd mag worden, was evenwel niet te danken aan hun eigen
initiatief of aan dat van hun Prins, maar aan een staaltje van hybris, zijn laatste in
deze oorlog, waaraan de vijand verkoos zich te buiten te gaan.
Daaraan voorafgegaan was evenwel een eigen Staats initiatief, en een van niet
geringe envergure, niet meer of minder dan een expeditie over land naar het
kapersnest Duinkerken; en laat ons wel bedenken, als die onderneming of zelfs
maar een van haar in tweede instantie uitgedachte derivaten inderdaad was
geslaagd, dan zouden, wie weet, de bronnen en de litteratuur ter zake die over Den
Bosch nog in de schaduw stellen. Zijnde zij evenwel uitgelopen op een fiasco en
zelfs een dat gevaarlijk dicht bij een blamage kwam, is ons materiaal aanmerkelijk
schaarser plus daarbij op een veelbetekenende wijze tegenstrijdig.
In ieder geval hadden de voorbereidingen niet heel veel ondergedaan voor die
voor Den Bosch; alleen was niet toevallig het jaar tevoren een vijandelijke zilvervloot
buitgemaakt, terwijl de Franse bondgenoot zich kennelijk de stelregel had
aangemeten - en daarbij kon hij zich thans op het een en ander aan ervaringen
beroepen - de toegezegde en toch al nooit als al te vlot uitkeerbaar bedoelde
subsidiebedragen heel zeker nooit meer bij vooruitbetaling te fourneren, zodat al
wat er extra nodig was boven de steeds meer ontoereikende Staat van Oorlog, weer
door 's lands ingezetenen moest worden opgebracht.
En dat wilde, naar wij zo langzamerhand wel weten, in de allereerste plaats
zeggen: gevoteerd door de Staten van Holland, die immers niet slechts hun 59
procent hadden op te brengen, maar bovendien nog aan de lopende band geld
moesten ‘vinden’ ter aanzuivering van de chronische achterstand van de
bondgenoten. Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat Holland zelf nooit meer ten
achter was, maar als dat te erg werd, ging het hele geval eenvoudig niet door.
Hadden nu door hun pertinente weigering hun bijdrage tot de oorlogslasten te
voteren de Staten van Holland in het vervlogen jaar de Prins de loef afgestoken,
thans, in 1631, ziet het ernaar uit dat wij een, zij het dan precair overwicht mogen
registreren van Zijne Excellentie op Hare EdelGrootMogenden. Typerend hiervoor
lijken al een paar resoluties uit de maand januari, zoals bijvoorbeeld het gevolg
geven, in casu per instructie in die geest aan
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Gecommitteerde Raden, aan een stadhouderlijk verzoek er in de toekomst voor te
waken dat ter betaling van de militie bestemde gelden niet meer voor andere
doeleinden worden gebruikt; in één adem hiermee krijgen Gecommitteerden de
opdracht weer enige ‘competente middelen’ voor die militie te ‘affecteren’. En wat,
al zou het ons te ver voeren daarbij in details te treden, in dit verband evenmin
onvermeld mag blijven, is een pluspunt voor de Prins inzake een aangelegenheid
die hij niet aarzelde aan te duiden als een van de belangrijkste, die sedert lange tijd
in de Vergadering aan de orde waren geweest, te weten het ‘redres-generaal’ oftewel
de herziening van de ‘verpondinge’ van de grondbelasting, een uitermate heet
hangijzer, waaraan de Heren reeds ettelijke bijeenkomsten lang zorgvuldig vermeden
hadden hun vingers te branden. En dat de obstructie van steden zoals met name
Haarlem en Leiden niet louter voortkwam uit overwegingen van partijpolitiek, maar
wel degelijk ook haar sociale ondergrond had, kan men bijvoorbeeld adstrueren
met het voorbehoud van eerstgenoemde dat ‘kleine huiskens’ buiten de wallen in
ieder geval exempt moeten zijn.
Welnu, nadat reeds medio januari - steeds 1631 - deze voor 's lands financiën
vitale herverdeling was toevertrouwd aan een commissie onder 's Prinsen hoede,
krijgt zij, al is het dan pas definitief in de juli-vergadering, nu eindelijk haar beslag,
en wel met inbegrip van een bepaling dat verdere doleantiën ter afdoening naar
Zijne Excellentie worden verwezen, die zijnerzijds wijs genoeg was om een
commissie uit der Heren midden te assumeren, die hem daarbij van advies moet
dienen. Maar al liep het dan nog aan tot midden juli eer een en ander helemaal in
kannen en kruiken was, in het klimaat van euforie toen eindelijk een oplossing in
het zicht kwam, was reeds eind maart met zelfs de instemming van Haarlem
geresolveerd de welbekende surnumeraire troepen van graaf Willem nog aan te
houden alsmede een vijftigtal compagnieën van honderd op tweehonderd man te
1
brengen.
Het overwicht lag dus, zo te zien, aan 's Prinsen kant, maar nogmaals, laat ons
niet vergeten hoe precair het was en wat wij daarbij zeker niet uit het oog mogen
verliezen, is dat de Staten van Holland in deze jaren stevig in de rui zijn, met dien
verstande dat jaar na jaar in stad na stad - die-hards als Leiden en Enkhuizen niet
te na gesproken - de consistoriale meerderheid van 1618 slinkt en, hier wat vroeger,
daar wat later, weer plaats moet maken voor de Oldenbarneveltianen. Voor Frederik
Hendrik nu betekende dit een paradoxale situatie; zijn politiek schaakmat van het
jaar tevoren was hem uit hoofde van zijn godsdienstpolitiek nog aangedaan door
de consistorialen, die echter, wat zijn streven naar een energieke oorlogvoering
betreft, in beginsel zijn medestanders waren in tegenstelling tot de ‘politieke
remonstranten’ dank zij wier steun hij thans ook intern-Hollands weer even de
overhand had, aangezien zij hunnerzijds nog steeds op zíjn steun waren
aangewezen. Fraai vinden wij de antithese geïllustreerd, wanneer wij Haarlem
tegenover Amsterdam stellen;
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de Spaarnestad was weliswaar in 1630 een van de hoofdschuldigen geweest aan
het lamleggen van de oorlogvoering, dit neemt niet weg dat zij tegelijkertijd in deze
jaren de luidruchtigste tegenstandster was van al wat naar bestand of vrede streefde.
Het post-Pauwse Amsterdam daarentegen, tot dusverre het meest geprononceerde
voorbeeld van koek-en-ei met de Prins, is tegelijkertijd zo weinig geporteerd voor
althans deze oorlog en zijn doelstellingen, dat wij in juni door Uytenbogaert een
gerucht opgetekend vinden als zou 's Prinsen ‘dessein’ door Amsterdam, en meer
speciaal door Dirk Bas, aan de vijand verraden zijn. Wat er van waar is mag Vrouwe
Clio weten, maar vlak vóórdat de expeditie op stap gaat, terwijl hij de vijand weer
eens door concentratie omtrent Waal en Rijn hoopt te misleiden, klaagt de Prins
zelf hoe ‘alomme seer ruchtbaar’ is dat hij het in werkelijkheid op Vlaanderen gemunt
heeft; wel worden, als wij Gussoni mogen geloven, niet minder dan vijf verschillende
2
steden daar te lande als doelwit genoemd. Wat de trêve betreft, die bijna officieel
in de zomer van 1630 van de tafel was weggevaagd, daarover wordt niettemin,
aldus Uytenbogaert, in maart 1631 nog druk gesproken, met dien verstande zelfs
dat in Holland ‘de meeste steden daartoe nu inclineren.’ En als de tocht naar
Vlaanderen op een fiasco is uitgelopen, betoont ook Gussoni zich beducht dat dit
de voorstanders van de vrede de kop weer zal doen opsteken. Mede daarom wil
trouwens de Prins, als hij op campagne is, de voornaamste statenleden steeds in
3
zijn nabijheid hebben.
Dit alles verdisconteerd had evenwel het officiële Holland zich weer bereid
verklaard een veldtocht te financieren, hetgeen betekent dat wij de voorbereidingen
daartoe moeten gaan gadeslaan van de instantie, door wie officieel die oorlog
gevoerd werd, de Staten-Generaal en meer in het bijzonder Frederik Hendriks clubje
van vertrouwelingen.
Aan dit laatste gezelschap maakte hij op 8 april zijn verlangen kenbaar dit jaar zijnde nog altijd 1631 - iets groots te ondernemen, en wel in Vlaanderen, waarbij
echter nog in het midden werd gelaten of een belegering van Brugge dan wel een
tocht naar Duinkerken de voorkeur zou verdienen. Maar nodig is in ieder geval dat
men de beschikking heeft over niet één, maar twee legers van elk 30.000 man
voetvolk plus veertig vanen ruiterij. Een en ander ter tafel gebracht, werd er, als wij
ten minste de Secrete Resolutiën geloof mogen schenken, het nodige aan
‘consideratiën’ aan gespendeerd, maar - welk een wonder! - de Prins kreeg zijn zin;
4
het gremium endosseerde zijn wens.
In de verdere uitwerking van het project behoeven wij ons niet te verdiepen; alleen
zij curiositeitshalve vermeld dat wij in dit verband griffier Cornelis Musch bij
uitzondering eens in zijn eigen secrete register vermeld vinden. Aan hem werd
namelijk opgedragen met een paar houwdegens te gaan onderhandelen over de
lichting van nog twee regimenten van 3000 man. ‘Met de meeste mesnage vant
Land’ staat erbij, en ziet, terwijl, naar wij zagen, tijdens
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het beleg van Den Bosch het ‘loopgeld’ per man acht gulden had bedragen, lukt het
Musch het bij zes te houden. En wat er allemaal aan mysterieus' werd vermanipuleerd
om het geld te vinden? Nadat wij eerst vernemen dat zal worden geprobeerd het
via Baugy als voorschot op het Franse subsidie los te krijgen van Bartolotti, blijkt
5
dat later ineens niet meer nodig, ‘vermits een ander expedient is bedacht.’ Maar
een vindingrijker staatsman dan Cornelis Musch heeft dit land dan ook nimmer
voortgebracht.
Of niettemin de ijver, natuurlijk niet die van Musch, maar wie weet, die van enkele
andere heren voortijdig dreigde te tanen? Wat wij in ieder geval opgetekend vinden,
is dat op 30 april de Prins zijn vertrouwelingen nog eens nadrukkelijk de vraag
voorlegt of zij al dan niet ‘persisteren’ bij hun besluit van de 8ste. Weliswaar is het
antwoord eenstemmig ‘ja’, maar dit toch niet dan na ‘eenige discourssen ende
gemoveerde difficulteyten.’ En of er misschien ook iets haperde aan de communicatie
tussen deze vertrouwelingen - inmiddels, globaal genomen, als gedeputeerden te
velde in actie - en hun achterban? Alvorens naar Arnhem te vertrekken om vandaaruit
met het leger los te breken laat Zijne Excellentie de heren weten dat hij niet van
plan is een voet te verzetten, als niet daar ter plaatse minstens vier ton op tafel
komt, en of zij dat maar ieder aan zijn principalen thuis willen laten weten. Drie
dagen later, 15 mei, oogst Zijne Excellentie de belofte dat ‘een dach of twee
onbegrepen’ het geld op tijd in Arnhem zal zijn en, daarmee blijkbaar tevreden
6
gesteld, verlaat hij dan ook de 17de Den Haag.
Vóór zijn vertrek had hij inmiddels een zoveelste pluspunt kunnen boeken in het
verdynastizeringsproces, waarop immers zijn principaat voor een zo aanzienlijk deel
neerkwam. Juist zoals in het Utrechtse en Overijsselse nog in het vorige en in het
Gelderse verderop in het lopende jaar, werd ook in het Hollands-Zeeuwse
dubbelstadhouderschap, veruit het belangrijkste van de cumulus, de survivance
opgedragen aan de kleine Willem. Zodoende ontbrak nog slechts het
kapitein-generaalschap van de Unie, waarmee de Staten-Generaal
merkwaardigerwijze pas bij resolutie van 29 mei 1637 over de brug zullen komen,
een uitstel dat, na die vijf provinciale toekenningen van het stadhouderschap, alleen
verklaarbaar voorkomt, als wij strubbelingen met het hoge Noorden veronderstellen.
Ook in Holland verliep de zaak betrekkelijk vlot, waarbij wij het zuurzoete alternatief
7
van Aitzema ‘d'autoriteyt ende ghesach vanden Prins was alrede in desen tijdt soo
groot, ofwel de ghenegentheyt van de voornaemste in de Regheringe soo vierigh’,
gevoeglijk onopgelost kunnen laten. Was nog op 24 januari een mededeling van
de Heer van Noortwijck dat Utrecht en Overijssel de survivance verleend hadden,
door Hare EdelGrootMogenden ‘voor notificatie’ aangenomen, wanneer op 14 maart,
bij de aanvang van de volgende zittingsperiode, de Ridderschap voorstelt dat
voorbeeld te volgen, wordt
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weliswaar door de diverse delegaties de kwestie eerst aan de mensen thuis
voorgelegd, maar dit toch met het voor die jaren zeer vlotte gevolg dat reeds op 4
april in positieve zin geresolveerd kan worden, alsmede uiteraard tot overleg met
de Zeeuwen, die trouwens reeds ter Staten-Generaal hadden kenbaar gemaakt dat
8
zij hunnerzijds tot de opdracht bereid waren.
De aanbieding zelf geschiedde op 24 april, uit de aard der zaak ook ditmaal door
een gemengde Hollands-Zeeuwse commissie, die in twee gouden dozen de Prins
de acten van de beide provincies aanbood. De Staten van Holland waren overigens
niet meer bijeen, maar wel voorziende dat dit het geval zou zijn, hadden zij bij
voorbaat een alleszins illustere deputatie gevolmachtigd, behalve uit Gecommitteerde
Raden bestaande uit de vaste delegatie ter Staten-Generaal alsmede uit de
Hollandse leden van de Raad van State en de Generaliteitsrekenkamer. Dat de
Hoge Raad, het Hof en de eigen Hollandse Rekenkamer verstek lieten gaan, was
ongetwijfeld daaraan te wijten, dat in elk van de genoemde instanties de acte van
survivance expresselijk geregistreerd moest worden. Ook zonder dat Krethi en Plethi
nog erbij, werd het echter voor Frederik Hendrik een vrij duur grapje, want, afgezien
nog van het feestmaal, waarop de heren genodigd werden, voelde hij zich gedrongen
9
aan elk van hen ‘een lampet ende becken’ ter waarde van 500 gulden te ‘offereren’.
Het knaapje zelf - juist zoals weleer Maurits bij het leven van Philips Willem in
deze acte aangeduid als ‘geboren Prins van Oranje’ - was op nadrukkelijk verzoek
van de Staten bij de plechtigheid aanwezig, maar wie daar, naar onze noties
merkwaardigerwijze, ontbrak, was Amalia, door wie namelijk de deputatie, eveneens
op eigen verzoek, terstond in aansluiting ontvangen werd ter aanbieding van
gelukwensen. En of het mede om haar te ontzien was geweest, de, zeker voor al
wie niet Ernst Casimir wenste toch wel als van nature aangewezen regentes in geval
van nood, dat bij nader inzien in de acte van survivance geen clausule was
opgenomen dat in het onverhoopt geval van 's Prinsen overlijden tijdens de
minderjarigheid van zijn zoon de Heren Staten zich het ‘ordre stellen op de
Regeeringe’ voorbehielden? Inderdaad, zo'n clausule was overbodig, aangezien
dat ipso jure aan Hare EdelGrootMogenden bleef competeren, maar was het aan
de orde stellen van die kwestie misschien een gevolg daarvan geweest, dat sommige
leden van Holland zeer nadrukkelijk wel, en andere even nadrukkelijk niet Ernst
10
Casimir voor lief zouden hebben genomen?
Iets anders is dat, als wij afgaan op verschillende verspreide indicaties, ook Amalia
zelf, de, voor zover dat überhaupt gebeurd was, in Heidelberg opgevoede, in religieus
opzicht ietwat preciezer lijkt te zijn geweest dan haar gemaal. Kunnen wij, met in
gedachten de hierboven vluchtig aan de orde gestelde kunstcollectie in 's Prinsen
eigen ‘galderij’ in het stadhouderlijk kwartier, ons even goed bij een van zijn
katholieke rang- en tijdgenoten in Italië
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wanen, bij Amalia wemelt het weliswaar evenzeer van nymfen, Corydons en
11
Venussen, maar ongecontamineerd met enigerlei paapsigheden.
Laat dit echter nog puur toeval zijn, als duidelijke indicatie mogen wij toch zeker
wel beschouwen dat wij de Prinses naar Spa zagen reizen met in haar gevolg André
Rivet, hoogleraar in de theologie te Leiden, daarbij veelvuldig optredend als predikant
van de Waalse Gemeente in Den Haag. Of het dus ook op haar initiatief geweest
is, dat in de winter 1631-1632 dezelfde Rivet uit Leiden werd weggelokt en
aangesteld tot gouverneur van de kleine Willem? Maar wie van beiden ook het eerst
op het idee is gekomen - of zou het doodgewoon Huygens geweest zijn? - het was
een van die beslissingen, die wij ons geredelijk kunnen voorstellen als door het
echtpaar tesamen genomen en het was stellig een wijze beslissing. Zelfs al zou maar wie zal dat thans nog uitmaken? - Hugo de Groot, de verre van
onbevooroordeelde, gelijk hebben met zijn bewering dat Rivet in zijn vaderland als
12
‘iemand van zeer middelmatige begaafdheid en geleerdheid’ gold, dan nog moet
het ruimschoots genoeg zijn geweest om het prinselijk breintje van de kleine Willem
te stofferen met wat daar aan geleerdheid in thuishoorde en als door Huygens en
zijn intimi de goede man wel eens schertsend wordt aangeduid als ‘de aartsbisschop’,
dan zal dat wel te danken zijn aan eigenschappen, die hem zeker niet minder
geschikt maakten voor het eervolle baantje. Bijna jammer dat Huygens daarbij nog
niet aan een Bossuet of een Fénélon kan hebben gedacht.
Ook politiek bekeken kan men zich nauwelijks een gelukkiger voltreffer voorstellen
dan deze benoeming. Rivet's hoogleraarschap te Leiden, waarheen hij beroepen
was na de Dordtse Synode, stond borg voor zijn rechtzinnigheid, maar hij had niet
het starre van helaas maar al te veel rechtzinnigen uit deze landen zelf, en met de
eervolle taak een landgenoot belasten van verdachte rechtzinnigheid, zou wel iets
abysmaals aan dwaasheid geweest zijn. Gelukkig dus maar dat in de vaderlandse
samenleving van die dagen de benoeming van een Fransman in zo'n aulische functie
op zichzelf geen aanstoot kon wekken. Daarbij was een, terecht dan wel ten onrechte,
vermaard geleerde zoals Rivet een ware aanwinst voor het prinselijk hof, dus laten
wij de hope van het Huis voorlopig veilig onder zijn hoede, noterende nog slechts
onder dit hoofd uit deze jaren een item uit Huygens' dagboek d.d. 4 juli 1631:
‘Princeps Guilielmus caligas viriles sumit.’ Vrij verdietst: Hij krijgt voor het eerst een
broek aan. Inmiddels was toen eindelijk ook de steeds nog hangende kwestie
opgelost uit welke fondsen de lijfrente moest worden bekostigd, die hem immers
als pillegift was toegekend door de Generaliteit. Na nog het nodige
op-en-neergekibbel werd deze bij resolutie van 8 december 1632 ‘geaffecteert’ op
de verponding in Staats-Vlaanderen.
Wanneer de kwestie van de survivance zo ongeveer op haar hoogtepunt is, schrijft
Uytenbogaert aan Episcopius: ‘Waer dat webbe aff, daer waer een
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grote remora uyt de wech (soo eenige meynen), die veel belet heeft.’ Zoals
doorgaans in deze jaren heeft de bezorgde remonstrantenleider daarbij alleen het
lot van zijn eigen kudde in gedachten, en meer in het bijzonder dat van de gevangen
predikanten op Loevestein, wier tribulatiën ten langen leste het einde naderen; het
lijkt echter zinvol, al kunnen wij haar dan niet pertinent beantwoorden, ook meer
generisch ons de vraag voor de geest te halen in hoeverre die gaandeweg steeds
steviger verankering van hemzelf en de zijnen bij het klimmen der jaren van invloed
was, bewust dan wel onbewust, op Frederik Hendriks habitus in al zijn doen en
laten. Met name moeten wij daarbij dan denken aan het cunctator-element, dat zich
van nu af aan steeds onmiskenbaarder in 's Prinsen leven zal doen gelden.
Cunctari, aarzelen, soms huiselijk ‘eerst de kat uit de boom kijken’, maar eerder
toch ‘moeilijk beslissen’ en bovenal ‘terugschrikken voor het nemen van risico's’,
het is iets wezenlijks voor een bepaalde geestesstructuur en niet iets waarvoor aldus
gestructureerden zich behoeven te schamen, zeker niet wanneer, zoals in het geval
van Frederik Hendrik, hun persoonlijke moed in eerder gezocht dan gemeden
levensgevaar boven alle twijfel verheven is. En trouwens, aan iemand met zelfs
maar het vernisje van klassieke vorming dat aan deze prins was bijgebracht, kan
het niet onbekend geweest zijn, dat juist aan die figuur uit de Oudheid, die als de
Cunctator bij uitstek gold, tegelijkertijd ook het epitheton maximus toegekend was.
Dat, of hij het nu al dan niet ook zelf besefte - en mij dunkt toch eigenlijk van wel
- Frederik Hendrik bij het cunctator-type moet worden ingedeeld, valt nauwelijks te
betwijfelen, al zien wij het in zijn jonge jaren veel minder duidelijk naar buiten treden
dan later, wanneer iemand die vrijwel dagelijks met hem omgaat, de Franse
officier-diplomaat d'Estrades, aan Mazarin uiteenzet hoe het 's Prinsen ‘humeur’ is
‘de ne rien résoudre d'abort’, met nog de nadere toelichting: ‘Si l'ons le vouloit presser
pour avoir des responsses, elles seroient si ambiguës que l'ons n'y cognoistroit
rien.’ Aldus een uitlating van 1644, maar reeds in september 1625 had Nicolaas
van Reigersberg gesignaleerd hoe diegenen die 's Prinsen ‘naturel perfect kennen,
seggen dat hij lange resolveert, maer geresolveert sijnde, prompt executeert.’ En
omstreeks dezelfde tijd heeft Nicolaas' illustere zwager het over een andere, zij het
wel enigermate verwante karaktereigenschap van diezelfde Prins, en wel een die
zijn vader als epitheton is blijven aankleven; hij is, terecht in deze tijden, aldus
14
Grotius, ‘amans silentii’. Maar om bij het cunctator-element te blijven, mogen wij
dat misschien, als het ware buiten programma, al daarin herkennen, dat deze toch
uitgesproken heterosexueel met alle meest brilliante kansen van de wereld, als ruim
veertigjarige met, zij het in andere dan de courante betekenis, zo ongeveer het
pistool op de borst het huwelijk in moet worden gemanoeuvreerd, in welke
levensstaat hij zich dan als een voorbeeldig echtgenoot ontpopt?
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24. Opdracht van de ‘Survivance’ aan de jonge Willem.
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Dus als hij ook als veldheer eens wat vaker enig risico had genomen? De vraag
dringt zich schier onweerstaanbaar op, maar wij moeten haar terugdringen, want
op die manier valt niet te geschiedschrijven. Wat echter wel met de hand op het
hart verteld kan worden, is dat voor het eerst in 's Prinsen openbare leven dit
cunctatoriale element met alle ge- of ongewenste duidelijkheid naar buiten blijkt bij
gelegenheid van de tocht naar Vlaanderen in 1631, die dan ook alleen en uitsluitend
daaraan zijn historisch belang ontleent.
Al kan, in ruim verband bezien, het doel hem niet dan sympathiek geweest zijn,
in hoeverre Frederik Hendrik met hart en ziel achter juist deze expeditie stond, lijkt
dubieus. Om te beginnen proeven wij een zekere discrepantie tussen zijn eigen
mémoires en de Secrete Resolutiën der Staten-Generaal, dus zeggen wij
kortheidshalve tussen de auteurs Frederik Hendrik - persklaar gemaakt door
Constantijn Huygens - ener- en Cornelis Musch anderzijds. Laatstgenoemde stelt
traditiegetrouw de zaak aldus voor, dat het de Prins was, door wie het project ter
tafel gebracht werd, maar dan meer algemeen als inval in Vlaanderen, waarbij het
nabije Brugge ex aequo als doelwit genoemd wordt met het veraffe Duinkerken. In
de Mémoires daarentegen is uitsluitend van Duinkerken sprake, met dien verstande
dat ‘il fut arrêté par les Estats et le Prince d'Orange’ daartegen iets te ondernemen
en wel omdat, naar breed wordt uitgemeten, het kapersnest voor dermate veel
overlast verantwoordelijk is, dat ondanks alle ruimschoots bediscuteerde bezwaren
‘la conclusion fut que pour une affaire de telle importance il falloit hazarder quelque
chose’, dit zonder dat - opmerkelijk verzuim - erbij verteld wordt wie peet gestaan
heeft over die ‘conclusion’.
Onmiddellijk hierop, zelfs zonder punt maar na een semicolon, volgt dan de
vermelding hoe ‘pour cacher son dessein’ de Prins bij Emmerik zijn leger verzamelt
en hoe hij, de 26ste vandaaruit opgebroken, in vijf dagen de Waal afzakt om bij
IJzendijke de troepen aan wal te zetten, een en ander geheel naar behoren
opgesmukt met het gebruikelijke militaire who is who van al dat soort teksten.
Maar dan, wanneer wij het kanaal van Gent naar Brugge hebben bereikt, kan ook
de meest krijgshaftige lezer niet heel veel anders doen dan plotseling stilstaan, al
is het voorlopig maar van verbazing, want wat wij daar aantreffen zijn ‘tous les forts
tenus par l'ennemy le long de ce canal abondonnés avec telle épouvante que tout
15
s'enfuioit à nostre venue.’
Hier echter, juist nu het zo spannend lijkt te worden, moeten wij 's Prinsen relaas
even onderbreken voor een paar gegevens van elders. Om te beginnen vernemen
wij dan dat Frederik Hendrik gelijk had met de bewering dat zijn plannen voor de
vijand geen geheim meer waren. Zelfs voordat deze vaste vorm hadden
aangenomen, reeds in februari, schrijft de Infanta aan de Koning dat verscheidene
burgers uit Antwerpen zijn uitgeweken omdat zij een beleg verwachten. Als dan de
inval zich ook werkelijk in het westen verwezenlijkt
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heeft, proeven wij in de berichtgeving van de oude dame bijna zo iets als voldoening
dat zij gelijk heeft gehad, al krijgt uiteraard die voldoening niet de kans door te klinken
te midden van de angsten die de situatie haar inboezemt, en wel met name de
geringe sterkte van de eigen troepenmacht vergeleken met die van de vijand, te
16
weten - volgens Aitzema - 20.000 man tegenover 30.000.
Maar de Infanta heeft nog meer te vertellen; in een schrijven van 16 juni heet het
dat niet slechts het wapengeweld van de rebellen beroering in het land heeft verwekt,
maar evenzeer de gewetensvrijheid die zij in het uitzicht stellen. En dat wij hier in
plaats van ‘gewetensvrijheid’ ‘vrijheid van eredienst’ moeten lezen - hoezeer typerend
voor het Spaanse bestel, die verwisseling! - behoeven wij niet enkel maar af te
leiden uit de interne logica, daarvoor staat ook een episode ter beschikking, die
Aitzema gelukkig niet verzuimd heeft op te tekenen. Toen men zo dicht bij Brugge
was gekomen, richtte de hertog van Vendôme, de bastaard van koning Hendrik IV,
die Frederik Hendrik als gast op deze expeditie vergezelde, een brief tot de bisschop,
Servaas de Quinckere, ‘hem vermanende tot opgave van de Stadt ende tot dien
eynde te willen uytkomen op de Heyde, hem verseeckerende van goede conditien
voor de Roomsche Religie.’ Als of - misschien een overschatting van de rol die twee
jaar tevoren door Ophovius gespeeld was? - de bisschop de stad zo maar voor het
overgeven had, maar juist als wij het recente geval met Den Bosch indachtig zijn,
daarbij dan reeds vooruitlonkend naar Venlo en Roermond, kan de episode niet
nalaten ons even te boeien. Van bisschop de Quinckere kwam overigens niet de
minste reactie, maar blijkbaar raakte dus het nieuws van dat aanbod wel even
17
verspreid en bleef het niet geheel en al van uitwerking verstoken.
Mij dunkt, na al wat wij tot dusverre vernomen hebben - en naar mijn beste weten
heb ik niets verdonkeremaand - zouden wij, alleen al reeds zuiver stylistisch
gesproken, als aansluitend vervolg slechts een relaas van een voor onze Staatse
wapenen bij uitstek glorierijke expeditie kunnen verwachten. Nochtans, dat werd
het net precies niet, maar aangezien het een historicus nu eenmaal niet gegeven
is iets helder te vertellen, wanneer zijn bronnen troebel zijn, moet ik mij veroorloven
hier mijn toevlucht te nemen tot een lang citaat uit 's Prinsen eigen Mémoires. Het
sluit onmiddellijk aan op die zo prettige verrassing dat alle forten langs het kanaal
van Gent naar Brugge door de vijand verlaten waren:
‘Le Prince estant allé visiter les chemins qu'il pensoit prendre le
lendemain, aprit que le Marquis de Ste. Croix avec l'Armée Espagnolle
estoit venu loger ce mesme jour à deux heures de nous, la sienne estoit
de dix à douze mille hommes de pied, quatre mille Chevaux et quantité
de canon. Sur ceste nouvelle le Prince estant retournë à son quartier, les
Deputez des Estats estans dans le quartier, le viennent trouver, luy
remontrent qu'aians apris que l'Armée ennemie estoit si proche, ils ne
jugeoient pas si praticable ni conseillable de passer plus outre.’
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Hier, bij de aanvang van het crescendo, ben ik zo vrij, tegen alle regels in, het citaat
even te onderbreken, want laat ons wel beseffen dat wat nu volgt een unicum is in
geheel het corpus van de prinselijke gedenkschriften, een formele en klaarblijkelijk
nogal hooglopende ruzie tussen hemzelf en de - noteer: in onderlinge solidariteit
eenstemmig tegen hem vocifererende - Gedeputeerden te velde, van wie nochtans
verscheidene alom in den lande als zijn creaturen golden, en dat zeer zeker niet
ten onrechte. Maar, of wij het allemaal geloven of niet,
‘Le Prince estonné de ce discours, leur remonstre que l'on estoit trop
avancé pour en demeurer-là, qu'ils sçavoient bien la resolution qui avoit
esté prise, qu'eux-mesmes y avoient donné leur voix, que partant pour
l'honneur et reputation de l'Estat et de l'Armée il falloit passer avant et
effectuer ce pourquoy l'on estoit venu; ils luy dirent tous, que s'il le vouloit
faire, que c'estoit contre leur opinion et leur advis, qu'ils protestoient de
tous les inconvenients et malheurs qui en pourroient arriver, que ce seroit
à luy à en respondre, et de tout ce qui pourroit ensuivre au detriment de
l'Estat; luy firent outre plus entendre, que l'on voyoit bien le peu d'affection
qu'il portoit à iceluy, puisque par son ambition il le vouloit si legerement
18
hazarder.’
En wat kan zo'n arme Prins dan verder nog doen dan inbinden? Gelukkig bezitten
wij evenwel ook nog één ander, al is het dan beknopt relaas van deze ruzie en dat
hebben wij te danken aan onze onwaardeerlijke Alexander van der Capellen, wiens
eveneens politiek bedrijvige broer Hendrik, dan lid van de Raad van State, namelijk
een van de gedeputeerden in kwestie was. En nu mag het dan al zijn dat wij wat
oordeelvellingen, laat staan wat insinuaties en dat soort dingen betreft, zeer zeker
niet blindelings mogen afgaan op deze, onze vrijwel enige gedenkschrijver met al
zijn rancunes en vooroordelen, hij is daarbij in alle bekrompenheid van zijn
godvrezende en zekerweterige hoofd onwrikbaar eerlijk, dus als hij schrijft dat zijn
broer Hendrik hem iets verteld heeft, dan heeft broer Hendrik hem dat verteld. En
wat dat dan wel was, mag eveneens als letterlijk citaat hier volgen:
‘De sake is lang en met hevigheid gedebatteert geworden ten
wedersyden: de meeste stemmen hebbende gesien d'inclinatie van syne
Excellentie hebben geresolveert tot een retraite; myn Broeder ende
weinighe andere persisteerden daerby, dat men behoorde voet te houden,
den vyand te verwachten, ende de Stadt (Brugge) soeken te besluyten,
daervan de circumvallatie op de helfte nae niet soo groot was als voor
den Bosch; ... De meeste stemmen hebben geprevaleert; ende is op
woensdag avont den 4 deser (juni), die alle het Land door tot een gemeene
Bededagh gecelebreert was, resolutie genomen, dat men sich soude
19
retireren naer Watervliet.’
Voorafgaand was reeds opgetekend dat, zijnde met eenparigheid van stemmen van
Prins zowel als Gedeputeerden, een belegering van Duinkerken als ‘ondoenlick’
verworpen, ‘alle d'advisen’ gevallen waren op die van Brugge.
Elk wat wils, kan men dus zeggen, maar niemand die ook maar enigermate
getraind is in het tussen de regels doorlezen bij historische bronnen kan dunkt mij
een andere indruk opdoen dan dat, wie met aarzelen was begonnen veeleer
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de Prins was, dan de hem toegevoegde Gedeputeerden. Mochten wij echter nog
twijfelen, dan kunnen wij ons uit die twijfel laten verlossen door Constantijn Huygens
en wel dank zij een van zijn briefjes aan een andere van Frederik Hendriks
vertrouwelingen, Cornelis van der Myle. Dat wat zich allemaal bij het beraad in het
zicht van Brugge heeft afgespeeld ‘choses mieux seantes à la langue qu'à la plume’
zijn, willen wij, na al wat wij erover hebben vernomen, waarachtig wel geloven, maar
daaraan vooraf gaat gelukkig het zinnetje: ‘Enfin, l'abrégé des trois semaines que
nous sommes hors de chez nous n'est autre, sinon que une belle resolution nous
20
a mis en Flandre, et une je ne sçay quelle prudence nous en met dehors.’ Wie ook
maar enigszins met Huygens en zijn tijd vertrouwd is kan er geen ogenblik aan
twijfelen dat die ‘prudence’ - het woord alleen al! - zeer zeker niet als gelocalizeerd
is gedacht in de boezem van de heren Gedeputeerden. Of het de eerste maal was
dat de Scheepsprater van zes jaar tevoren in die van zijn Mooy Heintje deze
van-huis-uit-deugd gewaar werd, valt moeilijk meer na te gaan, maar wel is het de
eerste maal dat het motief - en wel met onmiskenbaar kritische ondertoon - in zijn
bewaard gebleven bescheiden opduikt.
De, laat ons vrijblijvend zeggen, overtuiging dat geen risico's mochten worden
gelopen had dus tot gevolg dat, nauwelijks begonnen, de inval in Vlaanderen weer
werd afgelast. Een week nadat het aan wal gezet was begon het leger zich weer te
embarqueren en weer ruim een week later - want de wind was ‘contrarij’ - werd het
in Woudrichem en Heusden ontscheept en daaromtrent gestationeerd, waarbij wij
natuurlijk niet uit het oog verliezen dat, zijnde Breda nog of weer Spaans, die
contreien als grensgebied konden gelden. Omtrent Frederik Hendriks humeur in
die dagen zijn wij niet ingelicht, maar het lijkt wel zeer vermetel het ons, de
hondsdagen ten spijt, als anders dan verre beneden het vriespunt voor te stellen.
Is niet juist een van de ergste kwellingen waaraan aarzelaars blootstaan, dat hun
zonder respijt de vraag door het hoofd speelt hoe het zou zijn uitgevallen, als zij wel
hadden gedurfd? Daarbij kan een vriendelijk briefje van de Staten-Generaal, waarin
met dankbetuiging voor de ‘goede voorsorgen’ zijn gedrag werd geapprobeerd, de
veldheer die ditmaal geen stad bedwongen had, bitter weinig soulaas hebben
geboden, zo hij het al niet als iets eigenlijk onwaardigs ervoer. Dit endossement
door Hare HoogMogenden was overigens het resultaat van twee dagen deliberatie
over de toestand, waarbij met name als argument tot 's Prinsen verontschuldiging
werd aangevoerd dat de vijand zoveel verse troepen had vrijgekregen, niet slechts
uit Duitsland, maar, nu ook daar plotseling weer eens vrede heerste, eveneens uit
21
Italië.
Het was dan ook, naar wij niet hoeven te betwijfelen, in nauwste samenhang met
deze laatste omstandigheid dat wie de Prins uit zijn morele impasse haalde, de
vijand was, die allerliefste vijand, die namelijk zijnerzijds een expeditie
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op touw zette, waaraan hij... men zou willen zeggen ‘zijn pootjes brandde’, maar
die beeldspraak kan hier geen dienst doen, want waar het op neerkwam was louter
nattigheid, dus boekstaven wij neutraal: die uitliep op een nog veel falikantere en
kostbaarder mislukking dan Frederik Hendriks eigen, per slot van rekening alleen
maar voortijdig afgelaste tocht naar Vlaanderen. Kortom, wat de vijand zich op de
hals haalde, was de fraaiste alliteratie uit onze geschiedenis, de slag op het Slaak.
Of men vergeten was wat destijds Mondragón was overkomen? Of was het er
speciaal om begonnen diens fouten nu eens niet te maken? In ieder geval was het
niet zo maar op allerlei platbooms en wat dies meer zij, maar met 35 fregatten, dat
begin september in het bijzijn der Infanta een krijgsmacht van 6000 man onder graaf
Jan van Nassau te Antwerpen scheep ging om iets tegen Zeeland te ondernemen.
Maar blijkbaar liep het mis met de navigatie. Hoewel de Staatse vloot, die order
had gekregen zich bij Saaftinge te concentreren, zich daarvandaan weer moest
terugtrekken vanwege het vijandelijk geschut, werd niet zoals verwacht een aanval
ondernomen op Zuid-Beveland, maar verschenen plotseling al die fregatten in het
Slaak achter Tholen, waar zij reddeloos aan de grond raakten en een gemakkelijke
prooi werden van wie meer in die wateren thuis waren. De fraaie schepen werden
opgebracht naar Dordrecht en van al wat zich aan vooraanstaands aan boord bevond
waren graaf Jan - wat hem betreft, niet nog eens! - en ‘eenige weinigen, die hem
22
verzelden’, zo ongeveer ‘de eenigsten die 't ontkwamen.’
Het afweren van dit gevaar was uiteraard geschied onder de opperste leiding van
Frederik Hendrik en als ooit het nut gebleken is van zijn benoeming, niet slechts tot
kapitein- maar eveneens tot admiraal-generaal van de Unie, dan wel bij deze
gelegenheid. Blijkbaar reeds tijdig van het naderend gevaar verwittigd, nam hij
terstond - aan zo iets komt geen aarzeling te pas - zijn maatregelen, al naar gelang
de situatie zich ontwikkelde diverse vloot- en legereenheden her- dan wel derwaarts
dirigerend. Toen bleek dat de vijand in het Slaak was verzeild geraakt, stuurde hij
zelfs een regiment Engelsen naar het eiland Tholen, dat zij, als waren zij de mensen
van Mondragón, alleen maar ‘tot over den middel’ wadende konden bereiken. Zelf
had de Prins zijn kwartier opgeslagen in Bergen op Zoom, dus, kunnen wij niet
nalaten erbij te bedenken, het lijkt wel een ongewilde hommage dat de vijand vrijwel
onder zijn ogen die déconfiture kwam beleven.
Maar niettemin, al was hij dan ontegenzeglijk de coördinator van al wat hier aan
defensiefs met een zo welverdiend succes bekroond werd, niettemin is en blijft het
moeilijk de slag op het Slaak onder de overwinningen van Frederik Hendrik te
rangschikken, waarbij men het dan ook nog dubieus mag noemen in hoeverre hijzelf
dat deed. Zou hij in zijn mémoires dat amfibisch gebeuren ook als ‘la victoire qu'il
23
avoit obtenue’ hebben aangeduid of zelfs
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alleen maar zo uitvoerig al die afweermaatregelen hebben opgesomd, als aan dat
vijandelijke initiatief, om van Den Bosch niet eens te spreken, bijvoorbeeld de
verovering van Grol was voorafgegaan, in plaats van wat er dan wel aan voorafging?
Die vraag heeft echter iets unfairs; het veilig doorstaan van ook, om niet te zeggen
van juist dit gevaar zo dicht bij het hart van de Unie, bracht uiteraard een grote
opluchting teweeg, en al had dan niet hij de ondiepe wateren van het Slaak
geschapen, de winden aangeblazen, die er de vijand naartoe dreven of zelfs maar
de vijandelijke stuurlieden tot onkunde geïndoctrineerd, de opperbevelhebber die
zo goed zorg gedragen had voor 's lands verdediging mocht toch waarachtig wel in
ere worden gehouden. Dus na beëindiging van de veldtocht van het jaar geen
semi-clandestiene thuiskomst in Den Haag op een onmogelijk uur, maar - op 10
november - een keurige inhaal, waarbij ‘toute la Bourgeoisie vint au devant de luy
en armes’ om hem naar ‘son Logis’ te begeleiden. De Staten-Generaal van hun
kant hadden twee maanden tevoren griffier Musch opdracht gegeven ‘tot costen
vant Landt’, tegelijk met een van Willem de Zwijger, ook van de huidige Prins een
portret te bezorgen ‘om beyde in de camer van haer Ho. Mo. bewaert ende gehangen
te worden.’ En, praktische, maar zeker niet onwelkome nasleep, juist zoals na ‘Den
Bosch’ werd ook voor zijn tijdens deze veldtocht gemaakte onkosten aan Zijne
Excellentie een bedrag van 36.000 gulden toegekend, alsmede aan Ernst Casimir
24
een van 12.000.
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Hoofdstuk XXV
Van zuiver politiek standpunt, en dan natuurlijk in historisch perspectief bekeken is
het jaar 1631 vóór alles memorabel door de benoeming tot raadpensionaris van
Holland van Adriaan Pauw, Frederik Hendriks enige... wij mogen eigenlijk niet zeggen
tegenstander, maar dan toch tegenspeler van appreciabel formaat. Dit dan met
name daarom, dat hij kortstondig in actu, maar lange jaren in potentia, meer dan
wie anders ook de verbindingsman is tussen Oldenbarnevelt en Jan de Witt, waar
dan nog bijkomt dat hij meer dan wie ook in die potentia-jaren de grootste Hollandse
partijoverwinning - welteverstaan van het Holland der ‘libertijnse’ regenten - van
heel de eeuw wist te bewerkstelligen in de gedaante van de Vrede van Munster.
Kortom, een tegenspeler Frederik Hendrik waardig, plus daarbij ook een man die
wel begrip moet hebben gehad voor paradoxale situaties, want daarin kwam, precies
zoals de Prins, ook hijzelf, en eveneens wat de essentie van zijn politiek bestaan
betreft, onwillekeurig te verkeren. Deze, voor het tweede kwart van de eeuw stellig
wel pienterste exponent van het regentenhollandisme was namelijk zijn politieke
carrière begonnen als pensionaris van zijn vaderstad Amsterdam, en wel in de jaren
toen zijn vleselijke vader Reinier Pauw daar de lakens uitdeelde en als vertrouweling
van Prins Maurits de stad de protagonistenrol liet vervullen in de intern-Hollandse
oppositie tegen Oldenbarnevelt. Bij de geleidelijke liquidatie van het régime Pauw,
die haar beslag kreeg na de magistraatsverkiezing van het jaar 1622, was dan ook
een van de belangrijkste programmapunten het lozen van deze begaafdste onder
's mans vele zonen door hem omhoog te laten vallen in het ene of andere provinciale
of generaliteitsbaantje. Reeds in 1621 was daarbij gedacht aan het
1
raadpensionarisschap, dat toen echter na een interim van twee en een half jaar
aan Anthony Duyk toeviel, zodat mr. Adriaan zich in 1627 een benoeming tot raad
en rekenmeester in de provinciale rekenkamer moest laten welgevallen. Maar al
wilde men hem dan, als zo nauw geassocieerd met de onttroonde, thans dus
oppositiepartij, in Amsterdam graag kwijt zijn uit de stedelijke politiek, men had er
toch blijkbaar voldoende fiducie dat hij te allen tijde de stadsbelangen zou behartigen,
om hem, nu het ambt van raadpensionaris opnieuw vacant was, nogmaals met klem
te pousseren.
Ditmaal dan, naar de uitkomst bewijzen zou, met heel wat betere kansen, al hing
dit wel ten nauwste samen met de omstandigheid dat Jacob Cats die al sedert
september 1629 het interimaat waarnam, naar hij nadrukkelijk en in alle eerlijkheid
verklaarde, het ambt niet begeerde. Iets anders is, dat hij zich ten slotte toch nog
candidaat liet stellen door leden der Vergadering,
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die even nadrukkelijk Pauw niet wensten, waarbij wij in het midden kunnen laten of
deze afkeer uitsluitend op rekening kwam van politieke motieven, dan wel of ook 's
mans persoonlijkheid eraan te pas kwam. In ieder geval kunnen wij zo te zien veilig
beweren dat Adriaan Pauw een verre van beminnelijk mens was; zelfs in zijn
Munsterse gloriejaren vinden wij wel aan de lopende band zijn kennis, bekwaamheid
en al wat dies meer zij geprezen, maar nimmer ook maar een enkel woord dat in
de richting van zo iets als charme wijst. En dat dit ook al zo was in zijn jeugd wordt
aardig geïllustreerd door de Delftse regentenzoon Willem de Groot, die in zijn
dagboek over Broeders - te weten natuurlijk Hugo's - Gevangenisse aantekent hoe
hij op 10 december 1620 over het Binnenhof wandelend, wel teruggegroet wordt
door Muys van Holy maar zeer ostentatievelijk niet door Adriaan Pauw. Voor iemand
in broer Willems situatie uiteraard nogal pijnlijk, maar als het hem daags daarna
weer overkomt, wordt hij door derden gerustgesteld: ‘dan heb verstaen dat sulcx
2
sijn maniere is.’
Zoals de twisten van de laatste jaren ons wel enigermate begrijpelijk maken, had
de vacature van het raadpensionarisschap abnormaal lang geduurd en vrijwel op
de valreep was zij nog verlengd door een tot mislukking gedoemde Amsterdamse
manoeuvre Jacob Cats, die nota bene zelf niet eens wilde, te disqualificeren als
zijnde geboren in Zeeland. Bijgevolg was weliswaar nog in december 1630 de
voordracht gereed gekomen, maar moest de electie zelf worden uitgesteld tot de
voorjaarszitting, waarin dan ook, op 9 april om precies te zijn, Adriaan Pauw ten
langen leste werd gekozen, naar Willem de Groot weet te berichten met 14 van de
19 stemmen. De uitverkorene wist overigens de eer aan zich te houden; toen nog
dezelfde middag Cats hem ging gelukwensen ‘met aanbiedinge van de Sak met 's
Lands Papieren’, weigerde hij deze laatste in ontvangst te nemen voor en aleer hem
officieel ‘notificatie’ was gedaan van zijn benoeming, waartoe dan ook Hare
EdelGrootMogenden terstond hun secretaris Van der Wolff opdracht gaven. Voorts
liet hij vastleggen dat hij bij eventueel aftreden als raadpensionaris zijn huidige zetel
in de Rekenkamer zou kunnen hernemen, als ook dat hij, hoewel ambtshalve niet
3
langer ingezetene, zijn Amsterdamse poorterschap mocht behouden.
En hoe vond Frederik Hendrik het? Op die juist nog in 1630 klaar gekomen
voordracht prijkten drie namen, behalve Pauw en Cats ook nog die van de Raadsheer
4
in de Hoge Raad, de Dordtenaar Rochus van den Honaart. Hierbij moeten wij in
gedachten houden dat de volgorde in de verste verte niet dezelfde betekenis had
als in onze dagen; het was trouwens ook geen voordracht, opgemaakt door een
speciaal daarmee belaste commissie.
Maar opgemaakt was hij dus eindelijk en wat daarna dan blijkbaar als de rigueur
gold, was dat hij ter advies werd voorgelegd aan de Stadhouder. Of zouden de
Heren hem in volle ernst voor zo naïef hebben versleten, dat zij verwachtten hem
open en bloot te horen verklaren wie van het drietal zijn
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voorkeur genoot? Zo ja, dan kregen zij een keurig lesje thuisbezorgd in politieke
discretie, want de commissie die erop was uitgestuurd om Zijner Excellentie's
‘consideratien’ te vernemen, kwam terug met de boodschap dat deze ‘alle drie de
voorsz. genomineerde verklaarde te houden voor bequame lieden en mannen van
beleid’, zodat hij bij voorbaat kon verklaren de keuze die de Heren Staten zouden
5
doen voor ‘aangenaam’ te zullen houden.
Nu is dit allemaal heel mooi en aardig mitsgaders het enig denkbare wijs beleid,
maar achteraf let niets ons te overwegen dat van het drietal Pauw de Prins als van
nature het minst welkom moet zijn geweest, al was het alleen maar vanwege 's
mans familierelaties, vanwege de haat en nijd die zijn naam als het ware automatisch
opriep. Maar niettemin, hij was de candidaat ook van het post-Mauritiaanse
Amsterdam dat zijn vader opzij had geschoven en dit Amsterdam was - maar voor
hoe lang nog? - een van de instanties met wie de Prins het vruchtbaarst samenwerkte
bij zijn interne politiek van evenwichtsherstel.
De hier terloops als tussenzinnetje geopperde vraag lijkt essentieel voor heel de
situatie. Ook al weten wij hoe het weldra zal aflopen, een paar jaar lang kunnen wij,
afgaand op de officiële bescheiden, alleen maar de indruk boekstaven dat alles
koek en ei was tussen de stadhouder van Holland en de raadpensionaris, en wie
weet was dat enige tijd lang ook wel inderdaad het geval. Natuurlijk was Pauw in
zijn functie een centrale figuur te midden van het clubje op 's Prinsen ‘camer’; dat
wij hem daar voortdurend tegenkomen, zegt op zichzelf dus niet heel veel. Maar
als wij zien hoe, om een willekeurig voorbeeld te kiezen, de Prins in september
1631, als de vijand volop bezig is met zijn oorlogstoebereidselen voor het Slaak,
6
zich tot Pauw richt om meer geld te sturen, dan kunnen wij niet nalaten erbij te
bedenken dat hij dat verzoek ook tot het college van Gecommitteerde Raden had
kunnen richten en dat hij dat ten tijde van Anthony Duyck of Jacob Cats ook placht
te doen. En soortgelijke overwegingen gelden mutatis mutandis, wanneer wij in het
voorjaar van 1632 Pauw naar Venlo zien trekken om aan de dan naar Staatse zijde
overgelopen Hendrik van den Bergh cum suis de hun toegezegde geldsommen
over te brengen. En wat heeft het te betekenen, als wij in juni 1633 Cornelis Musch
horen klagen dat Pauw aan, let wel, niet zijn eigen Hollandse bazen, maar aan de
Staten-Generaal schrijft in een cijfer, dat hij, Musch, niet heeft, en of Constantijn
7
Huygens - dus lees: de Prins - hem dat kan bezorgen?
Niettemin zullen wij een paar hoofdstukken hieronder gewaar worden hoe Frederik
Hendrik reeds in 1635 een ingewikkelde en langdurige politieke manoeuvre eraan
zal spenderen dezelfde Adriaan Pauw tot aftreden als raadpensionaris te dwingen,
een maatregel die wij stellig als een van de allerbelangrijkste moeten aanmerken
van heel zijn regering, maar waarbij ons verder generlei tekst of uitleg wordt gegeven,
zodat wij wel erop zijn aangewezen er zelf het een en ander bij te bedenken en dit
dan om der zinnigheid

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

362
wille maar liever hier terstond bij de aanvang van de het tweetal opgedrongen
samenwerking.
Daarbij doet zich dan zo te zien weer iets paradoxaals voor. Als hij door de Prins
zo deskundig wordt weggewerkt, vertoeft Pauw als buitengewoon ambassadeur te
Parijs, waar hij - samen met de geheide prinsenman De Knuyt - het juist de Prins
bijzonder dierbare alliantieverdrag heeft genegotieerd, dat weinig minder dan de
partituur zal leveren voor het slot van onze tachtigjarige oorlog; maar dit vooropgezet
ziet het er niettemin naar uit dat, als wij één bepaalde en concrete aanleiding moeten
zoeken voor het ‘in ongenade vallen’ van de raadpensionaris, wij dit slechts zullen
vinden in de omstandigheid dat hij zich inmiddels had doen kennen als een
voorstander van de vrede. Of leggen wij wie weet het accent nog zuiverder, wanneer
wij beweren dat het zijn vaderstad aan de Amstel was, maar als wier exponent hij
zich liet gelden, die, lang en breed bekomen van haar prinselijke wittebroodsweken,
dan bijna openlijk een vrede nastreeft, waardoor de verdrongen rivaal Antwerpen
voor altoos buiten de Tuin van de Zeven wordt gesloten?
Maar hoe ontegenzeglijk dit ook waar mag zijn, hebben wij er wel zo iets
aanwijsbaars bij nodig? Er is toch ook nog het oud-vaderlandse spreekwoord van
de twee kapiteins op één schip. Laat dat dan een tijd lang goed gegaan zijn nadat
de knappe staatsman Oldenbarnevelt de twintig jaar jongere Maurits tot militair
bevelhebber had laten aanstellen, na zes jaar militair plus politiek commando was
de mid-veertiger Frederik Hendrik in het minst niet van zins zich een van beide weer
uit handen te laten wrikken. En al zijn dat soort van speculaties eigenlijk onoirbaar,
men kan in dit verband moeilijk nalaten zich af te vragen hoe het gegaan zou zijn
als Frederik Hendrik, in plaats van nominaal ook zelf niet meer dan dienaar der
Staten, 's lands souverein geweest was. Zou dan het onmiskenbare talent van
Adriaan Pauw volledig tot zijn recht hebben kunnen komen? Men kan zich, dunkt
mij, voorstellen: waarschijnlijk wel als diplomaat, maar als minister zou hij zo te zien
te veel Richelieu en te weinig Sully geweest zijn.
Deze speculaties echter ter zijde gelaten en weer teruggegrepen naar onze
vaderlandse beeldspraak, Adriaan Pauw liet er van meet af aan geen zweem van
twijfel aan bestaan dat hij het stuurmanschap - al was het dan maar, want hij zal
toch Huygens' Scheepspraat wel gekend hebben, het tweede - heel anders opvatte
dan zijn voorganger Duyck, om van de waarnemer uit Brouwershaven niet eens te
spreken. Maar wie anders kan hem dan als model voor de geest hebben gestaan
dan de grote Landsadvocaat die immers ook het landsbelang erbij gebaat achtte
als hij in handen hield al wat hij maar in handen kon krijgen, die eveneens de
financiering van de oorlog onder zijn hoede nam en die daarbij niet aarzelde ook
zelf als gedeputeerde mee te velde te trekken, in welk verband - en moeten wij hier
nogmaals ‘ook’? zeggen - hij niet licht werd bevangen door een aanvechting zijn
wijze raadgevingen binnengaats te houden.
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Een typisch staaltje van Pauws zucht tot bedisselen wordt ons geboden door het
register zelf van de resoluties der Heren Staten van Holland. Behelsde dit tot dusverre
in alle eerlijkheid wat er op iedere afzonderlijke zittingsdag behandeld en Deo volente
besloten was, dat zou de nieuwe man eens anders regelen. Ten minste, reeds van
de zomerzitting 1631, de eerste na zijn ambtsaanvaarding, wordt ons alleen maar
een globaal, zij het naar behoren gedetailleerd verslag geboden, zorgvuldig ingedeeld
volgens de punten van de beschrijvingsbrief, zonder dat ons onthuld wordt hoeveel
tijd elk van die punten in beslag nam, laat staan op welke dag of dagen zij aan de
orde kwamen of zelfs wanneer erop geresolveerd werd. Blijkbaar werd evenwel dit
systeem toch te bezwaarlijk gevonden, want reeds in 1633 blijkt het weer te zijn
afgeschaft. Hun eigen discussies en besluiten alleen maar geboekstaafd te weten
nadat zij eerst deskundig waren gearrangeerd door hun pensionaris, was de Heren
toch blijkbaar te gortig. Hoe hij dit materiaal arrangeerde is, zijnde het familie-archief
Pauw in vlammen opgegaan, helaas ook voor ons achteraf niet meer aan de hand
van enigerlei kladjes of iets van dien aard te reconstrueren. Overigens hadden zoals
wij trouwens zagen de Staten van Holland ook een functionaris die officieel secretaris
heette, maar die zich dus klaarblijkelijk de wet liet voorschrijven door de
raadpensionaris. Iets anders is dat dit soort manipulaties met de stukken voor
Frederik Hendrik, die al gewend was aan en zelf gebruik maakte van Cornelis Musch,
bezwaarlijk heel veel ergernis kan hebben betekend.
Als Adriaan Pauw inderdaad met veertien van de negentien stemmen tot
raadpensionaris is gekozen, dan kan dat alleen daaraan te danken geweest zijn dat
hij, behalve die van zijn eigen, thans ‘onconsistoriale’ Amsterdam en wie weet ook
nog die van enkele van Amsterdams huidige geestverwanten, in ieder geval ook
die van ettelijke steden moet hebben gekregen, waar wel nog de lieden van '18 de
boventoon voerden, en trouwens, uit de correspondentie van een Grotius en een
Uytenbogaert blijkt duidelijk dat, Amsterdam of geen Amsterdam, in die hoek 's
mans benoeming nog als iets in hoge mate ongewensts beschouwd werd. Het was
dus wel een radicale omzwaai, die mr. Adriaan te maken kreeg en als hij er even
wat tijd voor nodig had hem te maken, dan moeten wij daarvoor begrip weten op te
brengen. Wat daarbij voor de man persoonlijk de situatie nog aanzienlijk moeilijker
moet hebben gemaakt, was de omstandigheid dat, hoe drastisch dan ook
weggevaagd van het toneel der politiek, vader Reinier nog in het land der levenden
verkeerde en zelfs was hij, om het met weinig minder dan een contradictio in terminis
aan te duiden, nog steeds de afgod van de Calvinistische smalle gemeente, zoals
nog eens met veel omhaal zal blijken bij zijn begrafenis in 1636.
Dan heeft echter, al had hij er dus even tijd voor nodig, zoon Adriaan - inmiddels
zelfs al weer raadpensionaris àf - al lang en breed geopteerd voor
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de thans officiële Amsterdamse beleidslijn. Het ongeluk had echter gewild dat ten
tijde van zijn benoeming nog juist het laatste restje remonstrantenmisère acuut was,
de kwestie van de thans zeven dominees - de achtste, Eduard Poppius, was
inmiddels overleden - die al nog maar op Loevestein zaten te beschimmelen. En
als dan eindelijk die kwestie op de meest onorthodox denkbare, maar enig praktisch
uitvoerbare wijze uit de wereld is geholpen, dan komt Hugo de Groot de hele
narigheid van 1618 nog eens ten principale oprakelen.
Maar dat aanstonds; wat betreft de houding van de nieuwe raadpensionaris ten
opzichte van de religieperikelen vinden wij van remonstrantse zijde al vrij spoedig
opgetekend dat het nogal meevalt. Vernemen wij nog begin september - steeds
1631 - dat naar aanleiding van de dan hangende kwestie of de nieuw-opgetrokken
remonstrantse kerk in Den Haag weer moet worden afgebroken, Pauw expresselijk
naar de president van het Hof is getogen om op gestrengheid aan te dringen, later
in dezelfde maand schijnt hij het erop toe te leggen ‘'t kerckelicke te houden voor't
leste’, te weten van de lopende Statenzitting. Maar inmiddels heeft hij dan ook een
wenk van Frederik Hendrik uit het leger gekregen ‘alles in stilte te houden’, zoals
hij ook, naar een paar weken later verluidt, door de eigen Amsterdammers ‘ernstelijck
aengesproken en belezen is, en dat hij wel merckt dat het schip over die andere
boegh niet soude willen zeylen, en dat hij daerom water in sijn wijn doet.’ De
beeldspraak is niet puntgaaf, maar wat er bedoeld wordt is wel duidelijk, en ziet, als
nog geen week later een zestal felle predikanten met aan het hoofd de aartsstoker
Rosaeus de pensionaris wil komen spreken, dan geeft hij hun alleen maar ‘een
grau, seggende: ick en kan u niet spreecken, daer sijn andere dingen te doen, de
8
sware lands saecken moeten voorgaen.’ Hoe het een Rosaeus in de oren moet
hebben geklonken dat de religiegrieven geen zware landszaak meer zouden zijn,
tart alle verbeeldingskracht.
Wat, meer concreet gesproken, Uytenbogaert met het ‘kerckelicke’ bedoelde, dat
Pauw op de septembervergadering tot het laatst wilde uitstellen, is grotendeels het
oude zeer van het vorige en de voorvorige jaren: het conflict tussen magistraat en
kerkeraad in Amsterdam, de splijting binnen de Rotterdamse gemeente en bovenal
natuurlijk, generisch gesproken, het achterwege blijven van een drastische
remonstrantenvervolging. Wij zijn er reeds tot in den treure mee geconfronteerd
geweest, dus laat ons thans een fikse streep eronder zetten, en dit dan met een
Amsterdamse vroedschapsresolutie, behelzende dat de stedelijke afgevaardigden
ter Statenvergadering aldaar met ‘soete, bondighe ende deftighe redenen verthoonen
ende demonstreren sullen, dat de placaten eens behooren te comen in non
9
observantie.’
Dan schrijft men reeds september, steeds van het jaar onzes Heren 1631, maar
de zomermaanden van datzelfde jaar hadden ten langen leste de, zij het weinig
elegante en bevredigende oplossing gebracht van het probleem, dat
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zo veel jaren lang het nodige had bijgedragen tot de vergiftiging van de atmosfeer,
dat van de gevangen predikanten op Loevestein.
De pogingen het zevental langs legale weg vrij te krijgen bereikten in de winter
en het voorjaar van 1631 hun hoogste intensiteit en dat wil heel wat zeggen.
Natuurlijk werd het heul nog steeds in de eerste plaats bij Frederik Hendrik gezocht,
al schrijft wat dat betreft Episcopius smalend dat deze niet zo lichtelijk ‘de quade
[zal] soecken te disponeren tot eene goede resolutie, maer nae sijne gewoonte den
president de requeste recommanderen’, waarbij met die president natuurlijk de om
de week wisselende voorzitter van de Staten-Generaal bedoeld is, onder welke
instantie het geval immers ressorteerde. Maar doet Uytenbogaerts zoveel als
‘kardinaal-nepoot’ hiermee de Prins geen onrecht aan? Als hij in antwoord op een
zoveelste beroep laat weten dat hij in dezen niets zou kunnen ondernemen ‘all waer
mijn eygen vader in die gelegenheyt’, dan klinkt dat toch niet zo maar als een
10
goedkoop uitvluchtje.
Merkwaardigerwijze levert juist het verdere verloop van Uytenbogaerts campagne
de duidelijkste demonstratie hoe weinig Frederik Hendrik zich in een geval als dit
een sic volo sic jubeo kon permitteren. Helaas is die campagne, een van de
boeiendste en levendigste relazen hoe heel dat staatsbestel op het Binnenhof in
de praktijk functioneerde, te lang om haar hier op de voet te volgen, maar wij voelen
als het ware nog na drie en een halve eeuw de vermoeidheid mee in 's mans oude
hoofd en benen bij al dat uitkien-, praat- en tevens loopwerk. Zorgvuldig mikken dat
bepaalde aspecten van de zaak aan de orde komen op een dag dat Jantje wel,
maar Pietje niet in Den Haag is. En daarbij moet dan Klaasje in de arm worden
genomen, de enige die zorgen kan dat Jantje niet ter elfder ure nog ontsnapt. Maar
dan is het wel gewenst in memorandum of rekest nummer zoveel een passage te
wijzigen, die, zoals hij er staat, aanstotelijk zou kunnen zijn voor Klaasjes vriend
Heintje; dit nog te meer, daar die immers ook op goede voet staat met de gevaarlijke
Pietje. Enz. enz., wij kunnen blijven ronddraaien ad infinitum, maar wij mogen er
zelfs niet één moment duizelig bij worden, want dan kan een heel project reddeloos
in elkaar storten.
Culmineren doet dit caput berichtgeving in een verslag van de zitting der
Staten-Generaal - Uytenbogaert had wel overal zijn mensen! - waarin d.d. 20 februari
- altijd nog 1631 - de zaak aan de orde kwam. Men mag het misschien niet een
bellum omnium contra omnes noemen, maar wat wel bijna snijdbaar in de lucht
hangt, is zo iets als een angst van allen voor allen en die dan natuurlijk tot ruzie
leidt, zij het in casu niet zozeer tussen verschillende provincies, als wel onderling
binnen de diverse gewestelijke afvaardigingen. En hoe heet dan ook weer de
zevenvoudige deus ex machina, van wie alleen in zo'n geval nog heul kan komen?
Ruggespraak! De mensen thuis moeten het maar opknappen en ons dekken. Men
zou dit hele verslag van hoe bij
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onze Generaliteit besluitvorming tot stand dan wel, zoals in casu, niet tot stand
11
kwam als verplichte lectuur moeten voorschrijven voor al wie zich vertrouwd wil
maken met het fameuze staatsbestel der Republiek, maar waar het ons in dit verband
alleen maar om te doen mag zijn, is het besef wat voor een schier onontwarbare
legpuzzle voor iemand in Frederik Hendriks positie het simpele regeerwerk van alle
dag moet geweest zijn.
Volledigheidshalve zij nog vermeld dat bij Uytenbogaerts campagne ook Prinses
Amalia werd ingeschakeld, bij wie namelijk de ‘vroukens’ van de gevangenen hun
nood waren komen klagen met beroep op haar goedgunstige tussenkomst. Welnu,
als resultaat liet zij - en wel, naar beweerd werd, op raad van de Prins - de geheide
Oranjeman Vosbergen bij zich komen, die haar beloofde dat bij zijn best zou doen
om zijn provincie, het uitgesproken contraremonstrantse Zeeland, in voor de
12
gevangenen gunstige zin te beïnvloeden. De episode zij hier niet onvermeld gelaten,
want zij biedt naar mijn beste weten het vroegst geboekstaafde voorbeeld van
rechtstreekse bemoeienis door de dame in kwestie met politieke aangelegenheden,
en l'appétit vient en mangeant.
Maar met dat al was het dus weer eens mislukt, en ditmaal zelfs met groot éclat,
de zeven van Loevestein langs legale weg vrij te krijgen en wat er dan gebeurt, is
dat wij als het ware in de politieke lucht zich zo iets voelen condenseren als een
onuitgesproken hoop dat het eindelijk op de een of andere manier zal mogen
gelukken die legaliteit uit een haarzelf als eerste zwaar benauwend keurslijf te
verlossen. Dit klinkt nogal vaag, maar hoe kan het anders? Als men in een geval
als dit met brute logica poneert dat het enige alternatief voor ‘legaal’ ‘illegaal’ is, dan
kan dat de hoop, al is en blijft zij hoop, alleen nog maar onuitgesprokener maken,
behalve dan dat wij ons kunnen inbeelden haar heel schuchter de vraag te horen
fluisteren of er in een landje zoals deze Republiek ook niet iets semi-legaals te
versieren zou zijn, met dien verstande dat er hoegenaamd geen zwart op wit aan
te pas behoeft te komen.
Loze subtiliteiten, wat hier wordt weergegeven? Maar niettemin vermogen wij
slechts met behulp daarvan iets althans enigermate zinvols te construeren uit wat
wij nu verder aan de orde gesteld zien, de vraag in hoeverre men met redelijke
zekerheid zich - en henzelf natuurlijk - gedekt te weten de gevangenen kon laten
ontsnappen. Vooropgezet moest bij dit soort verhoopselen natuurlijk worden dat,
op een knoestige kern van fanatici na, men bij consensus omnium die in de kerker
zuchtende pleiade veel liever kwijt dan rijk was, zodat alleen dat kwijtraken zelf het
probleem was. Welnu, tot die conclusie was men eigenlijk wel gerechtigd na die
laatste discussie ter zake door Hare HoogMogenden, waar weliswaar door Friesland
- het landje van Ernst Casimir - met ‘vuyr ende vlam’ betoogd was dat het de
remonstranten waren, die ‘'t land in roeren gestelt’ hadden ‘ende houden 't noch in
roeren met haer
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geselschap’, maar waar verder te midden van alle tumult vrij duidelijk was gebleken
dat men in laatste instantie eigenlijk alleen maar angst had iets op schrift te stellen,
waarbij het de schijn kon hebben alsof ook maar het minste steekje was losgetornd
aan het establishment van 1619, toen nu eenmaal de remonstranten tot iets bijna
nog ergers dan papisten waren vermaledijd.
De enige oplossing uit de impasse leek dus de dominees zelf te laten ontsnappen,
maar wie moest daarvoor de verantwoordelijkheid op zich nemen? De commandant
van het fort stond, typerend genoeg voor de nieuwe windrichting, tegenwoordig op
alleszins goede voet met zijn gevangenen, maar een per slot van rekening
functionaris kon men ook weer niet al te veel op de schouders schuiven. Aan de
andere kant is het ook niet zeer wel doenlijk een collectiviteit zoals de Statencolleges
collectief door hun vingers te laten kijken, dus komen wij dan niet voor de zoveelste
maal weer eens terecht bij de Prins? Maar zou het niet heel dom, plus - denk alleen
maar aan de neef in Leeuwarden - daarbij unfair zijn te verlangen van hem een
machtwoord in die richting geregistreerd te vinden? Het enige dat wij dan ook weten,
is dat op een gegeven donkere avond, toen de commandant toevallig niet thuis was,
de wacht werd toevertrouwd aan een soldaat die zelf de remonstrantse persuasie
was toegedaan, plus dat er juist in die dagen onder de kasteelmuur een partij riet
was weggekapt, die tot dusverre het meren van kleine bootjes belemmerd had. En
wat bovendien nog uit de weg had moeten worden geruimd, waren de scrupules
van ds. Niellius, want de heren hadden immers beloofd niet te zullen ontvluchten.
Goddank echter kon hem nog op tijd worden ingeprent dat dat alleen gold voor de
dagelijkse luchtje-schep op de wallen. Kortom, aldus een eeuw later de steeds
secure Wagenaar, ‘sommigen schryven dat zy met oogluikinge los gelaaten zijn....
13
Nogtans is hiervan geene zekerheid.’
Dat er na deze ontsnapping her en der in den lande het een en ander aan
verontwaardiging ruchtbaar werd, spreekt wel vanzelf, maar naar Uytenbogaert, in
wiens ogen de onderneming ‘seer onbedacht’ gedaen was, tot zijn grote opluchting
kon constateren, was het geval na enige discussie in de Staten van Holland, weldra
14
‘gepasseert met meer stillicheydt als men meynde.’ Klaarblijkelijk was hij dus niet
de enige opgeluchte, en wie kan het na al wat hij met het geval te maken had
gekregen meer van harte geweest zijn dan Frederik Hendrik?
Maar bracht nu dit klimaat van opluchting met zich mee dat Holland en zijn
Uniegenoten voortaan veilig waren voor het, al dan niet politieke remonstrantisme,
al was het maar in de zin, waarin de wereld in het jaar 1945 ‘safe for democracy’
werd geacht? Neen, dat zou toch weer even heel anders blijken en de aanleiding
hiertoe werd geleverd door Hugo de Groot, van wie nog in het land der levenden
vertoefden - want daar vertoefde Johan van Oldenbarnevelt nu eenmaal niet meer
- veruit het belangrijkste slachtoffer van de
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mutatie van 1618. Na jarenlang spieden uit de verte plus na de nodige
verkenningstochten van zijn Maria, achtte in het najaar van 1631 de illustere balling
de atmosfeer voldoende opgeklaard om het erop te wagen, zodat hij eind oktober
plotsklaps in Rotterdam verscheen, de stad waarvan hij immers pensionaris was
geweest en in eigen ogen zelfs altijd nog was.
Maar ziet, naar aanleiding van deze komst kon al het opgebuilde zeer vrij
losbreken. Dat Grotius van harte welkom was bij 's lands elite behoeft geen betoog
meer en zeker moeten wij het ons niet zó voorstellen, dat tijdens zijn verblijf van
bijna vijf maanden zijn leven of zelfs zijn destijds wederrechtelijk herkregen vrijheid
gevaar zouden hebben gelopen; daar waren stadsregeringen zoals de Rotterdamse
en de Delftse wel garant voor en heel zeker die van Amsterdam, waar hij medio
december, toen er reeds een bevel tot inhechtenisneming tegen hem was
uitgevaardigd, zijn tenten opsloeg, maar wat er in die tussentijd aan kwalijk
keffertjeslawaai niet slechts was losgebroken - dat kon men verwachten - maar op
geen enkele wijze tot bedaren brengbaar gebleken, moet al wie ook maar enigszins
aan het haec libertatis ergo gehecht was wel heel dicht bij de rand van de vertwijfeling
hebben gebracht.
En hoe reageerde Frederik Hendrik? In hoeverre gevoelde hij zich werkelijk, dus
niet alleen van buitenaf, bij het geval betrokken? Dat hij er ambtelijk mee te maken
had, al was het maar als stadhouder van Holland, is uiteraard in confesso. Als wij
dan ook de Rotterdamse burgemeester Van Berckel speciaal naar Den Haag zien
reizen om met de Prins ter zake overleg te plegen, dan kunnen wij dat alleen maar
doodnormaal vinden en als wij niettemin kort daarop de Rotterdammers in de Staten
van Holland horen verklaren dat De Groot ‘buiten medeweten’ van de magistraat
in hun stad vertoeft, mitsgaders, een paar dagen later, dat de baljuw hem niet heeft
kunnen vinden, dan ligt dat zogezegd aan de geschapenheid van het lieve
15
vaderland. En wat de Prins betreft, dat, als het aan hem had gestaan, De Groot
16
niet weer het land had hoeven te verlaten, willen wij gaarne op voorhand geloven,
maar helaas, het stond niet aan hem ter beslissing. Of moeten wij dit soms
zorgvuldiger aldus formuleren: hij was overtuigd dat het niet aan hem stond? Maar
was die overtuiging misschien in wezen ook alleen maar een symptoom van de
overdreven voorzichtigheid die des cunctators is? Wie in ieder geval deze mening
huldigde, was Grotius zelf, en al mogen wij dan zeker niet voetstoots aannemen
dat hij, de voornaamste belanghebbende zelf, de dingen zuiverder zag dan de Prins,
zijn mening is nu ook weer niet iets, waarvan men nalaat kennis te nemen. Wat wij
hierbij echter wel in gedachten moeten houden, is dat onder zijn in het land blijven
hijzelf en Frederik Hendrik iets totaal anders verstonden. Was laatstgenoemde, naar
hij het tegenover Simon van Beaumont uitdrukte, van mening dat een verzoek weer
in het vaderland te mogen verblijf houden ‘simplicissime’ zou moeten worden gedaan,
17
‘sonder yet van't gepasseerde aen te raecken’, de zo langzamerhand bijna
beroeps-verongelijkte beliefde met
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niets minder genoegen te nemen dan met algeheel eerherstel. Reeds in een eerste
schrijven uit Rotterdam, waarin hij de Prins zijn aankomst bericht, wordt de
‘goedertierentheit van Uwe Excellentie’ op omineuze wijze gekoppeld, niet slechts
aan ‘mijn onschuldt’, maar ook aan ‘de notoire nulliteit van de proceduren tegens
ons gehouden’ en zes weken later lezen wij zelfs in een, zo te zien niet ingediend,
maar toch in concept aan Frederik Hendrik voorgelegd rekest aan de Staten van
Holland het verzoek
‘dat Uwe Groot Mog. gelyeve goet te vinden, dat hij de nulliteyten
bestaende soo in de incompetentie van de rechters als van de forme
gehouden in de voors. procedure ende gevolgde sententie deducere voor
18
den Hove van Holland als ordinaris rechter...
Alsof dat niet het hele staatsbestel omver gooien ware! En als een zo geengageerd
historicus, in casu rechtshistoricus als Hugo de Groot, die zelfs de autoriteit van de
oude graven van Holland achteraf tot weinig meer dan een nul-plus had weten te
reduceren, inderdaad geloofde dat zo iets zonder burgeroorlog in de macht zou
staan van een stadhouder, dan pleit dat niet voor zijn acumen als staatsman.
Niettemin neemt, al behoeven wij het goddank niet van brief tot brief te volgen, zijn
verbitterdheid tegen Frederik Hendrik gestadig toe, totdat het ten slotte onomwonden
19
hij is, ‘die mijne saecken bederft.’ Maar zelfs al meende hij dit eerlijk, zou hij zich
dan misschien even eerlijk al niet meer herinneren hoe hijzelf indertijd was tekort
geschoten tegenover Oldenbarnevelt? Zo'n soort partiële amnesie is altijd mogelijk,
maar wie weet herinnerde Frederik Hendrik het zich nog wel; ook dat is mogelijk.
In ieder geval vertrok De Groot, barstend van wrok, uit Amsterdam naar Hamburg.
20
De ‘harde steden’ hadden zo waar nog kans gezien een prijs op zijn hoofd gezet
te krijgen, al maakte dat op de Amsterdamse machtshebbers niet veel indruk. Zo
ooit ergens, dan was hij aan de Amstel als een volwaardig wereldwonder gefêteerd,
21
zo zelfs, dat hij nauwelijks op straat kon lopen ‘sonder groot gevolch van volck.’
Alleen was de Amsterdamse Vondel in zijn Wellekomst wel wat te optimistisch
geweest, toen hij, blijkbaar nog in de waan verkerend dat heel het land - ‘soo veele
steeên besluiten uit een mondt’ - het ‘Delftsche wetorakel’ weer had welkom geheten,
in jubel uitbarstte over ‘desen gouden dagh, dien Hollandt wel met eere vieren
22
magh.’
Maar is het niet een bijna nog navranter anticlimax, wat wij in Grotius' laatste
levensjaar omtrent hem vinden opgetekend in zijn vaderland? Op weg naar
Stockholm en via Stockholm naar het finale Rostock, arriveerde hij begin mei 1645
over zee in Rotterdam en wie dit, stellig bij monde van raadpensionaris Cats, ter
Staten van Holland liet ‘kennelijk’ maken, was Frederik Hendrik. Welnu, waaraan
zouden wij ongezoutener kunnen proeven wat zich tussen 1631 en 1645 aan
klimaatverandering had voorgedaan, dan aan de nuchtere toevoeging in het register
van Hare EdelGrootMogenden: ‘Waar-
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op zynde gedelibereert, is het gunt voorsz. is, gehouden voor notificatie’?
In ieder geval maakte dit detachement een paar maanden later De Groots alleszins
illustere begrafenis in zijn geboortestad Delft mogelijk, waarbij men zich, gezien het
tijdstip, bezwaarlijk kan voorstellen dat door een elite van Hollandse deelnemers
niet allerlei onaardigs over de Prins werd te berde gebracht; dit dan, supreme ironie,
op dat tijdstip niet helemaal ten onrechte, al had die gerechtvaardigheid hoegenaamd
niets met Grotius te maken.
Hebben wij in de voorafgaande hoofdstukken Frederik Hendriks bemoeienis met
de religie en wat daaruit voortvloeit voornamelijk in een Hollands kader bekeken,
ter completering van het beeld is het niet ondienstig van dezelfde complexe
problematiek althans ook één buiten-Hollands voorbeeld even aan te roeren en
daartoe leent zich dan het best de ontwikkeling in Nijmegen, waar ter plaatse de
stadhouder - uiteraard die van Gelderland - vèrstrekkende bevoegdheden had bij
de magistraats- en vroedschapsbestelling, voortvloeiend uit de omstandigheid dat
de stad in 1585 vrijwillig weer 's konings zijde had gekozen en bijgevolg in 1591
door Maurits heroverd - ‘gereduceerd’ zoals het heette - had moeten worden.
Een tweede omstandigheid, die men in gedachten moet houden, is dat Nijmegen
ten tijde van Oldenbarnevelt de belangrijkste, om niet te zeggen de enige belangrijke
remonstrantse stad was geweest beoosten Utrecht, en wel in die zin dat, in
tegenstelling tot wat het gros van de Hollandse steden te zien gaf, niet slechts het
gremium der regenten, maar ook de bevolking, voor zover voor de reformatie
gewonnen, in overgrote meerderheid remonstrants was. Toen dan ook Maurits als
eerste bedrijf van wat een nationale staatsgreep zou worden, op 2 januari 1618 oude stijl natuurlijk - te Nijmegen in contra-remonstrantse zin de wet verzette, was
dat wel degelijk het met de sterke arm aan de macht helpen van een minderheid.
Welnu, dat soort van omstandigheden maakt doorgaans dergelijke minderheden
niet toeschietelijker. Bijvoorbeeld nog in juni 1631, wanneer, hoe graag ook een
Rosaeus in Den Haag het zou willen, zo iets in Holland al niet meer voorstelbaar
is, rapporteert Daniël Wittius, de remonstrantse predikant te Nijmegen, hoe zijn huis
24
is geplunderd met meeneming van zijn boeken en papieren. Dit hoewel reeds in
1628, toen hij tegen zijn eigen wensen in bij de magistraatsbestelling - die hij, terloops
gezegd, doorgaans liet waarnemen door zijn neef Culemborch - de zittende kliek
toch nog maar weer eens haar zin had gegeven, de Prins de heren tegelijkertijd wel
had vergast op een sermoen ‘dat hij naemaels anders daerin soude voorsien, indien
sy haer tegen hare borgerije niet soo en droegen, dat deselve claechloos bleve’,
en scherper nog: ‘dat hij begerde dat sij voortaen met haar burgerije wat civylder
souden handelen, als sij in voorleden tijden hadden gedaen.’ Hierop was toen
weliswaar een bijeenkomst gevolgd tussen de kopstukken van de twee partijen,
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waarbij ‘all het voorgaende affgedroncken is, met verclaring van de geseyde hooffden
25
niet meer soo tegen de remonstranten te sullen procederen,’ maar wij zagen hoe
weinig bescherming dit nog drie jaar later aan Wittius bood. En ook op wat wij met
een voor zeventiende-eeuwers onvoorstelbare abstrahering het zuiver politieke vlak
plegen te noemen gelukte het de Nijmeegse consistorialen, ditmaal zelfs met behulp
van niet slechts het Hof, maar ook nog de Landdag, de Prins in een positie te
manoeuvreren, waarin het hem onmogelijk zou zijn geweest de afgezette
voormannen van vijftien jaar her, zelfs na een officiële verzoening met de Openbare
Kerk, bij de bestelling van 1632 weer met een zoet lijntje in de Raad te installeren.
Gekùnd zou hij dat ongetwijfeld hebben en zelfs met alleszins legale middelen, maar
alleen zó, dat het maar al te gemakkelijk kon worden voorgesteld als een soort
contre-coup tegen die van Maurits in 1618, zodat ten langen leste Maurits' opvolger
eens openlijk kon worden aan de kaak gesteld - en dat dan niet alleen in Nijmegen!
26
- als ‘fauteur’ van het remonstrantendom. Kortom, hier was, al willen wij dan
weigeren het een morele te noemen, wel degelijk sprake van een politieke nederlaag
voor de stadhouder van onder meer Gelderland.
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Hoofdstuk XXVI
In de traditionele historische canon van Frederik Hendriks leven en werken geldt
het jaar 1632, dat van de Maasveldtocht met Maastricht, vrijwel ex aequo met 1629,
het jaar van Den Bosch, als een hoogtepunt en dit ook heel zeker niet ten onrechte,
maar wel is het zaak dat wij naar aanleiding van zo'n classificatie terdege het besef
laten doordringen hoezeer toch de beoordeling van allerlei historische
gebeurtenissen, de toekenning van sterretjes, afhankelijk is van latere historische
ontwikkeling. Ware bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk van 1815 voorbestemd
geweest tot beklijven, dan zou, juist zoals 1629, ook dat jaartal 1632 niet zwaarder
tellen dan als een zoveelste accentverlegging, zeker niet van belang ontbloot, maar
toch van tijdelijke aard. Zijnde evenwel in 1830 ons historisch vaderland opnieuw
en tot dusverre definitief gespleten, kunnen beide jaartallen alleen maar met groot
reliëf in onze geschiedenisboekjes vermeld staan; immers, het partiële resultaat
ervan leeft nu nog voort in de omstandigheid dat eerst Noord-Brabant en daarna
nog een tweede zuidelijke provincie tot het Noordelijk Koninkrijk kwamen te behoren.
Vertrouwd als wij zijn met de notie ‘1632, Maastricht’, wekt het wel even enige
verbazing wanneer wij gewaar worden dat nog op 21 maart op voorstel van Frederik
1
Hendrik in het Secreet Besogne werd besloten dit jaar Antwerpen te gaan belegeren.
Met aanvankelijk dit doel voor ogen nam dan ook de Prins de gebruikelijke
maatregelen om de financiering van zijn veldtocht te verzekeren; het was weer even
moeilijk als altijd, maar ook ditmaal lukte het.
Wat daarentegen niet gelukte - dit hier vooraf even te boek gesteld voor het gehele
jaar - was Franse hulp inschakelen. Zeker, de in 1630 toegezegde subsidies werden,
zij het met de zo langzamerhand traditie geworden onregelmatigheid, nog steeds
uitbetaald, maar daarbij bleef het dan ook; zowel een zending nog in november
1631 van 's Prinsen gentilhomme de la chambre Du Pont, als een meer officiële
van Vosbergen van januari tot mei 1632 oogstten niet meer dan goede woorden en
hetzelfde was het geval, toen op verzoek van Frederik Hendrik ambassadeur Baugy
persoonlijk even op en neer naar Parijs trok. Trouwens, nog als in
augustus-september le sieur Berruyer tot tweemaal toe namens Richelieu bij Frederik
Hendrik in het kamp bij Maastricht verschijnt, dan is het ook alleen maar ‘pour lui
2
donner courage.’ Gezegd zij inmiddels dat Koning en Kardinaal in Parijs wel degelijk
de handen vol hadden; denken wij alleen maar aan Maria de' Medici en, meer nog,
aan Gaston d'Orléans, die juist in deze periode vanuit de Zuidelijke
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Nederlanden allerlei landverraderlijks aan het beramen waren. En dat dit ‘denken
aan’ hier niet zo maar staat bij wijze van slappe stijlfiguur, kunnen wij gewaar worden
in onze Spaanse bronnen, waar weinig onderwerpen in deze jaren zo frequent en
uitgebreid aan de orde komen als de wenselijkheid en de mogelijkheden door
effectieve steun aan deze rebellerende malcontenten in Frankrijk een diversion te
ontketenen, die tot doorslaggevend soulaas moet strekken voor alle narigheden in
de Nederlanden. Zoals gewoonlijk is het de ervaren, wel ter zake kundige tante in
Brussel, die de zo jammerlijk van zin voor realiteit gespeende neef in Madrid en zijn
dito gunsteling steeds weer aan dompers op hun wilde plannen moet blootstellen,
maar wij mogen dus niet vergeten dat, juist zoals Richelieu in zijn bewegingsvrijheid
belemmerd was, ook de Infanta bij alles wat haar verder in die zomer te wachten
3
stond op de koop toe nog die beslommering had.
Niet dat steun verlenen aan rebellerende onderzaten van een vijand een exclusief
Spaanse gewoonte was. Wel verre van dien en met name ook de Fransen zelf
waren er allerminst vies van. Helaas echter was datgene wat juist in deze zomer
aan Richelieu als kans van dit allooi geboden werd op zijn noordgrens iets dat hij
meende te moeten beschouwen als ‘une affaire de cinq ou six années de suite’,
zodat hij er, gezien de vele ijzers die hij elders in het vuur had liggen, niet met de
4
vereiste energie op kon ingaan.
Dit gebrek aan respons juist van Franse zijde brengt met zich mee dat wij op de
fameuze rebellie van de Zuid-Nederlandse, in feite Waalse of dan toch sterk
verfranste adel heel weinig vat kunnen krijgen, met name niet of nauwelijks op wat
zij wellicht aan mogelijkheden in haar kiem mag hebben besloten gehad. Eén ding
is echter zeker, de zaak was als ten nauwste gecoördineerd gedacht met de Staatse
wapenen, en waar wij dan ook de belhamel, de graaf van Warfusée, medio april in
allergeheimste confabulatie aantreffen, is in Holland, en dit dan niet op 's Prinsen
‘camer’ in het Stadhouderlijk Kwartier maar op diens buitenhuis te Rijswijk waar
Zijne Excellentie hem blijkbaar kwam bezoeken. Het geheim bleef zelfs - een schier
onvoorstelbaar wonder ten onzent - dermate zorgvuldig behoed, dat bij Warfusée's
proces voor de Grote Raad van Mechelen in het volgende jaar de procureur-generaal
5
moest erkennen dat hij van die reis geen enkel bewijs in handen had kunnen krijgen.
Frederik Hendrik kon, ook al verheelde hij zich niet dat de man zelf een ‘homme
6
léger’ was, uiteraard alleen maar geboeid zijn door Warfusée's plannen en die van
zijn medestanders; het was zelfs speciaal te hunner ere dat Baugy zich in mei op
en neer naar Parijs liet sturen. Van nog aanzienlijk meer, en zeker van veel directer
belang voor de Prins en zijn oorlogvoering was evenwel dat, naar Warfusée hem
kon verzekeren, ook Hendrik van den Bergh eindelijk tot het besluit was gekomen
de Staatse zijde te kiezen. Niet zonder aanzienlijke remuneratie natuurlijk, dat hoorde
er toentertijd nu eenmaal bij en trouwens ook voor Warfusée zelf moest het een en
ander aan
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voorschot op tafel komen. Wat wij dan ook zien gebeuren, is hoe op 4 mei ter
Staten-Generaal geresolveerd wordt dat voor een niet nader toegelicht doel een
absoluut vereiste ‘notable somme van penningen’ - zelfs het bedrag staat er niet bij
- eenvoudig ter beschikking van de Prins gesteld wordt, die er - maar dat gaat Hare
HoogMogenden dus verder niet aan - Adriaan Pauw mee naar Venlo stuurt, zijnde
7
immers graaf Hendrik stadhouder van het Gelderse Overkwartier. En naar aanleiding
van deze zending terloops even opgemerkt, al wat wij thans onder het hoofd ‘geheime
diensten’ plegen te rangschikken gold zeer beslist als tot de competentie van de
8
Prins behorend, die daartoe ‘dickwils... wiert geautoriseert.’ Inderdaad, anders had
men die diensten even goed niet kunnen hebben, mogen wij er wel bijzeggen. Maar
dit niet dan terloops; wat zich hier aan opmerkelijks voordoet, is dat hij zich in dit
jaar 1632 van zeer nabij door Pauw liet terzijde staan, van zo nabij zelfs, dat deze
assistentie expliciet als reden wordt opgegeven waarom hij de raadpensionaris niet
slechts bij zijn vertrek uit Den Haag heeft meegenomen, maar hem ook, alvorens
Maasopwaarts te trekken, in Nijmegen verzocht het leger nog verder te volgen. Een
en ander blijkens een schrijven aan Hare EdelGrootMogenden, die pas op 23 juni
weer bijeenkwamen, weshalve Pauw dan ook met dit stadhouderlijk, schrijven op
zak de 19de het kamp vóór Maastricht verliet, zodat hij, terloops gezegd, heet van
de naald in de Vergadering verslag kon uitbrengen van wat er allemaal gebeurd
9
was en van wat er te doen stond.
Graaf Hendriks overgang naar de Staatse zijde maakte een radicale wijziging in
Frederik Hendriks plannen tot iets voor de hand liggends en op 19 mei - dus niet
bepaald vroeg - wordt dan ook door het clubje op 's Prinsen kamer besloten, althans
registreert en endosseert het clubje 's Prinsen besluit in plaats van op Antwerpen
op Maastricht los te trekken. Wat er nog bij vermeld staat, is het een en ander over
omkopen van 's vijands troepen maar dat vliegertje ging niet verder op dan dat graaf
Hendrik een paar duizend man met zich meekreeg. En om even vooruit te lopen:
ook verder was hijzelf als krijgsoverste geen notabele aanwinst; wanneer hij voorstelt
troepen te gaan lichten, dan is dat zogenaamd niet mogelijk voor minder dan vier
rijksdaalders ‘loopgeld’, veel te duur voor de Heren, wier eigen Cornelis Musch het
immers zo veel goedkoper kon. En wat wij dan ineens vernemen, is een rabiate
klacht van de Provincie Utrecht dat er daar te lande op 's graven naam troepen
worden geworven, dus iets dat al helemaal niet onder het hoofd ‘oirbaar’ was onder
te brengen. Kortom, het enige voordeel dat de man met zich meebracht, was zijn
positie als, naar Frederik Hendrik het zo correct formuleert, ‘gouverneur de Gueldre
pour le Roy d'Espagne’. Weliswaar had hij bij voorbaat laten weten dat het niet in
zijn macht stond uit Venlo en Roermond de garnizoenen weg te halen, maar dit dan
10
wel met de belofte ‘qu'il ne se mesleroit de rien.’
Hiermee zijn wij, zij het dan slechts een heel klein eindje, vooruitgelopen,

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

375
want uit de zitting van het clubje, waarin dit alles besproken respectievelijk
geresolveerd werd, moet eerst nog een discussiethema als essentieel voor heel
deze problematiek afzonderlijk aan de orde worden gesteld, het thema van de
godsdienst. Ongetwijfeld zou dit trouwens ook de kop hebben opgestoken, als men
bij het plan Antwerpen was gebleven, want waar het om ging, was te voorkomen
dat nogmaals, zoals na de verovering van Den Bosch, het psychologische effect
van de overwinning zou worden teniet gedaan door religieuze intransigentie.
Nu was ontegenzeglijk, al staat ons geen schaal ter beschikking om het te meten,
in het tussenliggende tweetal jaren 's Prinsen prestige aanzienlijk toegenomen,
zoals wij alleen reeds daaruit kunnen afleiden, dat hij het thans in ieder geval binnen
zijn clubje - met medelid Adriaan Pauw Reinierszoon - blijkbaar vrijwel geheel voor
het zeggen had. Maar niettemin was en bleef een programmapunt zoals toezegging
van vrije roomse eredienst aan wie ter wereld dan ook iets dat voor de Staten, te
weten voor die van elk der zeven provincies, heel moeilijk te verteren was, zodat
een maximum aan voorzichtigheid geboden leek. Zodoende constateren wij dan
ook dat weliswaar op al nog maar diezelfde datum van 19 mei door het clubje, of
noemen wij het nu maar eens Secreet Besogne, besloten wordt een proclamatie
uit te vaardigen, waarbij aan de bevolking van de Zuidelijke Gewesten bij vrijwillige
reïntegratie in het vrije Statenbestel behoud van al haar vrijheden met inbegrip van,
zeer nadrukkelijk vermeld, de godsdienst in het uitzicht gesteld wordt, maar dat pas
op 11 september, een paar weken na de overgave van Maastricht in Harer
HoogMogenden Vergadering een concepttekst van de desbetreffende proclamatie
ter tafel komt en gearresteerd wordt. Nu zal dit - en hetzelfde geldt uiteraard voor
al dat soort gevallen - wel niet betekend hebben dat alleen en uitsluitend de
uitverkorenen van het Besogne van zo'n geheim besluit weet hadden, maar veeleer
dat het uit hoofde van zijn geheim karakter niet mocht, maar dus - zo kan men het
ook zien - evenmin behoefde te worden voorgelegd aan de mensen thuis, zodat het
geval, wie weet, veeleer geweest zal zijn dat onder de gedeputeerden ter Hoge
Vergadering alleen een paar notoire dwarsliggers overal buiten werden gehouden.
Wat hierbij ook nog als ter zake dienende mag worden aangemerkt, is dat van de
kleine en verafgelegen provincies doorgaans niet meer dan een tweetal
afgevaardigden in Den Haag verscheen, die - want heel vaak was daarvan ook nog
één een paar dagen weg - elkaar bijgevolg ook moesten afwisselen in het Secreet
Besogne. Maar zelfs al mocht een daar genomen besluit eens een keer uitlekken
op een van de vele thuisfronten, dan nog kon het vanwege dat secrete karakter ook
daar niet openlijk ter discussie worden gesteld. Wel bleef natuurlijk voor gevallen
die heel erg hoog zaten altijd de mogelijkheid open van gedirigeerde indiscretie via
pamfletten.
Wat nu het onderhavige geval betreft, dat mij tot deze uitweiding verleidde,
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deed zich de merkwaardige situatie voor, dat wij Hare HoogMogenden reeds in juni
zien handelen overeenkomstig de proclamatie die zij pas in september zullen
uitvaardigen, maar in die situatie waren zij dan ook met grote handigheid
gemanoeuvreerd. Traditiegetrouw kreeg de Prins, die 25 mei uit Den Haag opbrak,
weer een aantal Gedeputeerden te velde mee, ditmaal reeds sedert twee maanden
benoemd en, wat er meer toe doet, met bijzondere volmachten uitgerust. Hare
HoogMogenden hadden namelijk geresolveerd dat hun in overleg met de Prins
genomen besluiten gehouden zouden worden ‘van alsulcken waerde ende valeur’
alsof zij in de volle Vergadering waren genomen, terwijl Cornelis Musch gelast werd
die besluiten in het secrete register op te tekenen. Dat zodoende ook die
Gedeputeerden, die niet uit de eigen Vergadering maar, zoals bijvoorbeeld het jaar
tevoren Hendrik van der Capellen, uit de Raad van State waren gelicht, van
advizerend op besluitvormend niveau werden gehesen, mocht blijkbaar niet hinderen,
ten minste daaromtrent staat niets in de resolutie vermeld.
Welnu, nadat zij dus eind mei uit Den Haag waren vertrokken, lieten de heren
Gedeputeerden reeds 4 juni uit Nijmegen, waarheen zij door de Prins geconvoceerd
waren, hun opdrachtgevers weten dat ‘men’ had goed gevonden ‘met d'ingesetenen
van Venloo als oock van andere steden, die haer bij desen Staet souden willen
vougen, te procederen opt exempel van den voet int jaer 1602.’ Om te achterhalen
waar die voet dan wel op neerkwam moesten Hare HoogMogenden vermoedelijk
wel even hun secrete register over het genoemde jaar raadplegen - ten minste, als
zij dat zonder Cornelis Musch konden vinden - en wat zij daar dan ontdekten kwam
neer op net precies datgene wat zij in hun eigen plakkaat van 11 september nog
eens zullen bevestigen, en wel dat al die gewesten dan wel steden in het Zuiden,
die zich alsnog weer bij de Staten voegen, in ieder opzicht even vrij hun eigen
11
boontjes zullen blijven doppen als de resterende zeven van de Utrechtse Unie.
De brief met de mededeling dat deze regeling ook voor de huidige veldtocht zou
gelden werd overigens niet zo maar aan Hare HoogMogenden toegestuurd, maar
mee teruggebracht door een tweetal heren, 's Prinsen vertrouwelingen Noortwijck
en Broeckhoven, die eens in Nijmegen poolshoogte waren gaan nemen. Het register
vermeldt geen discussie ter zake, maar wij als nageslacht kunnen toch, dunkt mij,
moeilijk nalaten ons af te vragen voor hoe veel van de aanwezigen dat precedent
van dertig jaar geleden inderdaad als iets volkomen nieuws kwam en, meer nog, of
niemand drie jaar tevoren, in 1629, nog tijdig vóórdat Den Bosch werd omsingeld,
op het idee had kunnen komen die oude resolutie eens te voorschijn te halen.
Cornelis Musch bijvoorbeeld was toen al ruim een jaar griffier, en trouwens, de Prins
zelf had als achttienjarige die veldtocht van 1602 meegemaakt; rest dus alleen maar
op te tekenen dat er een subtiele, niet meer in curve weer te geven
machtsverschuiving moet hebben plaatsgevonden.
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Na de gebruikelijke inspectie op de Mokerhei trok het leger Maasopwaarts naar
Venlo, dat zich reeds na twee dagen overgaf, blijkbaar nog snel genoeg om met
goed fatsoen geacht te kunnen worden zich eigener beweging bij ‘deze staat’ te
hebben gevoegd en van de vastgestelde regeling te kunnen profiteren. A fortiori
gold dit voor Roermond, dat nog geen volle dag tegenstand bood, maar waar bij
een schietpartij onder de wallen Ernst Casimir dodelijk werd getroffen. Als Frederik
Hendrik obligaat, zij het wel uitermate terloops noteert dat hij ‘en témoigna un grand
desplaisir’, dan zullen wij ons dat leed wel niet als al te schrijnend behoeven voor
te stellen, in ieder geval aanzienlijk minder dan wanneer een paar weken later vóór
Maastricht zijn zusterszoon, de jonge graaf van Hanau sneuvelt, die hij, naar er
12
nadrukkelijk bijstaat, ‘affectionnoit particulièrement.’
Bracht Venlo zo min als Roermond enig serieus oponthoud onderweg naar
Maastricht, zo weinig zelfs, dat men bijna kan spreken van ‘wij komen er toch langs’,
daarmee zijn wij niet van de plicht ontslagen er in gedachten ietwat langer te
verwijlen. In deze twee Opper-Gelderse stadjes was eindelijk dus de situatie
gecreëerd, die Frederik Hendrik als de in die omstandigheden ideale voor ogen
stond, het rustig voortgedijen van een katholieke gemeenschap - in Roermond zelfs
met bisschopszetel - onder Staatse garantie. Maar werd dit
vooralsnog-slechts-experiment ook een succes? Neen, op geen stukken na, en al
zijn ons ter zake geen uitlatingen van hem overgeleverd, wij mogen veilig aannemen
dat weinig dingen voor de Prins een zo droeve teleurstelling hebben betekend als
deze mislukking. Bij de capitulatieverdragen met elk van de twee steden was
vastgesteld dat, blijvende het katholicisme verder onaangetast, één kerk moest
worden ingeruimd aan de gereformeerden, een, naar wij thans alleen maar kunnen
zeggen, toch allerminst onredelijke eis. Maar al mag het dan zijn dat bij de uitvoering
van die bepaling ook wel een beetje gechicaneerd werd door de begiftigden, zodat
in Brussel al spoedig rondgestrooid kon worden dat de Staatsen hun woord niet
13
hielden, de grote schuld aan die mislukking lag toch wel onmiskenbaar bij de
roomse clerus die in zijn overgrote meerderheid hardnekkig weigerde en zal blijven
weigeren zelfs maar de minste of geringste eerlijke poging te ondernemen de
nieuw-geschapen situatie anders dan als een opgelegd juk te aanvaarden. Zou
bisschop Ophovius zijn geluk niet gekend hebben als hij onder die condities had
mogen terugkeren naar Den Bosch, zijn Roermondse collega Jacobus a Castro en
zijn onderhorigen achtten de termen niet aanwezig hieruit ook maar het meest
elementaire lesje te trekken. In hun post-Tridentijnse seminariehoofden was kennelijk
geen plaats voor het idee van enig ander dan een monopolie-katholicisme. Het kan
hun, zou men zo zeggen, toch niet onbekend geweest zijn hoe in de Zeven
Provinciën hun geloofsgenoten in de verdrukking leefden, maar het zou blijkbaar
anachronistisch zijn hen de toch vrij simpele gedachtengang te willen zien volgen
dat, als er een Staats Zuiden te verwezenlijken viel van katholieke
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signatuur maar met gereformeerde minderheden, alleen alreeds door de macht der
omstandigheden het omgekeerde niet heel lang zou kunnen uitblijven voor het
Noorden. En even anachronistisch ware het natuurlijk van deze heren en van de
Voetiaans-gezinden in dat Noorden gelijkelijk het besef te verlangen hoe zeer zij
wat geestesstructuur betreft één pot nat waren en niet van het geestrijkste. Maar
voor een man als Frederik Hendrik, vanouds al zo vertrouwd met Dordt op zijn
smalst, moet deze nadere kennismaking met Trente wel iets heel teleurstellends
14
zijn geweest.
Niet onaanzienlijk gecompliceerd werd de situatie nog daardoor, dat Roermond
en Venlo niet zoals bijvoorbeeld Den Bosch tot een gewest behoorden, dat niet
langer ter Staten-Generaal compareerde, maar tot het Gelderse irredentum, het
Overkwartier. Nu zij zo pas door het generaliteitsleger veroverd waren, kon die
omstandigheid nog wel enigermate worden verdoezeld, maar in het capitulatieverdrag
van Roermond wordt, zij het impliciet, wel degelijk erkend dat het een van de vier
kwartier-hoofdsteden van Gelderland is en voor allebei geldt - evenals trouwens
voor kleintjes zoals Stralen en Erkelenz die ook gauw even werden ingepikt - dat
15
voor allerlei zaken het Hof te Arnhem weer competent zal zijn. Om van deze
bepaling het volle belang te beseffen moet men erbij weten dat sedert de splijting
van het hertogdom in het Overkwartier niet slechts een eigen stadhouder ambteerde
- laatstelijk Hendrik van den Bergh - maar dat eveneens ten behoeve van dit
koningsgetrouwe deel te Roermond een eigen Hof, bij veronderstelling het oude,
uit het teloor gegane Arnhem overgehuisde, fungeerde. En hier wreekte zich een
verzuim van de Prins; hij had wel behalve de twee grote steden - relatief genomen
natuurlijk - zich in een vloek en een zucht ook nog van een paar van de kleintjes
verzekerd, maar wat hij om geen tijd te verliezen links had laten liggen, was het
stadje Geldern, en ziet, naar dat vrij nietige oord waaraan nochtans geheel het
hertogdom zijn naam ontleende verhuisde dat koningsgetrouwe Hof uit Roermond,
compleet uiteraard met al zijn pretenties die, en dat was het ergste, bij de clerus te
beginnen, door de bevolking van het Kwartier nog ten volle erkend werden. Wanneer
wij daar dan nog bij bedenken dat het Arnhemse Hof dat een halve eeuw vóór dezen
hardnekkig tegen alle staatkundige en kerkelijke nieuwigheden gekant was geweest,
thans gold als een der starst contraremonstrantse lichamen in heel de Republiek
en dat juist dit Hof in de komende jaren de ene deputatie na de andere zal loslaten
op het Overkwartier, dan kunnen wij ons wel zo ongeveer voorstellen wat in de vijf
jaar die het Staatse bewind nominaal zou duren de plattelandsbevolking te verduren
had. Maar bij zeventiende-eeuwse Hoven en soortgelijke instanties legde nu eenmaal
het lot van bevolkingen nauwelijks enig gewicht in de schaal bij het nemen of
achterwege laten van maatregelen waaruit de tegenstander ook maar het nietigste
greintje van juridisch gelijk zou kunnen puren.
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Wij moeten echter die bevolking aan dit trieste lot overlaten en zelf mee optrekken
naar Maastricht, dat door Frederik Hendrik en zijn leger - zij waren op een
meegesleepte schipbrug bij Maaseyck de rivier overgestoken - op 10 juni bereikt
werd. Zoals doorgaans bij plaatsen die veel in zijn leven betekend hebben wordt in
's Prinsen mémoires ook hier een korte beschrijving ingelast, ook ditmaal tamelijk
schablonenhaft, maar juist zoals de Bossche Sint Jan ‘de très belle structure’ heette,
16
vinden wij ook de Sint Servaas als ‘grande et belle’ gepresenteerd. Het lijkt een
boeiende vraag in hoeverre dit ‘belle’ ook werkelijk als aesthetisch waardeoordeel
bedoeld is. Dat bouwen op vorstelijke schaal een van zijn grote hartstochten was,
heeft Frederik Hendrik zijn leven lang bewezen; als hij de Maas optrekt, is
Honselaarsdijk zowat voltooid en staat in Rijswijk het Huis ter Nieuburch al flink in
de steigers. Allemaal in de modernste stijl en toevertrouwd aan de beste beschikbare
architecten, precies zoals een man van smaak het voor zijn nieuwbouw doet in
welke eeuw dan ook. Wat wij echter zo graag zouden willen weten, is of reeds deze
man van smaak daarbij in staat was tegelijkertijd de voortbrengselen te waarderen
uit vroegere stijlperioden, die zo weinig met de geest van zijn tijd in harmonie waren
als het romaans en heel zeker de gotiek. Maar wat wij immers ook niet weten, is of
hij, wat toch helemaal niet zo gek zou geweest zijn, er spijts zijn geringe
belangstelling voor de Nijmeegse antiquiteiten van Smetius en de muntenverzameling
van de Winterkoning, niettemin in zijn hart misschien prat op ging dat hij in zijn eigen
minuscule prinsdommetje, door hem als vrijwel enige van zijn geslacht persoonlijk
aanschouwd, het gaafste romeinse theater en een der mooiste triomfbogen in Europa
bezat, monumenten die onwegdenkbaar waren bij iedere waardering van de moderne
stijlbegrippen uit zijn dagen.
De omsingeling was ‘en peu de jours’ voltooid, bestaande zoals steeds uit een
aantal ‘kwartieren’ met onderlinge verbindingslijnen, waarbij wij in het aan Ernst
Casimir toegedachte kwartier zijn zoon en opvolger als Fries-Groningse stadhouder,
Hendrik Casimir I, aantreffen. Of Frederik Hendrik van meet af aan rekende op een
veel korter beleg dan het Bossche? Hoewel, zou men zo zeggen, toch ook in de
omgeving van Maastricht wel een huis zoals ‘Maurick’ te vinden moet zijn geweest,
woonde hij hier evenals destijds bij Grol eenvoudig in een tent binnen zijn kwartier,
gelegen op de Doesberg in de richting van Tongeren.
Iets anders is dat wij de eenvoud van dat logies in een tent nu ook weer niet
moeten overdrijven. Onder het vele begerenswaardigs dat wij juist in dit jaar 1632
geïnventarizeerd vinden als opgeslagen op de ‘meubelsolders’ van het Oude Hof
komen wij bijvoorbeeld tegen
‘Een nieuw compleet veltledicantbehangsel van Sijn Ex..cie van
carmozijnroot laecken geboort met twee passementen van goudt, silver
ende roode zijde, gevoedert van bin-
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nen met root armosijn, ende de gardijnen met litsknoopen van't selve
passement; daertoe noch een gestickte deecken van root armozijn.
Een tapijt van't selve laecken ende geboort als vooren.
Noch twee armstoelen becleet ende geboort als vooren.
Vier toevouwende stoelen met leunen, becleet ende geboort als vooren.’
Wanneer wij dan als volgend nummer ‘een oudt compleet schaerlaecken
veltledicantbehangsel’ vermeld zien en dat dan eveneens met heel veel bijpassend
moois, dan veronderstellen wij onwillekeurig dat bij Maastricht dat nieuwe wel zal
hebben dienst gedaan, maar daaraan rijst weer twijfel, wanneer wij annex aan deze
inventaris nog ‘eenige meubelen in desen jaere 1632 gemaeckt ende aengecocht’
opgesomd vinden, waarvan dan als nummer één zowaar nog een nieuw ‘veltledicant’
eveneens van een duizelingwekkende kleurenpracht en met als bijbehoren niet
alleen ‘twaelff knoppen off bollen om op't voors. ledicant te stellen’, maar bovendien
nog meer dan genoeg meubilair om ons terdege in te prenten dat zulk een prinselijke
‘tent’ in ieder geval uit diverse compartimenten bestond. En wat te denken van de
laatste post:
‘Twee nacht- ofte camerstoelen van eyckenhoudt becleet met swart
gedruckt leer, met ijserbeslach ende coopere krappen en houcken en
ogen, de kussens ende decksels binnen met root fluweel becleet; daertoe
17
zijn twee coopere camerpotten.’
Waarom twee, tenzij van tevoren rekening is gehouden met hoog bezoek, zoals,
naar wij hieronder zullen zien, Frederik Hendrik in zijn kampement vóór Maastricht
ook inderdaad te herbergen kreeg?
Dit over 's Prinsen ‘tent’; wat zijn ‘kwartier’ als geheel betreft mag worden
opgemerkt dat het, hoewel niet helemaal zo groot als de stad zelf binnen haar wallen,
wat oppervlak betreft daarmee wel degelijk kan worden vergeleken, maar er waren
dan ook, met Zijne Excellentie zelf, zijn staf en zijn garde, maar liefst veertien
regimenten voetvolk plus nog het een en ander aan ruiterij in ondergebracht. En
wie er, eveneens in tegenstelling tot Den Bosch, verder nog huisden, waren de
heren Gedeputeerden te velde. Een symptoom van dwars door alle stuipjes heen
18
naar elkaar toe gegroeid zijn?
Maar was er dus veel dat wij, mits wij ons slechts Den Bosch indachtig zijn, niet
nogmaals behoeven op te halen, er waren ook wel degelijk essentiële verschillen.
Om te beginnen natuurlijk het verschil dat dezelfde Maas in het ene geval een uur
gaans benoorden de stad stroomde, in het andere dwars erdoorheen, zodat met
schipbruggen moest worden gewerkt, een kunstje dat de vijand natuurlijk even goed
kende. Een nog belangrijker verschil was evenwel dat, terwijl Den Bosch vlak tegen
het eigen machtsbereik van de Heren Staten aan was gelegen, zodat dezen
desgewenst op een paar uur afstand konden komen vergaderen, Maastricht niet
dan met een zeer dunne, recentelijk gesponnen draad met dit machtsbereik was
verbonden.
Om dit probleem, dat van de voorzieningen voor het leger, althans tot zo
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ver mogelijk te ondervangen detacheerden Hare HoogMogenden, behalve hun
gewone gedeputeerden in het leger zelf, ook enkele heren uit hun midden naar
Nijmegen, het dichtstbij gelegen verbindingspunt. Helaas echter was daarmee nog
allerminst een vlotte etappendienst gewaarborgd. Hoe moet men bijvoorbeeld, aldus
die tijdelijke Waalkanters bij schrijven van 2 juli, veilig een geldzending naar
Maastricht krijgen, die te laat is binnengekomen, dan dat de heer van Dieden die
daar met versterkingen heen moest er nog langer op beliefde te wachten? Een
ander maal kan allerlei ‘canon’ met pulver en verdere oorlogsbenodigdheden waarom
de Prins dringend verlegen zit, niet worden afgezonden bij gebrek aan ‘genouchsaem
treckpaerden ende wagens.’ En dan nog kon het voorkomen, in casu medio augustus,
dat een convooi met geld en oorlogstuig onderweg door de vijand wordt
19
weggekaapt.
Trouwens, het feit dat de Prins zo ver weg zat maakte ook de besluitvorming heel
moeilijk. Er was bij voorbaat rekening mee gehouden dat het, precies zoals in 1629,
wel weer eens nodig zou kunnen zijn waardgelders aan te nemen om, derwaarts
gedirigeerd, de garnizoenen van diverse frontiersteden vrij te maken voor dienst te
velde; toen Pauw midden juni uit het kamp bij Maastricht vertrok, had hij dan ook
de nodige door de Prins getekende blanco commissies voor de kapiteins van die
te lichten waardgelders meegekregen, alsmede een aantal patenten - i.e. marsorders
- voor de door die waardgelders vrij te maken compagnieën om op te trekken naar
Nijmegen en zich daar onder bevel van Dieden te stellen. Maar toen het zo ver was,
bleek plotseling de magistraat van Heusden op grond van allerlei gegevens overtuigd
te zijn dat de vijand iets tegen hun contreien in het schild voerde, zodat op Hollands
voorstel - bij monde van Pauw uiteraard - na uitgebreid overleg en in het bijzijn van
de Raad van State door Hare HoogMogenden geresolveerd werd een paar van de
vrijgekomen ‘echte’ compagnieën naar dat bedreigde Heusden te dirigeren en een
dienovereenkomstig aantal waardgelders naar Nijmegen. En à propos van Heusden,
nu wij daar toch in de buurt zijn; hoewel nadrukkelijk ter Staten-Generaal
geresolveerd was dat zo iets niet mocht voorkomen, had de Tielerwaard zich
zekerheidshalve ‘onder sauvegarde ende contributie’ van de vijand begeven; ‘hoe
ende in wat manieren’ daartegen kan worden opgetreden, is iets dat veel deliberatie
20
door vele instanties vergt.
Of wel een andere maar nauw verwante zorg: terwijl de Prins zelf zo ver in het
Oosten bezig is, houdt aanvankelijk zijn neef graaf Willem, die eeuwig nuttige
tweede-planner, ‘met sijn onderhebbende trouppes’ de situatie in de buurt van de
Zeeuwse ‘frontieren’ in de gaten en dit zal dan plotseling, later in het jaar, voor de
Zeeuwen een aanleiding zijn om te beweren dat zij van een zoveelste gevoteerd
bedrag hun aandeel al op die manier hebben opgebracht, ‘'t welck bij de andere
Provincien nyet en wert aengenomen.’ Trouwens, ook nadat eind juli graaf Willem
op zijn beurt naar het belaagde kamp bij Maastricht was ontboden, moest Vlaanderen
in de gaten worden gehouden.
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Zo komt 8 augustus in Den Haag een brief van Frederik Hendrik ter sprake met het
bericht dat, naar hij heeft vernomen, de vijand troepen uit Vlaanderen denkt weg te
halen om zijn front aan de Maas te versterken en of er daarom niet vanuit de
garnizoenen in Zeeland en Staats-Vlaanderen iets in de geest van een diversie
ondernomen kan worden? Dit nu wordt uit Den Haag - maar wat kon men daar
anders doen? - doorgespeeld naar de gouverneur van Sluis, Haultain, en wel met
de instructie iets te ondernemen, dat hem - en nu wordt het aardig - door Zijne
Excellentie zal worden ‘voorgeslagen’, dan wel dat door hemzelf ‘faisabel geoordeelt
soude mogen worden.’ De chronologische samenhang tussen het dempen van
putten en het verdrinken van kalveren blijft altijd iets boeiends, maar lijkt in dit geval
niet de veronderstelling gewettigd dat Frederik Hendrik tegelijk met zijn briefje aan
21
Hare HoogMogenden ook zelf rechtstreeks aan Haultain moet hebben geschreden?
Dit alles ietwat in den brede uitgemeten, want lijkt het niet in alle eerlijkheid
geboden ons, juist met al dit perifeers in gedachten, zeer grondig rekenschap ervan
te geven wat voor iets, om nadrukkelijk dit woord te kiezen, wat voor iets risquants
het beleg van Maastricht voor Frederik Hendrik geweest is? Immers, nadat wij ons
reeds in het vorige hoofdstuk vrijbijvend hebben bezig gehouden met zijn
cunctatoriale neigingen, zijn wij thans bijna aangeland op een punt waar deze in
onze traditionele, althans in de post-Geyliaanse geschiedschrijving als het ware het
rijk alleen krijgen, dus vóór wij dat rijk erdoor in bezit zien nemen, moge het niet
misplaatst worden geacht met de daartoe dienstige adstructie eraan te herinneren
dat een groot veldheer zich niet zo gauw om der cunctatie zelver wille als alleen en
uitsluitend cunctator ontpopt.
Was de belegering van Maastricht zonder veel aarzeling ondernomen, zij verliep
ook vrij vlot en regelmatig, waarmee dan bedoeld is: met allerlei van het soort
peripatieën die men bij zo'n gelegenheid kan verwachten, in casu bijvoorbeeld met
vrijwel dagelijks een uitval van het vrij sterke garnizoen. Eveneens was uiteraard
verdisconteerd dat ook buiten de wallen de vijand wel niet helemaal verstek zou
laten gaan. Het gros van het ejército de Flandes was overigens onder D. Gonzalo
de Córdoba naar de Palts gestuurd, want nogmaals, wij moeten al deze
bedrijvigheden zien in het ruimst denkbare Europese verband. Frederik Hendriks
nadering met het Statenleger had dan ook tot gevolg gehad dat D. Gonzalo ijlings
werd teruggeroepen en terwijl de Prins zich om Maastricht aan het verschansen
was, trok de Spanjaard bij Namen de Maas over om zich in de buurt van Tienen te
verenigen met Santa Cruz, de matig competente bevelhebber in deze jaren, die
echter aldus in de gegelegenheid werd gesteld met iets als twintigduizend man op
Maastricht af te trekken, waar hij, na ‘à la veue de nostre camp’ te zijn gepasseerd,
zijn kwartier opsloeg te Haren op een kanonschot van het kwartier van Brederode.
Uit
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de aard der zaak bracht deze vijandelijke presentie ook ditmaal de noodzaak met
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zich mee iedere nacht met de infanterie naar buiten te trekken.
Maar er was meer; ondanks of, meer waarschijnlijk, in samenhang met het
optreden van Gustav Adolf in Duitsland werd ook door Keizer en Liga het lot van
Maastricht als iets van primair Europees belang gezien en als eerste symptoom
daarvan kreeg Frederik Hendrik in zijn kamp bezoek van de hem welbekende
Wolfgang Wilhelm van Neuburg, die hem kwam vergasten op een uitvoerig
nummertje ontmoediging; hoe hij geen schijn van kans had Maastricht te bemachtigen
en hoe volslagen reddeloos hij met zijn leger in een val zou komen te zitten, terwijl
hem nu nog - want dat durfde hij, Wolfgang Wilhelm, wel te verzekeren - een vrije
aftocht werd geboden. Maar dat was Frederik Hendrik toch wel heel slecht kennen;
weliswaar werd de Neuburger ook ditmaal met ‘tous les honneurs possibles’
ontvangen, hetgeen bijvoorbeeld inhield dat de Prins hem zijn eigen tent afstond,
en zelfs - wij proeven nog de geïrriteerdheid - liet deze hem ‘fort patiemment’ de
gelegenheid uit te spreken; ja, heel zelfs kon er nog beleefd en wel een woord van
dank op overschieten voor de aan den dag gelegde bezorgdheid, maar de boodschap
waarmee de bemoeizieke buurman weer kon vertrekken, was dat hij, de Prins van
Oranje, met Gods hulp weldra meester hoopte te zijn van Maastricht, zodat het
niemand of niets zou gelukken hem uit zijn kamp vóór de stad weg te lokken. Plus
zelfs nog meer:
‘que si apres l'avoir prise, il trouvoit à propos de passer plus avant avec
son Armée, ou de marcher vers le païs, si quelqu'un s'y vouloit opposer,
23
il estoit resolu de luy passer sur le ventre.’
Dus goedschiks was het niet gelukt; welnu, dan maar eens kwaadschiks proberen,
en waar dat op neerkwam had Wolfgang Wilhelm breedvoerig aangekondigd of
zelfs als een vermeende troefaas uitgespeeld: onderweg om Maastricht te ontzetten
was de keizerlijke veldheer Pappenheim.
Met zijn Pappenheimers dan natuurlijk, die overigens, als zij door Schillers
Wallenstein in extremis tot de eer der spreekwoordelijkheid worden verheven, al
lang en breed van hun roemruchte aanvoerder verweesd zijn, want deze zal in
november van ditzelfde jaar 1632 de slag bij Lützen, de ook voor Gustav Adolf fatale,
niet overleven. Verzwegen zij inmiddels niet dat wat door hem en zijn krijgsbenden
ooit aan roem werd verworven zeer zeker niet afkomstig is van Maastricht.
Inmiddels moeten wij wel bedenken dat deze expeditie in genen dele een parallel
is van die van zijn eerzame collega-veldheer Montecuculi, drie jaar tevoren op de
Veluwe. Om te beginnen was dat niet meer dan een ‘diversion’ geweest om Frederik
Hendrik weg te lokken van vóór Den Bosch, terwijl het thans de bedoeling was hem
uit zijn omsingelingswerken te verjagen. Maar daarnaast was er nog een ander,
veel belangrijker verschil: terwijl in 1629 op
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flagrante wijze het grondgebied van twee der Zeven Verenigde Provinciën was
geschonden, betraden de Pappenheimers geen duimbreed gronds, die toen reeds
als Staats kon gelden.
Verschijnen zag men ze nog dezelfde dag, 12 augustus, waarop de Neuburger
vertrok met als sarkastisch afscheidsvriendelijkheidje van zijn gastheer de
mededeling dat hij ter ere van het aangekondigde gevaar zijn verschansingen een
halve voet zou laten ophogen. Vóór dat dit gevaar en masse bij Maastricht zelf
verscheen kon men trouwens reeds her en der in het huidige Zuid-Limburg verspreide
groepjes Pappenheimers tegenkomen. Zo werd op 6 augustus een twintigtal van
hun ruiters gevangen ‘juyst als sy besich waren met een kerck op te breecken ende
te plonderen.’ De Prins hergaf hun echter terstond zonder enig rantsoen hun vrijheid
‘omdat hy de eerste oirsaecke niet en wilde geven tot breeckinge van de neutraliteit.’
Nogmaals, dat begrip was in die jaren rekbaar zoals weinige en wie er het volle
boeket van wil opsnuiven verzuime niet kennis te nemen van de zuurzoete - met
toenemend zuurgehalte -, bijna angstvallig courtoise brieven die in deze maand
augustus werden gewisseld tussen de prinselijke veldheer van de Heren Staten en
de nogal rauwebonkerige van de Keizer. Hierbij bleef overigens, om even terug te
grijpen op een reeds eerder aangeroerd thema, Frederik Hendrik even hardnekkig
24
in het Frans schrijven als Pappenheim in het Duits.
Met het gros van zijn troepen gearriveerd, sloeg Pappenheim zijn kwartier op bij
Meerssen, hetgeen betekende - want Santa Cruz zat immers nog op de linkeroever
- dat Frederik Hendrik zich genoodzaakt zag zijn verdedigingswerken van de
Maasovergang ten noorden van de stad, een schipbrug bij Smeermaas, te liquideren;
dit bracht natuurlijk met zich mee dat alle aanvoer van leeftocht en munitie uit die
richting was afgesloten, maar, aldus in een doodsimpel zinnetje, ‘les tirions de
25
Liège.’
Een expeditie zoals die van Pappenheim was evenwel niet ondernomen om rustig
in Meerssen te blijven zitten en alleen maar wat militair kattekwaad uit te halen; zo
zien wij het dan ook gebeuren dat er een paar dagen later een, blijkbaar alleszins
grootscheeps opgezette aanval wordt ondernomen op het dichtstbij gelegene van
de Staatse kwartieren, dat van Johan Maurits van Nassau-Siegen, de latere
‘Braziliaan’. Maar hoe grootscheeps van opzet dan ook en al kwam er heel wat aan
te pas om hem af te slaan, gelukken deed die aanval niet en dat hij hier meer dan
terloops vermeld wordt, berust dan ook in hoofdzaak daarop, dat wij naar aanleiding
ervan een bijzonderheid vinden opgetekend, die niet kan nalaten ons te boeien.
Toen ‘force canonnades’ uit de richting van Johan Maurits' kwartier, plus ‘aussitost
messager sur messager’ wel hadden duidelijk gemaakt dat daar iets gaande was,
klom Frederik Hendrik op zijn paard om erop af te trekken. Allicht, denkt men
onwillekeurig, waarvoor is een mens anders veldheer?, maar in dit geval zat er iets
meer aan vast; hij moest er namelijk speciaal voor uit zijn bed komen, waar
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hij ‘après disnée’ was ingekropen ‘pour le mal qu'il avoit aux jambes.’ Vrage: wat
kan dit voor ‘mal’ geweest zijn, erg genoeg om hem zijn bed in te jagen, maar dat
hem, toen dat nodig bleek, niet belette vandaaruit terstond in het zadel te springen?
Of is misschien dat ‘springen’ een te wilde fantasie, die door iets veel omzichtigers
moet worden vervangen? Helaas hebben nu eenmaal niet slechts 's Prinsen lijfartsen
zich onderscheiden door een voorbeeldig hoeden van hun ambtsgeheim, maar is
ook niets bewaard aan confidenties van zijn valets of oppassers of hoe men die
supra-intiemen maar noemen wil. Wat wij echter wel weten, want wat wij herhaalde
malen opgetekend vinden, is dat Frederik Hendrik in zijn latere jaren - maar wanneer
beginnen die? - een klassiek jichtlijder was. Dus, al pleegt men dan daarbij veeleer
van voeten dan van benen te spreken en al kan hij natuurlijk ook nog honderdduizend
andere soorten ‘mal’ gehad hebben, zou dit misschien een van zijn eerste
kennismakingen zijn geweest met het even pijnlijke als stimulerende euvel, zij het
dan nog pas een zo lichte aanval, dat het mogelijk was hem zorgvuldig omzwachteld
in een aangepast schoeisel niettemin in het zadel te hijsen? Al weten wij het niet,
de vraag lijkt zeker niet irrelevant. Wat overigens nog aangetekend dient te worden,
is dat de passage in kwestie hoegenaamd niets grootsprekerigs of, erger nog,
vals-bescheidens heeft in de trant van ‘alhoewel - niettemin’; het trof nu eenmaal
zo, dat Zijne Excellentie juist met zere benen in bed lag. En waar wij evenmin op
stoten is enigerlei veni vidi vici; integendeel, toen hijzelf ter plaatse verscheen, bleek
Johan Maurits met zijn deskundige aanpak de situatie zo stevig in handen te hebben
dat het pleit al zo goed als beslecht was. Of een dergelijk gul eresaluut er ook ooit
op zou hebben kunnen overschieten voor wijlen Ernst Casimir? Het nare van dat
type onbeantwoordbare vragen is dat men zich er steeds weer op betrapt hoe men
het toch weer niet kan nalaten ze te stellen; in tegenstelling tot zijn genoemde oom
was Johan Maurits een van de vele bloedverwanten die vooralsnog hoegenaamd
niets te maken hadden met het Statenbestel in zijn politieke gedaante.
Wat Pappenheim betreft, die zag na deze nederlaag niet heel veel heul in verder
beklijven te Meerssen, weshalve hij om de omsingelingsgordel heen naar het zuiden
trok en zijn kampement opsloeg bij Navagne om voor het Statenleger de verdere
toevoer uit Luik af te sluiten. Nochtans, aldus Frederik Hendrik zelf, er was voorraad
voor op zijn minst twee maanden, zodat de prijzen in het kamp zelf niet
27
omhooggingen.
Maar dan loopt trouwens het beleg reeds op een einde; alleen kreeg in de slotfase
de Prins nog even de schrik op het lijf gejaagd of hij niet ook ditmaal, juist zoals bij
Den Bosch maar om geheel andere redenen, zijn militaire overwinning wat het effect
naar buiten betreft zou zien verkeren in een morele nederlaag. Wat zich namelijk
voordeed, was dat, toen op 19 augustus als eerste de mijn onder de Engelse
approches tot ontploffing werd gebracht, de uit-
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werking zo overweldigend bleek, dat, alle voorafgaande afspraken met de officieren
ten spijt, de niet te weerhouden soldaten ‘tous d'une mesme animosité et courage
montent jusques au haut du rempart, sur l'esperance de pouvoir emporter la ville
de force et d'en avoir le pillage’, welke laatste hun immers volgens het vigerende
oorlogsrecht in dat geval niet had mogen worden onthouden. En dan te denken dat,
hoezeer dan ook verclausuleerd, men als opperbevelhebber de troepen voor die
‘animosité et courage’ op zichzelf nog moest prijzen ook! Gelukkig echter - al staat
het er natuurlijk niet zo - beschikte de vijand nog over voldoende fut om al die
onstuimigheid af te slaan, maar even gelukkig besefte hij dat het nu ook wel tijd
werd te capituleren, waarbij ook ditmaal het bergen van de lijken der
laatst-gesneuvelden - waar die al niet goed voor zijn! - als aanknoping te baat werd
genomen. In hoeverre wij ook nog gerechtigd zijn van geluk te spreken dat niet de
een of andere fanatieke Castiliaan garnizoenscommandant was, maar de
Zuid-Nederlandse baron van Lede, zij in het midden gelaten, maar wel verliep zijn
uittocht net iets minder elegant dan die van Justinus van Nassau uit Breda of die
van Grobbendonck uit Den Bosch. In de capitulatievoorwaarden van het garnizoen
was namelijk overeengekomen dat zes stukken geschut mochten worden
meegenomen; op een verzoek na de ondertekening of het er geen acht zouden
mogen zijn was Frederik Hendrik goed genoeg om ja te zeggen; zo was nu eenmaal
zijn stijl, maar toen de vijand probeerde ook nog een negende naar buiten te
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smokkelen, werd dat zonder omhaal geconfisqueerd; zo was zijn stijl ook.
Het capitulatieverdrag met de stad zelf kon uit de aard der zaak niet veel nieuws
meer opleveren. Dat er in dit geval niet één maar twee kerken moesten worden
ingeruimd aan de gereformeerden, was niet meer dan een kwestie van proportie,
maar zelfs al was hier van ‘vrijwillig vougen’ dan geen sprake, voor het veilig stellen
van de katholieke eredienst had men er geen regeling bij nodig, zoals die voor
Roermond en Venlo zo zorgvuldig uit de kamfer was gehaald. Maastricht was immers
een condominium van de hertog van Brabant samen met de prins-bisschop van
Luik en dat gingen de Heren Staten niet betwisten; zij assumeerden als veroveraars
eenvoudig de hertogelijke rechten van koning Philips, en dat zij, die zelf een heel
kwartier van Brabant sessie weigerden in hun midden, zonder blikken of blozen
onder die hoogste in de Nederlanden bestaande titel op het Maastrichtse stadhuis
naast de prins-bisschop kwamen zetelen, kan hoogstens een heraldisch denkend
man als Frederik Hendrik geamuseerd hebben, maar dat soort amusement hield
hij wijselijk voor zich. Wat hij echter wel deed, was in november, bij zijn terugreis
naar Den Haag, op diens eigen verzoek een bezoek brengen aan die Luikse
bisschop, die namelijk tevens keurvorst van Keulen was, nog steeds dezelfde
Ferdinand van Beieren, omtrent wie wij reeds ad acta stelden hoe van hem moeilijk
verwacht kon worden dat hij heel erg verrukt zou zijn van zijn Hoog-
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Mogende buren. Niettemin had hij als bisschop van Luik bij Frederik Hendriks
expeditie zeker niet tegen-, zelfs eerder meegewerkt, waarbij wij dan natuurlijk ook
weer niet behoeven te vergeten dat zijn gezag daar ter plaatse iets tamelijk
problematisch was. Met dat al had hij, hoezeer ook als van nature in hetzelfde kamp
thuishorend, zozeer de koninklijke toorn in Madrid opgewekt, dat, aldus Philips IV,
men eigenlijk Luik zou moeten bezetten en er een - uiteraard Spaans - fort bouwen
29
om de zaak in bedwang te houden.
Om Frederik Hendrik - en, noteer dus, in het kader van diens reisroute - te
ontvangen was keurvorst Ferdinand speciaal uit Bonn, zijn residentie, naar Kempen
gekomen, waar de ontmoeting plaats had. En al kon hij, naar wij wel mogen
veronderstellen, nog steeds niet beweren dat hij het allemaal zo aardig vond, dat
moet eerder een stimulans dan een beletsel geweest zijn om die merkwaardige
maar godzijdank protocollair toch wel plaatsbare Oranje-Nassau uit Den Haag naar
best vermogen te vriend te houden. Wat wij dan ook kunnen gadeslaan is hoe deze
Wittelsbacher, keurvorst en wel, die graaf van Nassau met zijn exotisch-verre
prinsdommetje niet slechts een uur gaans tegemoet trekt, maar dat hij bovendien
‘le fit tousjours passer et asseoir audessus de luy, tant en son carosse qu'en tous
30
autres lieux.’ Wie mogelijkerwijze niet beseft wat dit aan triomfantelijks inhoudt,
neme bij dezen goede nota van het feit dat hem een essentieel aspect van het
Ancien Régime nog ontgaat.

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

Res. St. Gen. 21 mrt. '32; Aitz. IIIb, 1.
Wadd. I, 129-131, 134/5; Aitz. IIIb, 152.
Bijv. Corr. I, 589, 596, 627, 636.
Wadd. I, 161.
Ibid. 156, 154.
MFH 132.
Secr. Res. St. Gen. 4 mei '32; MFH 132.
Aitz. III, 532.
Res. H. 1632, p. 308.
Secr. Res. St. Gen. 19 mei '32; Res. St. Gen. 13, 16 aug. '32; MFH 133.
Secr. Res. St. Gen. 19 mrt. '32; Res. St. Gen. 8 juni '32; de resolutie van 1602 bij
Japikse-Rijperman XII, 38.
MFH 135, 143.
BrGr. V, 53, Stoutenburg aan Gr., 8 aug. '32.
Gegevens met toestemming van de auteur ontleend aan de doctoraal-scriptie en het proefschrift
in voorbereiding van de heer A.H. Jenniskens hist. drs.
De capitulatieverdragen bij Aitz. IIIb, resp. 7vlg. en 10vlg.
MFH 61, 137.
Inv. I, 215, 227.
Cf. de kaart van Daniël Clitzart, uitgegeven door Claes Jansz. Visscher (1632).
Res. St. Gen. 2 juli, 5, 14 aug. '32.
Id. 19 juli, 2 aug. '32.
Id. 17, 8 aug. '32.
MFH 139-143.
Ibid. 147.
Aitz. IIIb, 34; de corr. Fr. H.-P. bij S. Röckl, Quellenbeiträge zur Geschichte der kriegerischen
Thätigkeit Pappenheims, 1 Theil, Von der Schlacht bei Breitenfeld bis zur Schlacht bei Lützen
(München, 1889, Programm des königlichen Maximiliansgymnasium, Schuljahr 1888/89); ik
betuig gaarne mijn dank aan Dr. P.J.H. Ubachs te Maastricht, die mij op deze, hier te lande
onvindbare uitgave attendeerde.
MFH 147.

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

26
27
28
29
30

Ibid. 148.
Ibid. 151.
Ibid. 152; Aitz. IIIb, 49.
Corr. I, 644.
MFH 159.

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

388

Hoofdstuk XXVII
Met het slot van het vorige hoofdstuk zijn wij echter weer eens vooruitgelopen; pas
op 2 november 1632 zal Frederik Hendrik Maastricht verlaten, de stad die op 20
augustus voor hem gecapituleerd had. Wat deed hij daartussenin?
Luidt het antwoord op die vraag: aarzelen? Of liever gezegd, dat deed hij om te
beginnen heel zeker ook, maar mag men met dat ene woord de zaak als afgedaan
beschouwen en mag men met name vrij pertinent stellen dat hij, aldus aarzelend,
de schoonste kans verzuimd heeft tot hereniging van de gespleten Nederlanden,
of zuiverder uitgedrukt, want dat was de afspraak met Warfusée geweest, tot het
laten afglijden van de Waalse gewesten naar Frankrijk, terwijl de Nederlandstalige
weer Staats zouden zijn geworden, zodat, op enkele uitstulpingen na, de taalgrens
tevens dienst zou doen als staatsgrens?
De vraag is essentieel; wij mogen haar niet uit de weg gaan, al zal zij dan ook zo
te zien wel altijd een open vraag blijven. Tot en met de man die haar het grondigst
1
bestudeerd heeft, de grote Geyl, suggereert weliswaar vrij onomwonden dat hij
haar met ja beantwoordt, maar al te pertinent durft zelfs hij, hoe gaarne hij het
kennelijk ook doen zou, dat antwoord niet te boek te stellen. Immers, wat ons aan
gegevens ter beschikking staat, is niet alleen heel vaak afkomstig uit ietwat troebele
bronnen, maar berust daarbij ook in vele gevallen waarvoor dit niet geldt vrijwel
uitsluitend op indirecte gegevens waarvan het merendeel verdient te worden
opgesierd met het onfraaie etiket ‘polyinterpretabel’. Zo ooit de Prins zelf zich erover
heeft uitgelaten, dan stellig alleen maar in een vertrouwelijke brief aan Amalia en
dat pakket ligt nu eenmaal in de doodkist van Henriëtte Catharina te Dessau.
Maar eerst de aanwijzingen, om te beginnen de van Frederik Hendrik zelf
afkomstige, dat hij wel degelijk althans gespeeld heeft met wat de Venetiaanse
ambassadeur Alvise Contarini (di Nicolò) in een dispaccio van 9 september citeert
2
als zijn voornemen dit jaar in Brussel de hand van de Infanta te gaan kussen. Welnu,
dat hij in ieder geval in de maand augustus dit voornemen nog niet had laten varen,
zagen wij reeds in zijn hierboven geciteerd antwoord aan Wolfgang Wilhelm van
Neuburg en wat wij bijvoorbeeld ook weten, is dat hij zijn vertrouwensman in wording,
de heer - door aankoop - van Heenvliet, die nog over een oude ‘sauvegarde van
3
neutraliteit’ beschikte, naar Brussel zond om poolshoogte te nemen. Maar bovenal,
nog ruim drie weken na de capitulatie van Maastricht sturen, en dat toch stellig niet
zonder ruggespraak met de Prins, Hare HoogMogenden de hierboven genoemde
proclamatie de wereld in, waarbij aan de Zuidelijke bevolking vrijheid van eredienst
in het uitzicht gesteld wordt mits zij zich weer vrijwillig bij het vrije Staten-
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bewind voegt, een belofte die, naar een politieke wroeter zoals de Engelse agent
4
Baltasar Gerbier getuigt, op die bevolking diepe indruk maakte.
5
‘Vlecht Boschloof om de Pronckstar van Maestricht’, aldus de dichter in
Amsterdam, die eigenlijk al lang eens een bedankje verdiend had, maar dat is hier
niet aan de orde. Wat kon de Prins als hij om met zichzelf in het reine te blijven in
deze dagen de balans opmaakte van zijn recente falen en slagen, wat kon hij zich
dan voor de geest halen? Van een doorstoot naar Duinkerken was niets gekomen
en zelfs niet van Brugge als troostprijs, terwijl Antwerpen, de hoogste prijs der prijzen,
nog nooit serieus aan de beurt was geweest. Nochtans, wat stond daar toch wel
degelijk tegenover aan positiefs? Twee alom met gespannen aandacht gevolgde
en met succes bekroonde belegeringen van wereldformaat, allebei ondernomen
en, meer nog, volgehouden ondanks een groot en zeer reëel risico. Alleen was dit
dan het soort risico waarmee hij zich vertrouwd voelde, dat hij, zoal niet meten, dan
toch overzien kon terwijl hij, offensief een vesting belegerend, zelf defensief
verschanst lag. Is het al te ongerijmd te veronderstellen dat overwegingen van deze
teneur hebben rondgespookt in het bewustzijn van de zegevierder, die zich voor
het alternatief geplaatst zag of hij zich al dan niet, zo laat nog in het traditionele
vechtseizoen, in het avontuur zal storten van een invasie van vijandelijk grondgebied?
Bestaat er iets zo heel speciaals als een strategen-agorafobie? Zo ja, dan moge dit
onfraaie woord zijn verontschuldiging daarin vinden, dat er waarschijnlijk meer
mensenlevens door zijn gespaard, dan aan opgeofferd, maar meer ter zake, dan
levert zo te zien de strateeg Frederik Hendrik er een schoolvoorbeeld van.
Houden wij ons echter liever bij de hierboven reeds te pas gebrachte latijnse term,
die stellig ook aan hemzelf niet onbekend was en dit dan, naar ik erbij durf gissen,
compleet met de toepasbaarheid op hemzelf: hij was en bleef een cunctator. Welnu,
wanneer hij thans naar cunctatorenaard de situatie zorgvuldig in ogenschouw nam,
wat moest of mocht hij dan constateren?
Om te beginnen was, zuiver militair gesproken, wel een vijandelijke vesting
veroverd en daarbij een vijandelijke aanval afgeslagen, maar de vijandelijke
legermacht was volkomen intact en kon dus overal worden ingezet. Blijkbaar had
de Prins zelfs even de indruk dat zij op hun beurt de Maas wilden afzakken, zodat
hij dan ook de Staten-Generaal bij schrijven van 27 augustus nog eens aanmaande
zoveel mogelijk garnizoenen, die door burgers konden worden vervangen, in
6
Nijmegen te concentreren. Dat, omgekeerd, een paar weken later in Brussel even
de indruk had postgevat als zou hij, Frederik Hendrik zelf, met het Statenleger naar
7
Luxemburg willen trekken, zij hier niet dan curiositeitshalve even vermeld, maar
wel mag er aan worden herinnerd dat hij als het ware tussen neus en lippen terstond
na Maastricht ook nog het stadje Limburg aan de Vesdre had laten innemen, de
hoofdstad van het gelijknamige hertogdom, dat op de door koning Willem I in ere
herstelde naam na
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in feite niets te maken had met de huidige provincies van die naam. En, steeds nog
curiositeitshalve, dit wapenfeitje bracht met zich mee dat de Prins op verzoek van
de betrokkenen zelf bij resolutie van 7 maart 1633 door Hare Hoo-Mogenden tot
stadhouder van Limburg werd aangesteld; de Hollanders hadden bij het verlenen
van hun consent als voorwaarde gesteld dat het tractement zou worden opgebracht
8
door de domeinen ter plaatse.
Maar alle curiosa in hun waarde gelaten, waarmee Frederik Hendrik zich
geconfronteerd zag, was beslist geen situatie waarin welke veldheer dan ook met
enig verantwoordelijkheidsbesef de neiging kon voelen opkomen zich en zijn leger
in iets te storten, dat hij als een militair avontuur moest beschouwen, en om een
doorstoot in de richting Brussel anders dan als zodanig te doen voorkomen zou
blijkbaar heel wat positievers nodig geweest zijn dan wat de huidige situatie te zien
gaf; daarvoor had de bevolking van de Zuidelijke Gewesten gehoor moeten geven
aan de Noordelijke lokstem en zelf in opstand komen of toch ten minste zeer duidelijk
kenbaar maken dat zij dat doen zou, zodra het Statenleger zich vertoonde. En nu
mag dan wel - achteraf - een Zeeuws regent aan een collega in Utrecht verzekerd
hebben dat ‘vele steden, gelijk met de sleutels in de hand, onze aankomste
9
verwachtende’ waren, daarmee zijn nog geen bewijzen geleverd en zeker geen
bewijzen die op tijd kwamen. De twee enige steden in het Zuiden, die volgens
Staatse exegese van het Spaanse juk bevrijd waren, Roermond en Venlo, gaven,
wel verre van over die bevrijding te jubelen, steeds duidelijker blijk van het tegendeel
en wat Maastricht deed was, zij het dan geen hartstochtelijk klagen, zeer zeker ook
10
niet jubelen.
Trouwens, en ook Geyl zelf wijst erop, om een van huis uit vrij sedate bevolking
tot opstand te brengen is heel wat nodig. In 1576 had men het zien gebeuren, maar
dat was, om slechts één ding te noemen, tijdens een gaping in de landvoogdij, waar
dan nog bijkwam dat toen bij het leiding geven aan de nationale beweging ook de
hoge en middel-hoge geestelijkheid mee- of toch in ieder geval niet tegenwerkte,
aangezien ook in dat milieu de nodige pustulatie vaardig was van grieven tegen het
Spaanse gezag. Die grieven waren weliswaar niet van het hoogste geestelijk allooi
geweest, maar die geestelijkheid was dan ook nog niet door de molen van Trente
gemalen. Dat was daarentegen de huidige wel, precies evenzeer als hun naneven
die twee eeuwen later ernaar zullen streven de Vlaemsche taele zo veel als maar
mogelijk was verscheiden te houden van die van het ketterse Noorden, en dat deze
lieden het door hen verzielzorgde volk zouden toestaan in opstand te komen tegen
een regime dat zozeer borg stond voor hun monopoliepositie als het Spaanse, was
zeer zeker niet te verwachten. En wat kon in gewesten als Brabant en Vlaanderen
tegenover die geestelijkheid een handjevol politiek bewusten uitrichten in een enkele
stad zoals Antwerpen, waar nog niet alle merg uit het bot was gezogen?
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En wat van de vele verschillen met 1576 het andere hier genoemde betreft: wel
verre van dat zich een gaping voordeed in de vertegenwoordiging van 's konings
gezag, werd dit nog juist bekleed door, men mag niet zeggen de enig waardige,
maar stellig toch consensu omnium de waardigste uit heel die bonte reeks. Naar
Hugo de Groot het bij haar dood, een jaar na dezen, zal uitdrukken in een van zijn
weinige brieven aan de geschiedschrijver Aitzema: ‘La bonté de l'infante a esté
comme un voile tendu devant les yeux des Flamens qui les empeschoit de voir
11
clairement la misère de leur esclavitude.’ Overigens was de oude dame nu ook
weer niet zo, dat zij dat zelf niet wilde weten; in een van haar brieven aan haar
neefje de koning, die, zo hij dan al niet zelf komt, nu eindelijk toch ten minste eens
zijn broer moet sturen, beroept zij zich wel degelijk erop dat, naar thans duidelijk is
gebleken, alleen door haar voortdurende zorg niet zelf impopulair te worden de
situatie nog gered is; onder een landvoogd zoals ‘los pasados’ - het staat er in het
12
meervoud - zou de bevolking zeker 's vijands zijde hebben gekozen.
Maar wat dan ook bij zijn, al dan niet cunctatoriale tour d'horizon als doorslaggevend
moet worden aangemerkt, Frederik Hendrik bleef verwijlen nabij Maastricht en zoals
hij daar zat was hij een weliswaar niet weerloos, maar toch in hoge mate kwetsbaar
doelwit voor een vredesoffensief en ditmaal was het er een dat opdoemde onder
een zeer bedrieglijke gedaante.
Al liep het dan niet zo'n vaart dat de bevolking in opstand kwam, het verlies van
een stad als Maastricht plus nog van bijna geheel Opper-Gelre was voor de vijand
heel wat meer dan zo maar een tegenvallertje. Als wij de Infanta horen klagen dat
13
het platteland tot bijna aan Brussel toe onder contributie ligt, dan mag dat ietwat
overdreven zijn uitgedrukt, maar daarbij blijft zo'n uitlating nog wel veelzeggend. En
als reeds vroeger in deze zelfde zomer ten langen leste uit Madrid toestemming is
gekomen om wat er nog van het kroondomein is overgebleven te gelde te maken
en de oude dame daarop schamper ten antwoord geeft dat niemand nu, in deze
onzekerheid, die domeinen nog kopen wil, dan moeten wij ook dat cum grano salis
nemen, want kort daarop vraagt zijzelf toestemming om uit de opbrengst in de eerste
plaats de juwelen van wijlen Albertus in te lossen, die zij namelijk verpand heeft
14
tijdens het beleg van Den Bosch maar, alle korrels zout ten spijt, ook dat
op-en-neer-schrijfsel is typerend.
Hoe kritiek zij de toestand wel achtte blijkt echter bovenal daaruit, dat de Infanta
zich genoodzaakt voelde op eigen gezag een middel te baat te nemen, dat zij als
weinig minder dan extreem moet hebben beschouwd, al was het maar omdat het
haar nadrukkelijk door de Koning was verboden; zij riep voor het eerst sedert het
jaar 1600 de Staten-Generaal der gehoorzame Nederlanden bijeen.
Dat is te zeggen, hun bijeenroeping was niet een gevolg van de val van
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Maastricht; daartoe had de dreigende situatie reeds in juli doen besluiten, maar
bijeenkomen deden zij pas op 9 september en dan blijkt helemaal hoe weinig vaart
het liep met wat er dan wellicht aan neigingen het Spaanse regime omver te stoten
in de lucht mag hebben gehangen. Uit de aard der zaak konden koning Philips en
zijn tante nog geen weet hebben van wat in het verre jaar 1789 de bijeenroeping
van nabuur-Staten-Generaal allemaal tot nasleep zou hebben, maar wij die daarvan
wel hebben horen verluiden, kunnen alleen maar constateren dat deze Brusselse
van 1632 voorbeeldig uit de hand aten.
Klagen natuurlijk wel; dat was hun natuurlijke functie en als ventiel daarvoor waren
zij zo te zeggen bijeengeroepen, maar tegelijkertijd ondernamen zij terstond ook
iets positievers of toch in ieder geval iets dat als zodanig bedoeld was; zij knoopten
met de vijand onderhandelingen aan over een vrede.
Welteverstaan, het waren de Staten van de Zuidelijke Gewesten, die dit initiatief
namen, ook al hadden zij vooraf de - van harte gaarne verleende - toestemming
gevraagd van de Infanta en ook al moesten zij zich daarvoor in de eerste plaats
wenden tot de prinselijke veldheer van hun noordelijke tegenhangers. Overigens
had deze Prins zijnerzijds Adriaan Pauw al schriftelijk verzocht de Zuidelijke Heren
op de een of andere discrete manier te bedieden dat zij welkom waren, een taak
waarmee de pensionaris zich trouwens ook nog officieel door Hare HoogMogenden
15
liet belasten.
Bij deze confrontatie van het tweetal hoge Statencolleges, waarvan het moeilijk is
uit te maken welk van het tweetal als afsplitsing van het andere moet worden
beschouwd, is het wel aardig even na te gaan hoe zij elkaar betitelden, en wat dan
blijkt is dat het Brusselse gezelschap het Haagse adresseert als ‘Hooch Mogende
Heeren Staeten Generael van de Geunieerde Provincien van het Nederlandt’, terwijl
het zelf ondertekent als ‘de Gedeputeerde van de Staeten van de provincien van
het Nederlandt tot Brussel vergaedert’; dus of men daar in Brussel nog beliefde
indachtig te zijn dat, strict genomen, Staten-Generaal zoals laatstelijk bijeengekomen
in 1559 bij het afscheid van Philips II iets anders waren den een vergadering van
afgevaardigden der Staten van de onderscheiden provinciën? Van de Haagse
Vergadering terug aan de Brusselse bezitten wij geen officieel schrijven, maar
bijvoorbeeld in hun paspoort voor de afgevaardigden ‘van d'ander sijde’ worden
dezen aangeduid als ‘gecommitteerde van de heeren gedeputeerden van den heeren
Staten van de provincien van het Nederlant, tegenwoordich binnen de Stadt Brussel
vergadert’, een simpele overname dus van de eigen Brusselse formule. Die brief
van Brussel naar Den Haag was gewoon in het Nederlands gesteld, maar aan de
Prins te Maastricht schreven de Zuidelijken in het Frans, tekenend als Zijner
Excellentie's ‘très-affectionez serviteurs, les deputez des Estatz des Provinces du
Pays-Bas, assemblez à Bruxelles’; zijnerzijds schreef Frederik Hendrik terug als
16
‘vostre bien humble serviteur.’
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In levenden lijve op de Prins afgestuurd werd om te beginnen een grote naam, de
hertog van Aerschot, al mogen wij dat ‘om te beginnen’ uitsluitend letterlijk in zijn
chronologische betekenis nemen, want wat voor een bijna verblindend groot
heerschap hij dan ook geweest mag zijn, Aerschot was dan in het primerende
hertogdom Brabant weliswaar de eerste vertegenwoordiger, maar pas van de tweede
stand, de adel; immers als eerste gold nog steeds de geestelijkheid. Nochtans,
Oranje en Aerschot waren ook al eens in een vroegere generatie voor aan elkaar
gewaagd versleten, dus voor het leggen van de allereerste contacten was de hertog
niet slecht gekozen. Notere inmiddels dat Frederik Hendrik in zijn mémoires hem
aankondigt als zijnde gekomen ‘tant de la part de l'Infante que des Estatz du Païs’.
Wanneer hij evenwel in Maastricht weeromkomt als lid van de
onderhandelingsdelegatie, dan vinden wij dezelfde Aerschot keurig als nummer drie
vermeld, na de aartsbisschop van Mechelen, Jacob Boonen, en de abt van Sint
Vaast (te Atrecht), Philippe de Caverel. ‘Et quelques autres’ staat er verder nog bij,
waaronder dan, behalve nog een paar edelen, begrepen zijn allerlei stadsregenten
en -pensionarissen, dus net precies het soort lieden, waarmee de Prins thuis in het
Noorden - en zelfs nog in zijn eigen kwartier bij Maastricht - aan één stuk door te
maken had, zodat het wel ietwat zonderling aandoet ze hier zo nonchalant te zien
17
voorbijbonjouren. Wat echter ons nageslacht bij deze deputatie meer interesseert,
is dat zij althans enigermate redelijk - voor de adel ging dat al nauwelijks meer verdeeld was over Diets en Waals. Volkomen terecht natuurlijk, mogen wij zeggen,
als wij de Brusselse Staten-Generaal in ogenschouw nemen, maar het betekende
uiteraard dat het oorspronkelijke punt van uitgang, het zich ‘vrijwillig voegen’ bij het
Statenbewind, al stilzwijgend was opgegeven. Immers, het zich daarbij voegen was
van de Walen - laat staan van de adel, maar zelfs van de steden - van meet af aan
niet te verwachten geweest en met het doodbloeden van de rebellie der edelen was
het Franse alternatief vervlogen.
Is dit besef wellicht doorslaggevend geweest bij het opstellen van de preliminaire
punten, die door Frederik Hendrik en zijn Gedeputeerden te velde bij voorbaat waren
ter kennis gebracht van de Zuidelijke onderhandelaars, te weten dan van een
driekoppige deputatie die in een soort tussenstadium tussen Aerschot-alleen en de
complete delegatie zo iets als voorbesprekingen was komen houden en die bestaan
had uit de baron van Schwartzenberg, ‘justicier des nobles du pays de Luxembourg’,
Willem de Blasere, ‘aussi chevalier’, en heer van Hellebus maar werkzaam als eerste
schepen van Gent, en de Antwerpse pensionaris Jacob Edelheer? Kan het subtieler?
twee edelen tegen één burger, waarvan nochtans één edelman een burgerfunctie
bekleedt, maar omgekeerd twee Dietsers tegen één Waal. Dat voor een voorlopig
contact met die ketters de geestelijkheid zich niet mede liet employeren, mag ons,
als wij het tijdvak kennen, niet verbazen.
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De preliminaire punten waren verre van mals of liever gezegd, daarmee kunnen wij
de zaak niet afdoen; zij waren in ieder opzicht van haalbare politiek een monstrum
en stellig was het dit besef dat Frederik Hendrik ietwat eufemistisch weergeeft,
18
wanneer hij ze aanduidt als ‘un peu extravagantes.’ Waar het op neerkwam was,
wij mogen eigenlijk niet eens zeggen calling their bluff, maar wel de opgetrokken
noodfaçade behandelen alsof er een volwaardig bouwwerk achter school. Als de
Brusselse Staten op eigen houtje vrede willen sluiten met de Haagse, dan zijn zij
hartelijk welkom, maar dan moeten zij het ook helemaal zelf doen. Als zij in
tegenstelling tot Hare HoogMogenden de Spaanse koning als hun ‘natuurlijke Heer’
believen te erkennen, dan moeten zíj dat weten en dan kan dat gehonoreerd worden,
mits het om niet meer gaat dan om een simpele erkenning op papier.
Welnu, kunnen wij ook maar één ogenblik aannemen dat iemand als Frederik
Hendrik, die waarachtig wel wist hoezeer zelfs de souvereine Staten in het Noorden
waren aangewezen op het inzicht, om niet te zeggen het welbehagen van hemzelf,
nominaal hun dienaar, dat zo'n geroutineerd en subtiel staatsman niet zou hebben
beseft waarop dat moest neerkomen? Maar niettemin, als de heren zelf het zo
formuleerden, dan konden zij op een geduldig blad papier een keurig uitgewerkt
programma voorgelegd krijgen, waarbij met die formule rekening was gehouden.
Per slot van rekening was zo iets al eens eerder vertoond en de geniale vertoner
was niemand anders geweest dan zijn, Frederik Hendriks eigen vader. In wel zo
wat even grauwe theorie was immers ook de Pacificatie van Gent en - waarom niet
in één adem erbij vermeld? - zelfs ook nog de Unie van Utrecht gesloten door
provincies die de Koning als hun wettige heer erkenden, dus als enkele van die
provincies die fictie nog steeds erbij wilden stipuleren, dan was dat theoretisch wel
in elkaar te passen.
Waar die preliminaire punten op neerkwamen, was dan ook inderdaad zo ongeveer
de Pacificatie van Gent. Dat is te zeggen, wat de lievigheden betreft, want verder
was het nog wel iets stringenter; ook ditmaal moeten namelijk niet slechts alle
Spaanse troepen het land uit, maar bovendien nog in de ‘principales villes maritimes
de Flandre’ een regime worden gevestigd, met inbegrip van troepenlegering, dat
19
aan een veto uit het Noorden onderworpen blijft.
Nogmaals, dat Frederik Hendrik ook maar één ogenblik zou hebben verwacht
deze citroen zelfs maar als knol te kunnen verkopen, is onvoorstelbaar, en wat wij
ook wel mogen aannemen, is dat het hem gelukt is dit inzicht eveneens over te
dragen op zijn Gedeputeerden te velde, in wier naam immers al dit onwezenlijks
mede werd opgedist.
Maar of hij eveneens voorzien had, of hij, om het zo maar eens uit te drukken,
had durven hopen dat zelfs deze wilde uitwassen van historisch denken nog te
minimalistisch zouden zijn voor allerlei ver-achterafgelegens in het Noorden? Toch
bleek dat het geval te zijn en het is moeilijk aan de indruk
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te ontkomen dat dit door de Prins als gefundenes Fressen te baat is genomen bij
het te boek stellen van zijn mémoires.
Wat was namelijk het geval? De triomferende veldheer Prins Frederik Hendrik
mocht dan al, waarschijnlijk omringd door de hem als gedeputeerden toegevoegde
statenleden maar niettemin in een verre van welomschreven capaciteit, die
hoog-illustere delegatie uit Brussel ontvangen en naar haar logies in Maastricht
begeleiden, daar kon die delegatie verder niet veel anders doen dan duimen draaien.
Hoe vlot en hoofs ook het contact met Zijne Excellentie zelf mag zijn verlopen, niet
hij was het voor wie de heren waren gekomen, want niet hij was de man met wie
over een vrede of bestand onderhandeld moest worden; daarvoor zou een speciale
delegatie komen van de Staten-Generaal uit Den Haag.
Maar die delegatie kwam nu juist niet; dit dan om de gebruikelijke reden dat het
niet mocht gelukken haar binnen redelijke tijd - dus zeg bijvoorbeeld, in een week
of zes - samen te stellen. Of misschien inderdaad de een of andere procer die er
noodzakelijkerwijze bij moest zijn geen zin had in de reis naar Maastricht en liever
in Den Haag wilde onderhandelen? Wij kunnen het natuurlijk niet uitsluiten, maar
wel lijkt het beslist oneerlijk van de Prins het niet-verschijnen van de verwachte
delegatie globaal aan dit soort ‘interest particulier’ te wijten. Immers, hij kan er niet
onkundig van geweest zijn hoe ettelijke elementen in het Noorden - en wel, behalve
in Zeeland, met name in het hoge, het Fries-Groningse noorden - die dan desnoods
nog wel die eigen zuid-nederlandse roomsigheid geaccepteerd zouden hebben in
het geval van ‘zich vrijwillig voegen’, zich niet zo maar bereid betoonden tot
onderhandelen met zuiderbroeders die niet vooraf de koning zijn congé hadden
gegeven, zodat het immers toch weer, al was het dan langs een omweggetje, zou
neerkomen op onderhandelen met de Spanjaard. Kortom, met deze wetenschap in
gedachten kunnen wij het moeilijk anders dan als een lelijk trekje betitelen, wanneer
wij de Prins serieus zien insinueren dat, ware niet op dat ‘interest particulier’ het
onderhandelen in Maastricht gestrand, daar ter plaatse ‘à la faveur de nostre armée’
in korte tijd een voor de Republiek zeer voordelig tractaat had kunnen worden
20
gesloten. Wat hij weliswaar niet beweert, is dat de hele Pacificatie van Gent weer
als uit een soort diepvries zou zijn te voorschijn getoverd, maar hoe hij na dat soort
van preliminaire eisen dan wel ‘en peu de temps’ iets acceptabels op tafel had willen
zien komen, is raadselachtig.
Trouwens, wat dat leger betreft wist toch waarachtig ook iedereen dat het in laatste
instantie een seizoenverschijnsel was en bij de nadering van het winterseizoen werd
het er door ziekten en wat dies meer zij beslist niet indrukwekkender op. Eind oktober
liet de Prins dan ook de Staten - zijn eigen, de Haagse, uiteraard - weten dat hij het
niet verantwoord achtte nog langer in Maastricht te blijven en 2 november brak hij
vandaar op. Wat de officieel zelfs nog niet eens op gang gekomen
vredesonderhandelingen betreft, die werdens
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door hun status nascendi niet ervan verschoond mee te verhuizen. Aanvankelijk
was er sprake van Den Bosch als nieuwe vergaderstad, wat het deplacement in
afstand betreft voor de Zuidelijken niet ongemakkelijk, maar of zij die zere plek in
hun eigenste Brabant zo graag juist met dit doel zouden hebben betreden?
Wat wij jammer genoeg evenmin weten, is hoe Frederik Hendrik tegenover dit
idee stond. Men zou willen raden: enigszins ambivalent, en het zal wel niet
nadrukkelijk tégen zijn zin zijn geweest, dat het ten slotte toch uitdraaide op Den
Haag, de basis van het Noordelijk Statenbestel, waar ook hijzelf als feitelijke leider
van dat bestel zijn winters placht door te brengen. Daar - dat is dan natuurlijk te
zeggen: aan de Hoornbrug - werden dan ook weldra de Zuidelijke afgevaardigden
door dezelfde Prins van Oranje, die zij reeds kenden uit Maastricht, ten tweeden
male plechtig verwelkomd.

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20

P. Geyl, Kernproblemen van onze Geschiedenis (Utrecht, 1937), 42vlg.
Bij Wadd. I, 145.
Aitz. IIIb, 55.
Geyl (cf. n. 1 hierboven), 47.
V. III, 386.
Res. St. Gen. 29 aug. '32.
Corr. I, 642.
Benoemingsacte in KHA, Inv. 14, VI, 3; Res. H. 25 apr. '33.
Geciteerd bij Geyl (cf. hierboven n. 1), 52.
Cf. P.J.H. Ubachs Twee Heren, twee confessies (Assen, 1975).
BrGr. V, 221.
Sim. Est. 2047.
Ibid.
Corr. I, 626, 637, 642.
Res. St. Gen. 13 sept. '32.
Gachard 170, 183, 172/3.
MFH 157.
Gachard 174/5.
MFH 157.

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

397

Hoofdstuk XXVIII
De ronde van Friedensfühler die in de jaren 1629-1630 was voorafgegaan aan de
thans op stapel gezette en waaraan wij hierboven enige aandacht hebben gewijd,
mag dan al, hoezeer ook als onderonsje begonnen, spoedig gemeengoed zijn
geworden, zij leverde een voor onze zeventiende-eeuwse samenleving merkwaardig
gering aantal pamfletten op, zeker wanneer wij vooruitkijken naar de enorme
productie in blauwe kaftjes wanneer het vredesbedrijf in Munster eenmaal op gang
is gekomen. Inmiddels waren wel, allebei met wat derivaten, twee rijkelijk
plechtstatige tractaten verschenen, te weten Belli ac Pacis Statera oftewel Des
Oorlogs ende Vredes Waeg-schale van de geleerde zuiderling Erycius Puteanus
en in antwoord daarop een bijna acht keer zo lange, dus helemaal moeilijk nog
1
pamflet te noemen Anti-Puteanus van Caspar van Baerle, maar afgezien daarvan
is de oogst precies even schamel voor de nieuwe, post-Maastrichtse ronde die
weliswaar, naar het uiterlijk gemeten, zo radicaal in opzet van die vorige verschilde,
maar die daarvan op de keper beschouwd toch eigenlijk een voortzetting of hervatting
was, zij het dan onder voor de Spanjaarden nog veel ongunstiger condities.
Gezien deze feitelijke continuïteit lijkt het dan ook niet misplaatst hier vluchtig
even een pamfletten-sequentie uit de jaren 1629-1630 aan de orde te stellen, waarin,
naar mij aan geen serieuze twijfel onderhevig lijkt, het standpunt van Frederik Hendrik
vrij zuiver tot uitdrukking komt en waar in ieder geval zijn persoon op een voor hem
bijzonder vleiende wijze in het geding wordt gebracht.
De - drieledige - sequentie heeft, met afzonderlijke blikvangers voor de beide
vervolgen, een verzameltitel waarin de lezer terstond ervan wordt verwittigd waar
hij aan toe is: Tractaet tegens Pays, Treves en Onderhandelinge met den Koningh
2
van Spaignien. De auteur, aan wie ik op stylistische gronden ook de twee vervolgen
durf toeschrijven, is zoals gebruikelijk anoniem maar ik aarzel geen ogenblik hem
te identificeren met de degelijke en intelligente Hagenaar die in december 1629,
terwijl zijn tekst ter perse lag, een Franse vertaling ervan kwam voorlezen aan
3
Vincenzo Gussoni. Dus, constateren wij, niet zo maar de eerste de beste en
kennelijk, al prijkt het geval met een tekst van Ezechiel, nu eens geen dominee,
want dan had de Venetiaan het er zeker bij verteld.
Als hoedanig deze anonieme auteur zich in ieder geval met huid en haar doet
kennen, is als een prinsenman van het riantste oranje, een gloed die hem
bijvoorbeeld tot een zo origineel argument inspireert als
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‘dat wy door den Treves berooft sullen werden van sijn Exc. mijn Heer
den Prince van Orangien, sijn Genade Graef Ernst ende alle de andere
brave Officieren ende Soldaten die de Landen tegenwoordigh hebben:
Dewijle dat nae alle apparentie de tijdelijcke doodt binnen den tijt van
dien Treves haer al t'samen sal overvallen. Wie kan ons de schade
daervan beschrijven? ofte de ongelucken die daer uyt volgen sullen
4
uytspreecken?’
Reeds eerder echter, in zijn tweede deel, was dezelfde anonymus, zij het met de
uiterste discretie, nog een heel stuk verder gegaan. Aan de orde gesteld is 's Konings
pretentie dat hij nog steeds de wettige Heer is over alle Nederlanden. Welnu, aldus
onze auteur, het is toch al wel duidelijk gebleken dat deze landen het met Gods
hulp ook wel zonder heer kunnen rooien. Gesteld echter dat ‘wy al gesint waren
wederom een Heer ofte Prince aen te nemen’, dan zou dat zeker niet de Koning
van Spanje moeten zijn. Hierop volgt dan echter niet, zoals in het gros der doorgaans
wèl van predikanten afkomstige prinsgezinde pamfletten, een hagel van invectieven
tegen die koning, maar heel nuchter en zakelijk een vanouds bekend bezwaar, dat
bijvoorbeeld al meer dan een eeuw geleden ook door de Castilianen was naar voren
gebracht - en hoe radicaal! met een complete opstand - toen zij hun kroon ten deel
zagen vallen aan een Bourgondische Karel die een paar jaar nadien op de koop
toe nog keizer werd: wij zullen uit de verte door een vreemdeling geregeerd worden.
Wat hierop volgt zouden wij in hedendaags jargon een profiel kunnen noemen,
al is het dan in casu wel een negatief profiel:
‘... ons en dient geen Vorst ghelijck den Koningh van Spaignien, die
onse Nederlantsche Tael niet en spreeckt: Die onse Regieringe ende
humeur niet en kent: Die de Landen niet lief en heeft: Die niet familiaer
met onsen Adel hem hout: Die seer opgeblasen en hoovaerdigh is: Ende
die geen kennisse van saecken neemt, maer alles op sijn Raden laet
5
staen.’
Zou er ook maar iemand stompzinnig genoeg geweest zijn om niet, dit lezende,
terstond te beseffen dat men waarlijk niet zo heel ver behoefde te zoeken naar een
prins op wie dit profiel wel degelijk in positieve zin van toepassing was? Het is voor
zover mij bekend de eerste en daarbij een van de zeer weinige keren dat wij in de
dagen van Frederik Hendrik dit thema weliswaar dan niet openlijk maar toch
overduidelijk aan de orde gesteld vinden; zeker niet in de laatste plaats dank zij zijn
tact en gematigdheid zal het tijdens zijn eigen leven nooit actueel worden, zodat
het als actualiteit bekeken niet heel veel ter zake doet met wat voor gevoelens hijzelf
van dit soort suggesties kennis nam; men zou zo zeggen dat zij, aldus discreet
opgediend, hem niet onwelkom kunnen zijn geweest bij zijn politiek van
verdynastizering. Overigens lijkt het allerminst ongerijmd te veronderstellen dat een
auteur die toch op zijn minst een paar uur de tijd krijgt om zijn pennevrucht voor te
lezen aan iemand
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zo illuster als een zeventiende-eeuwse ambassadeur, daarbij dan bovendien nog
een vertrouweling van de Prins, ook voor deze zelf geen onbekende zal zijn geweest.
Voor ons thema van trêve of geen trêve is inmiddels van veel meer direct belang
dat deze pamflettist ook onomwonden het standpunt verwoordt, waarvan wij toch
wel mogen aannemen dat het in ieder geval in deze jaren nog steeds dat van Frederik
Hendrik zelf was. Zoals wij het hier onder woorden gebracht vinden, doet het wel
enigszins denken aan een paardemiddel, maar ook door paardemiddelen is wel
genezing in de wereld gebracht. In grote lijnen komt schrijvers betoog hierop neer,
dat het demoralizerend zou kunnen werken op de Zuidelijke Nederlanden, als ‘wij’
in het Noorden nu ineens weer met de Spanjaard gingen onderhandelen. Is wat ons
te doen staat niet veeleer:
‘voor al de Werrelt bekent te maecken dat wy in't minste met den
Koningh van Spaignien in gheen communicatie van vrede willen treden,
omme daer door die van d'andere Landen de oogen eens op te doen
ende die hope, daer mede sy tot onsen en haren naedeel soo schandelijck
verleyt worden, t'eenemael te benemen ende haer diensvolgens tot
desperatie te brengen om de wapenen met ons tegen den gemeene
Vyandt in handen te nemen?
Kortom, wat wij behoorden te doen, is ‘eeuwige edicten’ maken,
‘of ten minsten provisionele voor twintigh of vijf-en-twintigh jaren, van
met den Koningh van Spaignien in gheenderhande communicatie van
vrede te mogen of sullen treden: Ende geloove ick vastelijck soo wy sulcx
deden, wy souden wel haest d'andere Nederlanden in mutinatie, ende
dien volghens d'Oorloge kortelijck gheeyndight sien.’
Wat dient te worden hersteld, is de toestand van eind 1576. Een hedendaagse lezer
met historische scholing zal mogelijkerwijze van mening zijn dat Utrecht, Gelderland
en al wat verder noordoostelijk ligt wel wat heel erg gemakkelijk met Holland en
Zeeland worden geassimileerd, maar dat zij de schrijver in het vuur van zijn betoog
vergeven. In 1576 dus, bij de Pacificatie van Gent,
‘waren de Landen verlost, hadmen op dat accoort gebleven: Ende
konnen dan die van d'andere Provintien so sy willen, den naem des
Konings gebruycken, doch de Landen also regeren als sy neffens ons
dat geraden sullen vinden, even gelijcmen dat gepractiseert heeft na de
Pacificatie van Gent. Wat de Religie, Domeynen des Konings,
Gouverneurs van de particuliere Provintien ende diergelijcke saken
aengaet, daer in souden sy mogen disponeren soo ende gelijck sy dat
geraden sullen vinden, sonder dat wy ons dies aengaende haer eenigszins
6
sullen hinderen of soecken te beletten.’
Net precies wat thans, drie jaar later, officieel op het programma stond bij die
zogenaamde onderhandelingen tussen Staten en Staten. Heel lang behoeven wij
daar verder niet bij stil te staan, want wij hebben reeds in het vorige hoofdstuk erop
gepreludeerd dat, alle pretentie van onder ons zijn ten spijt, het hele geval in wezen
niet meer was en zelfs niet meer kon zijn dan een ternauwer-
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nood verbloemde farce, want dat als het er op aankwam de Zuidelijke delegatie
geen zet durfde doen op het diplomatieke schaakbord zonder eerst ruggespraak te
gaan houden in Brussel en dat dan heus niet primair met de aldaar vergaderde
Staten. Zo was het reeds van meet af aan; op 7 december 1632 hield de
aartsbisschop van Mechelen, de later als ‘jansenist’ vermaarde Jacob Boonen, de
eerste protocollaire toespraak met als kern de bede dat ‘den langhduyrigen,
bloedigen, ellendigen ende inlantschen Oorlogh’ door een vrede of een bestand
‘uyt den wegh geleyt sal konnen worden’, maar niet geheel en al ten onrechte
herinnerde voorzitter Noortwyck in zijn antwoord aan de ‘ambitie van diegene wiens
begeerten noch het Oosten noch het Westen heeft konnen versadigen, maer staende
na een absolute monarchie hebben oock gepoogt door verdruckinge van desen
Staet te wege te brengen de geheele ondergangh van de resterende Vryheyt,
7
Rechten ende Privilegien van de Provintien van de andere zijde.’ Inderdaad moest
reeds drie weken later, zodra de valse praemissen onvermurwbaar aan den dag
waren getreden, Boonen zelf met Aerschot, Hellebus en Edelheer voor een maand
naar Brussel vertrekken, en zo zal het blijven. Niet dan bij tijd en wijle is de complete
delegatie in Den Haag present; in de tussenliggende fasen zijn er, als het ware om
der continuïteit wille, alleen een paar, uit de aard der zaak tot inactiviteit gedoemde
warmhouders. Zelfs als men zich, en dat is dan al in de zomer, tot een min of meer
officiële constatering zal moeten bekwamen dat de knoop ook in Brussel niet kan
worden ontward - van doorhakken is dan al lang geen sprake meer - betekent dat
geen onmiddellijke stopzetting van de contacten in het regeringscentrum der rebellen.
Aerschot zelf wordt bereid gevonden de zaak te gaan bepleiten in Spanje - vertrekken
doet hij overigens pas in november - maar zelfs dan nog blijft een drastisch
gereduceerde kerndelegatie aan de Hofvijver op bescheid zitten wachten. Alsof
men ooit met iets van dien aard uit Madrid verkwikt was! In casu werd het zelfs wel
door en door het tegendeel, want de arme hertog die erop uit was getrokken, werd
na een vriendelijke ontvangst op het eerste gezicht ter ere van zijn vluchtige aandeel
in de samenzwering van 1632 gevangen gezet en weliswaar was dat van tijdelijke
duur, maar wat hem niet vergund werd, was het Spaanse stof ooit weer van de
voeten te schudden. Inmiddels was echter reeds, te weten in december 1633, aan
wat er nog in Den Haag als restje van de delegatie de continuïteit zat te bewaren
beleefdelijk aangezegd dat zij nu verder even goed hun duimen thuis konden gaan
zitten draaien.
Dat het mogelijk was geweest die van meet af aan zo weinig levensvatbare
onderhandelingen een jaar lang slepende te houden, was daaraan te danken of te
wijten, dat de provincie Holland zich niet ertoe kon of beliefde te bekwamen hun
mislukking te erkennen. Daarover echter aanstonds; ter verheldering van ons
geschiedbeeld is het zaak in dit stadium ook even na te gaan hoe het Spaanse
bewind de dingen zag en benaderde.

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

401
Alleen is het woord ‘helder’ hier niet op zijn plaats, want een onzaliger allegaartje
van toetasten en weer terugkrabbelen, van opgeblazen vertoon en innerlijke
onzekerheid, kan men zich nauwelijks voorstellen, althans niet aan het roer van wat
immers nog steeds als mogendheid van wereldformaat gold. Bij het fait accompli
van de vergadering der Zuidelijke Staten-Generaal, die ‘junta’, samengesteld uit
‘tantos humores’, hadden de Koning en zijn omgeving zich dan weliswaar neergelegd,
maar reeds 19 juli - steeds 1633 - dus wanneer de bestandsonderhandelingen
zogenaamd nog in volle gang zijn, wordt de Infanta geïnstrueerd de heren zo gauw
8
mogelijk weer naar huis te sturen. Inmiddels heeft de koninklijke modderaar in het
Buen Retiro dan aan zijn bekwame en trouwe tante tevens de smaad aangedaan
van haar volmacht tot het sluiten van een vrede of bestand te herroepen, al is het
niet helemaal duidelijk of zij dit zelf nog ooit heeft geweten. Zo ja, dan kan de wijze
waarop het geschiedde de maatregel alleen nog maar grievender hebben gemaakt;
de suggestie dat de herroeping gewenst zou zijn was namelijk, zij het in aansluiting
op een reeds uit november 1632 daterend, ietwat vaag Madrileens initiatief, uitgegaan
van de president van de Geheime Raad in Brussel, Petrus Roose, zo ongeveer de
enige Nederlander die ooit met huid en haar door het Spaanse bewind is vertrouwd
en die wij dan weliswaar niet op zijn twintigste-eeuws een Quisling mogen noemen,
want koning Philips was per slot van rekening de wettige vorst, maar die toch met
de ijver van zijn dienstbaarheid aan dat Spaanse bewind wel degelijk verdient te
boek te staan als een der minst nationale figuren uit de geschiedenis van deze
landen.
In intiem overleg dan met dit onaantrekkelijk personage zond Zijne Katholieke
Majesteit hem, Roose zelf, prompt een naar eigen inzicht te gebruiken acte - en
zelfs in duplo met twee verschillende dateringen - waarbij de volmachten van de
Infanta geannuleerd werden. Niet dat men in Madrid expressis verbis tégen bestand
of vrede was; zelfs, voor zover er van zo iets als expressis verbis gesproken mag
worden, eerder het omgekeerde; als op 12 december - nog steeds 1633 - de Koning
aan de, dan juist een paar dagen tevoren overleden Infanta het bevel zendt de
Staten-Generaal te ontbinden - in feite zullen zij pas in juli 1634 uiteengaan - moet
daarbij Zijner Majesteits verlangen naar een bestand nog eens worden benadrukt
en dat dit niet uitsluitend propaganda was vinden wij ook her en der elders bevestigd.
Kennelijk gold het bezwaar dus veeleer de wetenschap dat er in Brussel iemand in
het bezit was van volmachten waardoor men wel eens voor een voldongen feit zou
kunnen worden geplaatst, terwijl men op zijn Spaans-van-die-dagen de zaken liefst
zo lang mogelijk vaag en slepende hield. Dar tiempo al tiempo, tijd geven aan de
tijd, aldus reeds in het voorjaar de briefwisseling tussen de Koning en zijn
welgevallige Roose, maar fraaier nog vinden wij deze apotheotische halfheid
geillustreerd in een threnodisch votum waarop de Consejo de Estado de 29ste mei
werd vergast door Olivares, alias de Conde-Duque, 's Konings dan nog
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zo goed als almachtige gunsteling, op zijn manier, zo lang het duurde, heel wat
almachtiger dan Richelieu naast Lodewijk XIII. Welnu, in die zitting van de Staatsraad
van 29 mei 1633 houdt deze feitelijke regeerder van een wereldrijk een ellenlange
klaagzang waarvan de kern hierop neerkomt, dat zijn geweten hem zomin toestaat
voor een bestand te stemmen als voor afbreking van de op gang zijnde
onderhandelingen, zodat er niet veel anders overblijft dan vurig bidden dat het op
de een of andere manier wel zal terechtkomen. En zoals doorgaans in deze jaren
verkrijgt ook deze bevinding in de gebruikelijke marginale aantekening het koninklijk
9
fiat.
Die aboulie met rozenhoedjes in stede van sabelgerinkel ging echter ook nog wel
gepaard aan het een en ander dat men, als het geen Koning en zijn Staatsraad
betrof, doodgewoon boerensluwheid zou noemen, zij het dan van het soort waarmee
niet alleen de goegemeente zand in de ogen gestrooid wordt maar bovendien, voor
zover nodig of wenselijk, ook nog het eigen geweten gesust. Naar Koning Philips
onder dagtekening van 24 juni aan zijn tante had laten weten, koesterde men in
Madrid hoegenaamd geen illusie dat de Holandeses bereid zouden worden gevonden
tot restitutie van Pernambuco, maar was men vast besloten althans op dat ene punt
niet toe te geven, ook al wordt, zuiver en alleen voor het effect naar buiten, in juli
aan de Consejo de Castilla, mitsgaders, naar ons gevoel meer ter zake, aan dat de
Portugal opdracht gegeven te onderzoeken of men dat punt misschien alsnog zou
10
kunnen laten vallen.
De koloniale mogendheid in opkomst was echter even hardnekkig als de vanouds
gevestigde; voor de veroveraars van Pernambuco gold onomstotelijk dat het niet
weer uit handen mocht worden gegeven, en dit dan niet slechts in Zeeland waar de
West-Indische Compagnie een soort heilige koe was, maar - voor Frederik Hendrik
verheugenderwijze - evenzeer in Holland. Zodoende werd deze door geen der
betrokkenen zelf ooit aanschouwde vesting op een ver continent de spil waar
gedurende deze ronde de onderhandelingen om draaiden of liever gezegd, waarop
zij in niet te verhelpen stroefheid vastliepen. Delen deed de in deze samenhang
gloednieuwe Braziliaanse vesting die functie van spil tot op zekere hoogte met
Breda, dat namelijk moest dienst doen als het grote lokaas van Spaanse zijde. Of
hierbij de overweging meespeelde dat het bij een eventuele vrede toch weer aan
zijn baron, de Prins van Oranje, zou moeten worden gerestitueerd, blijkt niet uit de
stukken; men kan zich echter voorstellen dat in dat geval de leenhorigheid aan de
in Madrid residerende Hertog van Brabant niet zo heel veel meer zou hebben
betekend.
Aanvankelijk werd van Spaanse, officieel dus van Brusselse-Staten-zijde, maar
laat ons deze fictie verder verwaarlozen, het voorstel gedaan Breda te ruilen tegen
Den Bosch; als reactie daarop kwam evenwel een dermate fikse wind van voren,
dat dat idee maar gauw weer werd opgegeven. En inderdaad, het noordelijke
argument dat de stad aan de Dieze in veel directer zin dan die
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aan de Mark onmisbaar was voor de beveiliging van het territoir der Zeven, vereiste
bij de waterstatelijke geschapenheid van deze landen toch ook niet meer dan één
blik op de landkaart voor zijn onweerlegbaarheid.
Dit voorstel onaanvaardbaar gebleken, kwam men van Spaanse kant op de
gedachte hetzelfde Breda als ruilobject naar voren te schuiven voor Pernambuco
en dit dan zelfs, hoe weinig flatteus het voor de baroniale residentie ook mag klinken,
met op de koop toe nog een zeer royale geldsom vanwege de commerciële derving
in dat verre Westen. Baten mocht naar wij reeds zagen ook dat niet en hoezeer het
vastlopen van de onderhandelingen om dit ene punt draaide, vinden wij fraai
geïllustreerd in een Hollandse Staten-resolutie van 1 juli 1633, waarin wij namelijk
vernemen dat, naar het oordeel van ‘meest alle Steeden’, de binnen-Europese
geschilpunten niet zo zwaar wogen ‘of men soude den anderen daar op konnen
verstaen’, maar dat wat betreft de belangen der Oost- en West-Indische
11
Compagnieën ‘daer op met wijsheid dient gelet’. Alleen de wederzijdse miscalculatie
betreffende de intensiteit waarmee de tegenstander aan datzelfde onzalige
Pernambuco zou blijven vasthouden, kan zo te zien een verklaring bieden van het
feit dat die zo onmiskenbaar doodgeboren onderhandelingen ook na de
bovengenoemde constatering op 1 juni nog ruim een half jaar slepende werden
gehouden. De Zuid-Nederlandse onderhandelaars konden toch, zou men zo zeggen,
geen duidelijker demonstratie verlangen hoe weinig zij om hun zelver wille te
betekenen hadden in het totale machtsbereik van hun natuurlijke heer.
In het levensverhaal van Prins Frederik Hendrik ontlenen welbeschouwd deze
vredesonderhandelingen van 1633 hun enige belang daaraan, dat hier voor het
eerst de tegenstelling aan den dag treedt tussen hem en de Staten van Holland
zoals thans geconstitueerd met een ‘patricische’ regentenmeerderheid, die mede
dank zij de evenwichtspolitiek van hemzelf als stadhouder geleidelijkaan de
‘consistoriale’ van 1618 had overvleugeld.
Moeten wij als dies natalis van deze onfortuinlijke breuk de 25ste april van dit jaar
1633 beschouwen? Toen resolveerden namelijk Hare EdelGrootMogenden de Prins,
die op vertrekken stond voor zijn zomercampagne, te verzoeken zijn vertrek nog
een paar dagen uit te stellen, aangezien de gedeputeerden van de Brusselse Staten,
die weer eens voor ruggespraak naar huis waren, van dag tot dag werden
terugverwacht. Frederik Hendrik echter trok zich, zij het met omwinding van vele,
ter Vergadering weer even keurig ontwonden doekjes, van deze aanmaning in het
minst niets aan en vertrok, zoals hieronder nader verhaald, rustig naar Nijmegen
12
voor zijn jaarlijkse veldtocht. Aldus in april; in de hierop volgende maanden van
dit jaar onzes Heren 1633 zal de Hollandse eigengereidheid - maar denken wij aan
die 59 procent! - zich alleen nog maar botvieren in een hardnekkige weigering
datgene te constateren wat, bij de Prins te beginnen, aan ieder ander mens al
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lang en breed duidelijk was, de mislukking van de op gang zijnde vredesronde.
Wanneer bijvoorbeeld op 8 oktober de Zeeuwen, Friezen en Groningers de delegatie
uit Brussel het liefst op staande voet weer over de grens zouden willen zetten, dan
krijgt zij op initiatief van Holland nog een maand à zes weken respijt, zij het wel met
13
de aanzegging dat zij niet is gekomen ‘om te resideren, maar om te besoigneren.’
Zelfs nog in december valt er iets dergelijks te boekstaven. Weliswaar is op de
2de van die maand, wanneer de zaak ter resolvering in de Staten van Holland aan
de orde komt, een meerderheid ervóór de heren ‘van d'ander zijde’ nu eindelijk maar
eens hun congé te geven, maar wel is die meerderheid dan een uitermate labiele
en tot recht begrip van het Holland waarmee Frederik Hendrik in die jaren te maken
had lijkt het allerminst ondienstig haar hier even te ontleden, een manipulatie waartoe
wij in de gelegenheid worden gesteld door de pensionaris van Medemblik, Nicolaas
Stellingwerff. Deze volijverige regent, dezelfde die in 1650 met een vijftal andere
Heren van Holland door Willem II een paar weken gevangen zal worden gezet op
Loevestein, had immers, al dan niet in nadrukkelijke opdracht van zijn regering de
goede gewoonte telkenmale hij ter dagvaart naar Den Haag toog, van al wat er in
de Vergadering voorviel wat wij thans noemen ‘private notulen’ bij te houden. Wordt
ons aldus niet zelden een belangwekkende aanvulling geboden op het officiële
register der Resolutiën, die immers geen notulen zijn, voor het drietal zittingsperioden
tussen oktober 1633 en maart 1634 zijn zij zelfs onontbeerlijk, want die laten
merkwaardigerwijze verstek gaan in het officiële register.
Omtrent die stemming dan van 2 december 1633 heeft Stellingwerff zorgvuldig
opgetekend hoe elk der negentien leden van Holland zich uitsprak en wat dan in
de eerste plaats blijkt, is dat er slechts vier waren, die juist zoals Frederik Hendrik
de hele vredehandel radicaal wilden afbreken; die vier gedweeën waren - uiteraard
opgesomd in de officiële volgorde - de Ridderschap, Haarlem, Leiden en Gouda.
De grote meerderheid van vijftien waardoor dit viertal overspoeld werd, was echter
wat het praktische beleid betreft voorlopig nog gespleten. De, wat wij zouden kunnen
noemen contra-radicalen, die de Brusselse rompdelegatie rustig in Den Haag wilden
laten beklijven, waren ten getale van zeven, en vormden een ietwat heterogeen
gezelschap, bestaande uit Delft, Amsterdam, Rotterdam, Edam, Monnikendam,
Medemblik en Purmerend.
Resteerden dus nog acht, te weten Dordrecht geflankeerd door Gorinchem,
Schiedam, Schoonhoven, Brielle, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen. Wat zij wilden,
was de heren van de andere zijde weliswaar ‘dimitteren’ maar daarbij ‘met clare en
uytdruckelijcke woorden te kennen gheven dat men den handel hout voor
gecontinueert.’
Summa summarum, de aanzegging door de Staten-Generaal dat de Zuidelijke
delegatie nu eerst maar weer eens voltallig naar huis moest vertrekken
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zou als zodanig, toen er op 9 december toe werd geresolveerd, ook het fiat van
Holland hebben verkregen, ware het niet dat op de 5de plotseling door
raadpensionaris Pauw in de Vergadering ‘verhaelt’ werd hoe de Brusselse heren
‘bij’ - let op de volgorde - ‘bij hem en bij zijn Excellentie’ geweest waren om notificatie
te doen dat enkele dagen tevoren de oude Infanta dezer wereld was overleden.
Welnu, ofschoon, zou men zo zeggen, toch ieder zinnig mens die ook maar
enigermate met de stand van zaken vertrouwd was, moet hebben ingezien dat deze
mutatie de kans op vrede met de Spanjaard alleen nog maar geringer maakte,
‘verstonden’ de Heren van Holland in alle candeur ‘datmen uyt deese doot
merckelijcke veranderinge zal hebben te verwachten, tsy pro of contra’, zodat ook
de groep Dordrecht, die van ‘dimissie’ zonder afbreking, dit standpunt opgaf en de
reeds genoemde generaliteitsresolutie van 9 december alsnog genomen werd met
Holland - alsmede, merkwaardigerwijze, Overijssel - tegen. En wat, al ware het
slechts curiositeitshalve, hier niet onvermeld mag blijven, is het post mortem, dat
door het nuchtere gezelschap aan de weimenende dochter van de een halve eeuw
tevoren ‘verlaten’, want tot tyran verworden Natuurlijke Heer werd gewijd en dat
door Stellingwerff aldus werd opgevangen, dat ‘deur de gewone gedeputeerden’
aan de Heren uit Brussel ‘telle quelle condoleantie’ zal worden gedaan ‘nyet omdatse
gestorven is, maar dewijlse gestorven is, datmen wel anders hadde gewenscht ende
oock gehoopt datse ten uijteijnde van deese handelinge toe zoude hebben geleeft.’
Wie weet was het zelfs hartelijk bedoeld, maar wat ons toch wel iets meer
aanspreekt, is de bijna vaderlijke waarschuwing waarop de Heren van de andere
zijde bij hun afscheidsaudiëntie vergast werden door Frederik Hendrik: ‘qu'ayant
perdu une si bonne et vertueuse princesse comme estoit la sérénissime Infante et
retournant soubs le gouvernement des Espagnolz, lesquelz ne nous traicteroient si
humainement, nous debvions penser à nous.’ Aldus in de winter 1633-1634 en ziet,
als een paar jaar later de ingewikkelde kwestie aan de orde komt wat er aan
qualificatie en titulatuur vereist is in de paspoorten voor de afgevaardigden naar het
beraamde vredescongres en als dan van Spaanse kant op de Haagse Staten nog
rustig de aanduiding ‘rebellen’ wordt toegepast, vernemen wij hoe dezelfde Frederik
Hendrik ‘steets van opinie was datmen behoorde te gebruycken de naam van
14
getyranniseerde Provincien over die van de ander syde.’
Als Aitzema met zijn, daarbij nog zeer speciaal getrainde barometerneus reeds voor
december 1632 optekent dat Holland ‘geern een eynde des oorloghs hadde’, dan
zou het dwaas zijn die bewering in twijfel te trekken, maar of deze onwaardeerlijke
leidsman ook integraal gelijk heeft, als hij hierop laat volgen dat de daarbij naar
voren gebrachte uitputting van 's lands financiën alleen maar als voorwendsel werd
gebruikt? ‘Uitputting’ is inderdaad wel een heel groot woord, maar zo iets als ‘benard’
was de financiële toestand toch
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ongetwijfeld in hoge mate. Nochtans, in hoeverre hier al dan niet terecht van - op
zijn Aitzema's - ‘pretexteren’ mag worden gesproken, is per slot van rekening vrij
academisch, want waarmee hij heel zeker in de roos schiet, is met de hierop
aansluitende bewering ‘datse de Spaensche nagebuyrschap prefereerden voor de
Fransche.’ Hoe men bijvoorbeeld in Amsterdam over de Fransen dacht, was
onomwonden den volke kond gedaan in dat fameuze votum van 2 december, waarin
wij met een curieuze anatomische vergelijking vernemen dat dezen onze Republiek
‘als de milt’ beschouwen, niet zonder nadere toelichting hoe ‘gelijck dezelve het
melancolyck bloet nae hem toe treckt, dat oock alsoo wy gestadigh alt quaedt bloet
15
van geheel Europa nae ons souden mogen trecken, opdat zij gesondt zijn.’
Hiermee is in een notedop het thema aangegeven, dat uit zal lopen op het ‘verraad’
van de Munsterse vredesjaren en dat, op Frederik Hendrik en zijn politiek betrokken,
het kernachtigst aldus kan worden samengevat: wat de Hollanders hem onthouden,
althans krampachtig pogen te onthouden, moet hij voortaan bij Richelieu en Mazarin
gaan zoeken. Ditmaal reikte het dan ook veel dieper dan drie jaar geleden in 1630,
toen eveneens het afbreken van onderhandelingen met de vijand het wederom aan
bod komen van de Franse vrienden had betekend. Alleen waren in dit samenstel
van krachten de Staten van Holland binnen die luttele drie jaar tijds in weinig minder
dan hun tegendeel verkeerd, bij negentiende- of twintigste-eeuwse parlementaire
monarchieën een doodnormaal verschijnsel, maar dat door de zeventiendeeeuwse
regeerder Frederik Hendrik na al zijn vaak zo moeizame pogingen tot herstel van
het evenwicht niet anders dan als bittere ironie kan zijn ervaren.
En wat daarbij dan ons als nageslacht niet heel veel minder ironisch aandoet, is
dat die Fransen zelf, wier steun van nu af aan onmisbaar zijn zal bij zijn bedrijvigheid
als veldheer en daarmee impliciet ook als staatsman, dat deze Fransen zelf zich
thans, in 1633, nog niet helemaal van top tot teen verzekerd voelden van zijn
aanhankelijkheid. Met name konden zij - gelukkig maar voor zijn bewegingsvrijheid
- moeilijk beseffen hoezeer het, als hij zijn tot dusverre gevolgde politieke lijn wilde
doortrekken, in feite een àfhankelijkheid dreigde te worden.
Ordinaris Frans ambassadeur in Den Haag was officieel nog steeds de zomin
door Frederik Hendrik als door Richelieu zelf heel erg hoog aangeslagen Baugy,
maar in feite waren de vertrouwelijke contacten reeds sedert januari toevertrouwd
aan de figuur door wie deze nulliteit in 1635 zal worden opgevolgd, de
officier-diplomaat Hercule de Charnacé, die gedurende het eerstkomende viertal
jaren een belangrijke plaats zal innemen in het leven van Frederik Hendrik. 's Mans
dubbele gedaante was meer dan een formaliteit; hij zal in 1637 bij het beleg van
Breda het leven laten als kolonel van een Frans regiment in Staatse dienst.
Vooralsnog echter kwam zij vooral daarom zo goed te stade, dat zij de gelegenheid
bood zijn diplomatieke status ietwat
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zwevende te laten en, meer nog, omdat zij het mogelijk maakte hem zonder dat de
Staten zich al te zeer gepasseerd konden voelen in feite als Frans vertegenwoordiger
naast de Prins te posteren.
In deze functie zullen wij echter Charnacé pas verderop in ons verhaal tot zijn
recht zien komen; wat hier aan de orde is, zijn de door hem gekoesterde twijfels en
gevoelens van onbehagen zolang er, hoe dan ook geëtiquetteerd, in Den Haag
vertegenwoordigers rondlopen of zelfs alleen maar op instructie zitten te wachten,
die thuis horen in het Habsburgse, dus, ook al is dan, met die term van onze dagen,
de Franse kroon zelf nog steeds non-belligerent, in het vijandelijke kamp. Dat de
Prins zelf een tegenstander is van vrede of bestand en bijgevolg een voorstander
van samenwerking met de Fransen, is overigens iets waaraan Charnacé niet werkelijk
door en door twijfelt, maar niettemin, niettemin... En, voor de laatste maal het thema
aangeroerd, wat hierbij op de achtergrond nog steeds een rol speelt, is de affaire
Valkenburg in Orange, die ook bij de courante, de zogezegd novellistische appreciatie
van Frederik Hendrik in de Franse traditie zo zwaar zal meetellen, getuige een
16
auteur als Tallemant des Réaux.
Meer serieuze aandacht verdient wat Charnacé reeds in dit eerste jaar 1633 te
vertellen heeft over de Prins en allerlei lieden met wie deze verkoos dan wel
vooralsnog gedoemd was samen te werken. Dat wij tegen oktober 1633 Adriaan
Pauw zo langzamerhand onder het laatste hoofd moeten rangschikken, kan ons
niet meer verbazen, maar dat neemt niet weg dat het verhelderend werkt het eens
in even zoveel woorden te vernemen in een dépêche van Charnacé aan Richelieu;
weliswaar slechts terloops, maar daardoor eer nog meer dan minder overtuigend.
Wat namelijk in de hoofdzin wordt medegedeeld, is dat de Prins het diepste
wantrouwen koestert tegen Baugy, die hij, nog afgezien van heel veel ander
negatiefs, voor ‘amy’ houdt ‘de M. Pau et de plusieurs autres desquels il se méfie
17
fort.’
Maar hoezeer ook deze bevestiging van wat wij al wisten ons welkom mag zijn,
wanneer wij pogen zorgvuldig te ziften en af te wegen wat er op het Binnenhof
allemaal omging in die jaren, behoren wij nog meer de oren te spitsen bij wat dezelfde
Charnacé nog in januari 1634 te rapporteren heeft, te weten dat het hem gelukt is
twee mensen die tot dusverre ‘passionnés pour la trêve’ waren tot betere gedachten
te brengen. Die twee mensen zijn namelijk de ‘chefs des provinces d'Utrecht et
18
d'Over-Yssel’ oftewel de heren Ploos van Amstel en van Haersolte, met andere
woorden een tweetal dat wij in alle onschuld ervan verdachten nooit anders dan
gedweeë jabroers te zijn geweest al naar gelang van het prinselijk welgevallen.
Kwam misschien zelfs op zijn ‘camer’ Frederik Hendrik niet al te openlijk uit voor
zijn voorkeur en moet hier over de gehele linie rekening worden gehouden met een
heel wat gedetailleerder nuancering dan wij gemakshalve aannamen? Of - want wij
zijn ten slotte in die zeventiende eeuw van vaderlandse makelij - of achtten de
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heren het alleen maar opportuun hun geporteerdheid voor de Franse alliantie niet
al te goedkoop op de markt te brengen?
Doch zelfs al zou - maar wie zal mij daar ooit van overtuigen? - het oordeel van
de heren Ploos en van Haersolte meer dan pro forma hebben meegewogen bij de
opinievorming van de Prins van Oranje, dan nog was het hunne op geen stukken
na het grofste geschut. Veel banger was de emissaris namelijk voor nog iemand
anders, iemand die, naar hij ronduit verklaart, ‘je crains extrêmement’ als zijnde wij schrijven dan oktober 1633 - de enige die de Prins thans nog tot een andere
mening, dus tot vredesgezindheid zou kunnen brengen, en wie anders zal dit zijn
dan ‘sa femme qui a infiny pouvoir sur luy et qui par de petits intéretz de femme est
19
passionnément pour la trêve’? Nogmaals een thema dat door een genoeglijke
20
babbelaar als Tallemant des Réaux tot in het absurde zal worden verbabbeld,
maar dat niettemin ook wel degelijk onder de serieuze mitsgaders kostbare
beslommeringen moet worden geboekt van Richelieu's en na hem van Mazarins
diplomatie.
Met nadruk als zodanig naar buiten waarneembaar was dus in dit voorjaar van
1633 Charnacé's uur nog niet geslagen, al gunde hij zichzelf wel de voldoening het
als een overwinning voor de Franse zaak aan te dienen, toen Frederik Hendrik, alle
bestandspalaver ten spijt en zelfs, naar wij zagen, dwars tegen een Hollands verzoek
om uitstel in, laat in april met zijn leger te velde trok voor zijn laatste enigermate
serieuze campagne op eigen houtje, waarmee dan in casu bedoeld is: wel met
Franse subsidie, maar buiten het stringente kader van een ook militaire alliantie.
Of Frederik Hendrik zich op 29 januari van dit jaar 1633, zijnde zijn 49ste verjaardag,
bewust voor ogen heeft gehouden dat hij naar een oeroude periodizering van 's
mensen aardse peregrinatie over het zogenaamde klein-climacterium van zevenmaal
zeven jaren was heengekomen? Dat rekenen met climacteria en climacterische
jaren was ook aan hem niet onbekend, al is het moeilijk na te gaan hoe veel waarde
hij eraan hechtte. Wanneer hij veertien jaar na dezen nog juist - zes weken vóór
zijn dood - het groot-climacterium van negenmaal zeven mag vieren, laat Constantijn
Huygens niet na hem op het bijzondere van die verjaardag te attenderen en als hij
er dan bij vertelt dat naar hij meent te weten Salmasius in Leiden een tractaat over
het onderwerp geschreven of toch in ieder geval onder handen heeft, is de Prins in
voldoende mate geboeid om hem een verzoek tot de geleerde Fransman te laten
richten het manuscript te mogen inzien. Naar Huygens het onnavolgbaar formuleert,
‘si peut estre il y avoit de quoy divertir ce Prince precieux en des speculations, qui
desormais ne sçauroient inquieter sa fantasie, quoyque veritablement c'est bien
l'homme du monde qui faict le moins de compte de ces superstitions.’ Maar, bijgeloof
of niet, zelfs op de rand van het graf had blijkens de verdere correspondentie de
hoge lijder nog ‘quelque satisfaction’
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geput uit de uiteenzetting die Saumaise niet verzuimde hem prompt toe te zenden.
Dit was echter een te verre blik in de toekomst; noteren wij liever terloops dat kort
vóór die 49ste verjaardag de Prins het hem toebehorende stadje met graafschap
Lingen had teruggekregen, dat zo maar door de Keizerlijken ontmanteld en verlaten
was en terstond door Sweder van Haersolte voor zijn wettige heer, die het in leen
22
hield van het gewest Overijssel, in bezit genomen.
De spijts alle Hollandse recalcitrantie op touw gezette zomercampagne van 1633
had met dat al niet bijster veel om het lijf. Als enige concrete winst viel te boeken
de inname na een kort beleg van de Keurkeulse vesting Rijnberk, naar wij reeds
23
zagen een zo diametrale tegenhangster van ‘Bois-le-Duc la Pucelle’, dat zij, zo
vaak was zij reeds op en neer gegaan, van de Spanjaarden de bijnaam ‘la putana
de la guerra’ had gekregen, naar het soort vrouwvolk waarop soldaten in den
vreemde maar al te vaak zijn aangewezen voor hun soulaas.
Afgezien echter van deze uitschieter kwam de campagne grotendeels neer op
het, in nauw-verholen defensief, zorgvuldig observeren wat de vijand mogelijkerwijze
van plan kon zijn, al werd daarbij wel degelijk ook allerlei aan eventueel eigen
offensief in overweging genomen. Wat wij hierbij niet uit het oog mogen verliezen,
is dat, voor het eerst sedert Spinola deze landen vaarwel had gezegd, het Spaanse
leger weer eens onder competent opperbevel stond, dat van D. Francisco de
Moncada, markies van Aytona, ook in politicis de laatste en na La Cueva wèl weer
efficiënte terzijdestaander van de oude Infanta en die dan ook na haar overlijden in
december van dit jaar 1633 bij de opening van zijn verzegelde orders belast zal
blijken te zijn met de waarneming van de landvoogdij. Zelfs nog meer dan dat; het
was blijkens die geheime instructies eveneens de bedoeling dat hij als mentor, en
wel een met afdoende zeggingsmacht, zou optreden van de jeugdige
Kardinaal-Infante, die immers met groot krijgsgedruis onderweg was naar Brussel
waar hij in het najaar van 1634 zal arriveren. Als reeds in augustus 1635 Aytona in
het kamp bij Schenkenschans overlijdt, zal dit dan ook in Madrid als een
verpletterende slag worden gevoeld en ook van Staatse zijde zal deze tegenstander
van allure met respect en waardering worden herdacht. Maar laat ons, al is het
slechts curiositeitshalve in aansluiting hierop ook eens een Spaanse loftuiting op
Frederik Hendrik te boek stellen, en wel een waarop, al werd er dan geen trompet
bij gestoken, de Staatsraad en dus indirect de Koning vergast werden door Olivares
in eigen persoon. De aanleiding, waarin wij ons hier niet behoeven te verdiepen, is
een pakket met zogenaamde onderschepte brieven van de Prins. Nochtans, aldus
de Conde-Duque, de valsheid ligt er duimendik op en daarbij is die vervalsing
dermate kinderachtig, dat niemand ook maar één ogenblik kan geloven dat zo iets
afkomstig zou kunnen zijn van een zo groot man - un hom-
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bre tan grande - van wie het trouwens nog nimmer gelukt is een authentieke brief
24
te onderscheppen.
Met elkaar slaags geraakt waren Prins en Markies met dat al niet in die paar jaren
van Aytona's opperbevel; waar het op neerkwam, was elkaar in bedwang houden,
elk langs de grenzen van zijn eigen machtsbereik marcherend en zich van tijd tot
tijd verschansend.
Toch had Frederik Hendrik voor dat jaar 1633 wel degelijk grote dingen op het
programma gehad en zelfs vrij laat in het traditionele vechtseizoen koesterde hij hoe ernstig kunnen wij moeilijk uitmaken - nog weidse plannen. Op 22 september
verschijnen, gewapend met speciale geloofsbrieven van Zijne Excellentie die dan
in Dommelen bij Valkenswaard gelegerd is, maar liefst vier Gedeputeerden te velde,
waaronder Johan de Knuyt, in Harer HoogMogenden Vergadering waar zij deskundig
een uiteenzetting ten beste geven hoe men ‘in 's vyants lant soude behooren te
trecken’, maar tevens hoe, om dat ‘met seeckerheyt ende vrucht’ te kunnen doen,
de vijand ‘alvoorens behoorde gebracht te worden tot een bataille.’ Voorwaar, een
uitlating die wij van Frederik Hendrik niet gewend zijn, maar niettemin wordt er nog
bij verteld ‘dat syn Exc. oversulcx by alle mogelijcke middelen heeft gepoogt den
vyant tot een bataille te brengen, maer dat deselve sulcx heeft gedeclineert ende
vermijdt.’ Thans wordt overwogen ‘yetwes anders bij de hant te nemen’ met het
leger, waarbij gedacht wordt aan een belegering van Breda of zelfs van Antwerpen,
maar ook wel aan een inval in 's vijands land - nader toegelicht: in de richting van
Luxemburg - om daar de troepen in kleine plaatsen te laten overwinteren en er
zodoende het volgend jaar vroeg bij te zijn. En wat de heren met nadruk verzocht
is mee terug te brengen, is ‘cathegorycke resolutie’ van Hare HoogMogenden,
waarnaar de Prins zich moet reguleren, ‘sonder dat syn Excellentie contentement
soude cunnen nemen in cas Hare Ho. Mo. dese sake’ - zoals immers zo
langzamerhand gebruikelijk was - ‘souden stellen tot syn Excellenties discretie.’ Tot
recht begrip van dit weinig harmonieuze slotaccoord zij even erbij verteld dat reeds
een maand tevoren een soortgelijke afvaardiging, toen zelfs met Adriaan Pauw aan
het hoofd, niet alleen uit naam van de Prins plus van hun medegedeputeerden om
lichting van zesduizend ‘burgers’ was komen vragen - ook ditmaal om reguliere
troepen vrij te maken uit garnizoenen - maar daarbij bovendien als een soort knuppel
in het hoenderhok namens Frederik Hendrik persoonlijk een van verontwaardiging
trillende boodschap had overgebracht hoe deze ‘van goeder hant bij forme van
advertentie schrijvens hadde becomen dat eenige persoonen binnen dese Landen
syn Excellentie's goede meninge ende intentie met sinistre interpretatien sochten
te traduceren.’
Niettemin, dus ondanks die nadrukkelijke wraking, krijgt de afvaardiging die op
22 september aan het woord was gekomen, de boodschap mee terug dat de Prins
zelf maar moet kiezen of hij naar Luxemburg wil trekken dan wel
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Breda gaan belegeren. Iets dergelijks nogmaals medio oktober, wanneer de troepen
in de buurt van Wezet oftewel Visé zijn gelegerd; ook dan wordt ‘t'eenemael’ aan
Zijne Excellentie overgelaten of hij meent dat er kans is dit jaar nog iets uit te richten.
Ter nadere illustratie zij hier nog bij verteld dat Hare HoogMogenden in die dagen
bloot staan aan regens van klachten over ‘groote excessen, roverijen en
plunderingen’ door hun Zweedse en Hessische hulptroepen, die namelijk de hele
25
zomer in dienst waren geweest maar zonder dat zij in feite iets hadden uitgericht.
In militair opzicht was er dus zo iets als een deadlock en de misschien niet zo
heel erg sympathieke Willem van Stoutenburg, die echter onmiskenbaar een scherp
waarnemer was, mocht in oktober met alle recht en reden uit Brussel aan Hugo de
Groot schrijven dat het ‘een kostelijck jaer’ zou ‘vallen voor de Staeten, indien de
Prins niet anders uyt en recht, en sonder verraet kan ick niet sien wat hij doen
26
soude.’ En wat, zeker in het vigerende klimaat, die kostelijkheid als vanzelf met
zich meebracht, was dat de Heren van Holland bij wijze van kerstverrassing in de
Staten-Generaal weer eens op reductie van het leger kwamen aandringen, ditmaal
zelfs zo effectief, dat zij, naar zij het formuleerden, voor zover het hun aandeel - die
59 procent! - betrof als ‘consequentelijck’ afgedankt wensten te beschouwen al wat
thans boven de ‘drie bekende staeten van oorloch’, de fundamentele van 1621 met
27
de aanvullingen van 1626 en 1628, in dienst was.
Nu was het op zijn goed vaderlands heel zeker ook met deze soep niet de
bedoeling dat zij zo heet zou worden gegeten als zij voor de gelegenheid weer eens
werd opgediend; dan zou immers bij wijze van spreken met één klap de hele
oorlogvoering geblokkeerd zijn geweest, zodat men, mèt het niet-begeerde
Antwerpen, ook alle Pernambuco's en al wat verder op het mede door de Hollanders
gekoesterde verlanglijstje stond meteen wel kon laten varen; wel echter kunnen wij
ons na een Auftakt zoals deze geredelijk voorstellen dat wat militaire prestaties
betreft ook het jaar 1634 niet heel veel te bieden had.
Alvorens nu de militaire bedrijvigheid vluchtig de revue te laten passeren moeten
wij ons twee dingen inprenten; primo dat, al wordt die deelneming wel reeds half en
half verwacht, dit jaar 1634 het laatste is, waarin de Fransen nog niet actief
deelnemen aan de oorlog, en, nauw in samenhang hiermee, secundo dat in ditzelfde
jaar 1634 de broer van de Spaanse Koning, de Kardinaal-Infante D. Fernando met
groot vertoon aan het hoofd van een allerminst onindrukwekkend leger uit Noord-Italië
naar de Nederlanden trok, op welke tocht hij lauweren oogstte door samen met zijn
neef, de koning van Hongarije - weldra keizer Ferdinand III - begin september bij
Nördlingen de Zweden en Bernard van Weimar een gevoelige nederlaag toe te
brengen. Een verzoek van de Weense neven tot hun verdere bijstand nog wat langer
in Duitsland te blijven wees hij evenwel plichtsgetrouw van de hand, want de hem
toe-
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gewezen taak lag in de erflanden van zijn eigen tak. Betreffende zijn verdere reis
zij hier dan ook alleen maar en uitsluitend curiositeitshalve vermeld hoe hij op
doorreis in het Nassause Dietz buiten de stadspoort officieel werd begroet door de
daar thuishorende gravin-douairière, te weten niemand anders dan Ernst Casimirs
weduwe Sophia Hedwig, aan wie hij vanwege haar hoge afkomst ‘groote civiliteyt’
bewees, haar ‘eenige soldaten tot salvegarde’ latende ‘op datse van de Armee geen
28
schade mocht werden gedaen.’ Het was dan ook voor het laatst nog eens een
ouderwetse Spaanse triomftocht dwars door Europa, en ook al weten wij dat het
nog maar heel kort zou duren, laat ons er niettemin bij bedenken hoezeer voor wie
in deze jaren leefde nog volop gold wat Francis Bacon in het begin van de eeuw
had neergeschreven, dat in de wereld van zijn dagen alleen nog in Spanje ‘true
greatness of Kingdoms’ te vinden was, in die zin, waarin ‘it importeth most, that a
nation do profess arms as their principal honour, study and occupation.’ Weliswaar
voegt reeds Bacon zelf hieraan toe dat zo'n reputatie nog lang kan voortbestaan
nadat haar grondvesten zijn weggevallen, maar daarbij geeft hij, naast natuurlijk de
29
oude Romeinen, wel reeds de Turken, maar nog niet de Spanjaarden als voorbeeld.
De aankomst van de gelijkelijk gepurperde en gelaarsde vorstentelg in zijn nieuwe
ambtsgebied had dan ook zo te zien precies het resultaat dat zijn tante de Infanta
ervan had gehoopt, om niet te zeggen nog iets meer dan zij had durven hopen,
want een in haar ogen vrij ernstige belemmering bleek achteraf toch niet zo zwaar
te wegen. Ruim een jaar vóór haar dood had zij namelijk met een beroep op de
geringe populariteit van kardinalen in deze landen, alsmede - en wie wist het beter
uit eigen ervaring? - de last van rokken dragen bij de oorlogvoering, de Koning
aangeraden zijn broer de geestelijke stand te doen vaarwel zeggen. Dit met, hoe
oprecht vroom zijzelf ook was, de nuchtere toevoeging dat, mocht nu net precies
die jonge, onbekende neef er wel pleizier in hebben clérigo te zijn, hij wel de eerste
30
was in de familie, die er zo over dacht. En wie kon ook dit met meer gezag
verkondigen dan deze, om van zo vele neven niet eens te spreken, in zekere zin
zelf kardinaalsweduwe?
Maar ook al bracht dan mogelijkerwijze de nieuwe landvoogd in zijn garderobe
ook nog een rode toog en cappa magna mee, dan werd daardoor in dit geval in het
minst geen afbreuk gedaan aan de, althans naar het uiterlijk, ware orgie van trouw
en aanhankelijkheid aan de Natuurlijke Heer, die door zijn komst ontketend werd.
De alom in ons gulle Zuiden voor de gelegenheid opgerichte erepoorten brengen
nog drie en een halve eeuw na dato de kunst- en andere cultuurhistorici aan het
watertanden; geen van de welige inscripties waarmee zij prijkten maakte echter
gewag van de omstandigheid dat de juwelen van de oude Infanta op de lommerd
berustten en geen enkele van de muzen, sibyllen of andere mythologische dames,
die uit de bijbehorende takelages tevoorschijn zweefden, voorspelden den gevierde
van het ogenblik dat hij de
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algehele inlossing ervan als onbegonnen werk zou moeten afschrijven.
Dit waardig feestgedruis valt echter pas in het late najaar; voordien had, wat wij
dan de veldtocht van het jaar moeten noemen, moeizaam zijn beslag gekregen. In
hoeverre gaat Waddington zich te buiten aan overdrijving, wanneer hij ook van de
Staten-Generaal beweert wat zeer zeker voor die van Holland geldt, dat zij ‘volontiers’
de zomer zouden hebben laten verstrijken ‘sans bouger’? Zonder enig spoor van
32
twijfel heeft hij echter gelijk met wat hierop volgt: ‘Aytona ne le leur permit pas.’ Of
Frederik Hendrik, die pas op de uitzonderlijk late datum van 4 juli uit Den Haag
opbrak, dit anders, afgezien van wat inspectie misschien helemaal zou hebben
nagelaten, is moeilijk meer uit te maken, maar zo veel is onmiskenbaar, dat het
initiatief dit jaar bij de vijand lag. En ter illustratie, voor zover nodig, dat het ook
moeilijk elders had kunnen liggen: op 14 juli, dus tien dagen na 's Prinsen vertrek,
was van het Hollandse aandeel - al nog maar diezelfde 59 procent - in de legerlasten
nog pas een kwart op tafel gekomen. Geen wonder dat Zijne Excellentie een week
later onverwacht uit Nijmegen weer op het Binnenhof verscheen om naar best
33
vermogen het een en ander te redresseren.
Wat namelijk de vijand zijnerzijds had ondernomen, was de belegering van
Maastricht en dit zeer zeker niet zo maar quansuis, ook al werden er dan geen
‘approches geopent’, zodat het eerder ‘den aensien van een rechte blocqueringhe’
had. Wel waren er enkele batterijen opgesteld, die echter niet konden beletten dat
commandant Bouillon en zijn garnizoen de belegeraars met dagelijkse uitvallen
34
‘harasseerden’.
Maar ook al mag het dan wel ernst geweest zijn, zo iets verbetens als toen twee
jaar vóór dezen Frederik Hendrik hetzelfde Maastricht had belegerd, was het dimaal
niet, getuige alleen alreeds het feit dat Aytona en zijn onderbevelhebber de hertog
van Lerma zich wèl door een ‘diversie’ lieten weglokken.
Om als zodanig dienst te doen was simpel en wel Breda uitverkoren. De 3de
september werd het door Stakenbroek ‘berend’, waarop de Prins zelf twee dagen
later in een ‘chétive maison’ te Ginneken, dat indertijd ook aan Spinola onderdak
had geboden, formeel zijn kwartier vestigde. Volkomen serieus werden voorts in
respectievelijk Princenhage, Terheiden en Teteringen kwartieren opgeslagen van
respectievelijk Brederode, Johan Maurits en Albert van Solms, maar reeds drie
dagen later was de hele zaak weer in opbraak. Naar wij het nuchter en wel in de
Mémoires opgetekend vinden, had namelijk Frederik Hendrik weliswaar een kans
aanwezig geacht ‘que si l'ennemy ne bougeoit de devant Maestricht, qu'il pourroit
emporter Breda avant que luy Maestricht’, maar hij lag nauwelijks goed en wel
verschanst, of reeds kwam er bericht van Bouillon dat het ongemak aan de Maas
weer tot het verleden behoorde. Na even afwachten in de Langstraat wordt het
Statenleger gedistribueerd over nabijgelegen vestingsteden en -stadjes, waarna de
Prins zelf
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zich terugtrekt op een ‘maison qui luy appartient’, te weten Buren, waar hij dicht
genoeg bij de hand is voor het onverhoopte geval dat er alsnog alarm mocht worden
geslagen. Want wat die buurt nu eenmaal is en vooralsnog blijft, is grensgebied met
de vijand en wie dit nog niet mocht beseffen kan het bijvoorbeeld daaruit afleiden,
dat 's Prinsen eigenste Constantijn Huygens in deze dagen een paspoort van die
vijand aanvraagt om ongemolesteerd te kunnen verwijlen op zijn huis Zuylichem in
35
het uiterste noorden van de Bommelerwaard.
Overigens was de Prins reeds 7 oktober in Den Haag weerom, waar hem nog
voor ettelijke maanden in het verschiet penibele discussies wachtten met de Heren
van Holland, die tot vervelens toe ‘als goede Vaders des Huysgesins’ hun streven
kond deden naar het Oud-Hollandse spreekwoord ‘Teeringe na Neeringe’ te zetten.
Enz. enz., afgezien van een terloops door Frederik Hendrik gelanceerde opmerking
dat het thans zeker niet het moment is voor troepenafdanking, zijnde - en ik cursiveer
36
- de Kardinaal-Infante ‘nu vers en nieuw hier in het Land gekomen’, is bij deze
altercatie in feite alleen maar boeiend een episode van eind november 1634. Van
's Prinsen zijde worden de Heren er dan weer eens aan herinnerd dat, als wat zijn
financiën betreft Holland ‘affterstallig is gevallen’, dit mede hun eigen schuld is ‘deur
dien datte sluykerije, te zeer in swange ghaende, niet nae behooren gestuijt, maer
genoechsaem, bij de eene in dit, bij de andere in andere middelen werde gevoet’,
terwijl zij bovendien stelselmatig verzuimd hebben nieuwe belastingen in te voeren,
die heel wat hadden kunnen opbrengen. Met dat al is bij een verstandige aanpak
heus wel van die achterstand af te komen en één daartoe dienstige maatregel wordt
door hem, Frederik Hendrik zelf, bij dezen aan de hand gedaan. Reductie van het
militaire potentieel acht hij nog steeds onverantwoord - men denke alleen maar aan
de ‘tegenspoet’ in de ‘saecken van Duytslant’ - wel mogelijk zou daarentegen zijn
‘dat men voor een jaer het leger te velde te huys houden ende nyet te velde soude
37
doen gaen.’
Met andere woorden, om groter onheil te voorkomen verklaart de Prins zich bij
dezen bereid, gezien de geringe scheutigheid van zijn geldschieters, het volgend
jaar in het zozeer door hem verfoeide ‘defensief’ te blijven, een waarlijk niet geringe
concessie. Maar dan bedenken wij erbij dat dat volgende jaar niet meer of minder
was dan 1635, het jaar waarin de traditionele zomercampagne, al zou zij dan uitlopen
op een fiasco, wat haar opzet betreft de meest grandioze was van heel het twintigtal
dat Frederik Hendrik op zijn naam heeft staan. Dat speciale cachet zal die veldtocht
ontlenen aan de omstandigheid dat hij dan naast het Staatse ook een Frans leger
te commanderen heeft, maar blijkbaar durfde hij dus nog eind november op deze
mogelijkheid zo weinig staat te maken, dat hij bereid werd gevonden tot de hierboven
geregistreerde toezegging. Welnu, als er iets is, waardoor ons het besef kan worden
bijgebracht hoezeer het wedden op de Franse kaart, hoe essentieel
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dan ook, voor Frederik Hendrik tevens iets van buitenaf opgedrongens is geweest,
dan toch wel deze concessie. Nu wij zijn toegekomen aan de periode in zijn leven,
waarin die Franse kaart, voor eenieder waarneembaar, dermate uitdagend met de
figuur naarboven gekeerd ligt, dat zij uit zijn patience-spel niet meer is weg te denken,
geeft het zeer zeker pas ook even aan de orde te stellen hoezeer hij zich, precies
zoals weleer zijn vader, van alternatieven verstoken moet hebben gevoeld. Alleen
was, waar men toen van onmacht spreken moest, thans veeleer onwil in het geding.
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Hoofdstuk XXIX
In het vorige hoofdstuk hebben wij reeds kennis gemaakt met de officierdiplomaat
Hercule de Charnacé, sedert januari 1633 de voorlopig nog half informele afgezant
van meer nog Richelieu dan koning Lodewijk bij meer nog Frederik Hendrik dan de
Staten-Generaal. Afgaand op hoe hij ons in zijn bewaard gebleven brieven tegemoet
treedt, zijn wij zo te zien wel gerechtigd hem tot die categorie van zijn landgenoten
te rekenen, die nu eenmaal niet bij machte of niet van zins zijn voor enigerlei
niet-Franse component in het wereldbestel ook maar een greintje ongeveinsde
waardering op te brengen. Is bij iemand van die geschapenheid een positieve
beoordeling van het Statenbewind - in nominale dienst waarvan hij voorbestemd
was het leven te laten - al helemaal niet te verwachten, ook als hij het over Frederik
Hendrik heeft, van moederszijde toch een rasechte landgenoot, dan is dat weliswaar
meer positief van strekking en inhoud, maar evenmin van dien aard dat wij er een
indruk bij opdoen van spontaneïteit.
Het open leggen van de Franse kaart in Frederik Hendriks - geforceerd! patiencespel geschiedde, als de beeldspraak het lijden kan, in twee fundamenteel
onderscheiden etappes. Eerst slaagde Charnacé erin met een op 20 april 1634 in
Den Haag gesloten, ietwat lapmiddelmatig tractaat de Republiek in zoverre weer
aan Frankrijk te binden, dat haar desertie per bestand of vrede met de Spanjaard
voorlopig geblokkeerd was; daarna, in een tweede stadium, mocht het de Staten
en hun Prins gelukken bij meer plechtstatig alliantieverdrag van 8 februari 1635 en dat dan in Parijs bevochten - Koning en Kardinaal zo ver te krijgen, dat zij ook
zelf in alle openlijkheid mee de kastanjes uit het Habsburgse vuurtje gaan halen.
In tegenstelling tot dit grote verdrag van februari 1635, waar dus de Staten de
aanzoekers waren, de Franse Kroon de aangezochte, gold voor het als het ware
interlocutoire van april 1634 het omgekeerde; hier was, hoe keurig het dan ook
protocollair werd verdoezeld, de Allerchristelijkste Koning de aanzoeker, de Hollandse
bruid, samen met het rustieke zestal dat men op de achtergrond nog juist kon horen
meegiechelen, de aangezochten.
De eerste etappe van deze Franse bondsaanknoping, die in Den Haag met
Charnacé als aanzoeker en met als bekroning dat tussendoor-tractaat van april
1634, moet vóór alles gezien worden in het kader van de bestandsonderhandelingen
van 1633, voor welke onderhandelingen Charnacé, zonder zich al te openlijk als
belanghebbende partij te ontpoppen, op de voordeligst haalbare voorwaarden een
alternatief moest proberen te slijten. Dit dan, als het ware sous-entendu, in samenspel
met Frederik Hendrik, die echter zijnerzijds
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niet slechts voor binnenlands gebruik zo lang als maar enigszins mogelijk van iedere
partijgebondenheid verstoken wenst te blijven, zich daarbij echter bovendien nog
voor zo lang als maar mogelijk, de ruimst haalbare bewegingsvrijheid voorbehoudend
tegenover de bondgenoot. Op die manier kan het gebeuren dat Charnacé hem
begin april 1633 ronduit ‘peu affectionné à la France’ vindt, maar dan staat er ook
een erezaak op het spel, 's Prinsen weigering de Franse officier in Staatse dienst
Hauterive uit te leveren, die als broer van zijn broer door Richelieu verdacht wordt
1
van medeplichtigheid aan een van de periodieke opstanden van Gaston d'Orléans.
Spijts zulke incidentele misverstanden en afgezien van alle persoonlijke sym- of
antipathieën is en blijft evenwel het wezenlijke patroon dat Frederik Hendrik en
Charnacé zich op elkaar aangewezen voelen. Ook daarbij echter moet nog wel het
een en ander worden opgeruimd aan misverstanden, om te beginnen een heel groot
misverstand waaraan wij duidelijk gedemonstreerd zien hoe slecht een
zoveelsterangsfiguur als Baugy zijn opdrachtgevers voorlichtte, al zal dat wel daaraan
hebben gelegen dat hij ook zelf niet het flauwste benul had van wat er op zijn
standplaats omging. In een gesprek van midden-maart met de, in Nederlandse
aangelegenheden dan nog zo veel als novice Charnacé spreekt Frederik Hendrik
er zijn verwondering over uit dat ‘depuis Mastric que l'ouverture de cette affaire de onderhandelingen met de Brusselaars - avoit esté, le Roy n'avoit envoyé personne
pour l'empescher.’ En hierop, ‘s'ouvrant davantage’, laat hij dan volgen ‘qu'aussi
luy seul ne pouvoit pas s'attirer sur soy l'avènement de la guerre s'il la conseilloit’,
plus nog bij wijze van scholion waarin de klacht als het ware verglijdt in een grief,
‘que feu son frère, aiant entrepris à la première trêve de la dissuader au peuple, à
la persuasion du Roy par l'entremise de M. Janin, avoit esté depuis par luy
abandonné.’
Dat weten wij dus zogezegd al weer en het gebruik in deze context van de term
‘le Roy’ zonder onderscheid tussen vader en zoon mag ons op continuïteit belust
gemoed verkwikken, maar waar het hier op aankomt, is Charnacés antwoord aan
de Prins. Het is het antwoord van een diplomaat met alles wat die qualificatie aan
voorbehoud insluit, maar daarvan afgezien, hoe onvervalst treedt het centrale
misverstand, het niet zijn bijgebleven sedert 1628, niet aan den dag bij een
mededeling zoals dat ‘avec tout le monde’ Charnacé niet anders had kunnen
veronderstellen dan dat de Prins allerminst wars was van de vrede, aangezien
immers ‘de toutes les provinces la Hollande et de toutes les villes Amsterdam,
2
èsquelles il avoit tout pouvoir’ er het meest voor geporteerd waren. Curieuzer nog
is inmiddels dat, al heeft hij dan heus wel het een en ander bijgeleerd, Charnacé
nog bijna een jaar later, in januari 1634, althans dit misverstand niet heeft laten
varen. In die dagen is hij tegen ‘Orenge’, naar hij de Prins ongegeneerd pleegt aan
te duiden, aan het bouderen - en wel zo onverbloemd, dat hij mine maakt van
onverrichter zake naar huis
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te vertrekken - omdat deze niet ‘assés ouvertement’ van zijn gevoelens blijk geeft
tegenover de Hollanders en wel met name tegenover Amsterdam ‘qui estoit plus
contraire et néantmoins plus obligé à Orenge, chascun sçachant bien que le
magistrat, qui n'y subsiste que par son autorité, n'oseroit avoir pensé à contrarier
3
Orenge.’ Laat ons concluderen dat Frederik Hendrik in Charnacé nu ook weer niet
een man zag, aan wie het zin had te proberen alle subtiliteiten van zijn politiek van
evenwichtshandhaving uit te leggen.
Wanneer hij lustig en rustig zo hoog van de toren kan blazen dat hij dat dreigement
hanteert van hals over kop te vertrekken, is Charnacé onmiskenbaar een heel stuk
verder dan toen hij een jaar geleden hier was neergestreken, welk jaar hij bijna
geheel had moeten besteden aan het voorkomen van een bestand of zelfs vrede
tussen de Heren Staten en de Koning van Spanje. Pas toen dat gevaar opnieuw
van de baan was..., maar hier is weer eens onze Aitzema onnavolgbaar kernachtig:
‘d'Opgemelde Handelingh was soo ras niet afghebroken ofmen vingh aen met Baron
4
Charnacé te tracteren; edoch ghenoechsaem in weer-wille van Hollandt.’
Wat dan ook genoemde baron tot dusverre had kunnen doen, was, afgezien van
generisch dwarsliggen, niet meer geweest dan een zo gunstig mogelijk klimaat
bevorderen voor een nauwere en, boven alles, voor een verzekerde samenwerking
met Frankrijk en dit dan uit de aard der zaak bij voorkeur op in Parijs te bepalen
condities. Wat er aan, laat ons zeggen energie aan die klimaatsverandering dan
wel -bestendiging moest worden ten koste gelegd, zou, zelfs al konden wij het
precies nagaan, ons hier veel te ver voeren. Noemen wij niettemin althans enkelen
onder 's Prinsen vertrouwelingen: Johan de Knuyt oogstte een Frans pensioen van
6000 livres plus, iets dat veel meer voeten in de aarde had, de orde van St. Michel;
omtrent Cornelis Musch vernemen wij alleen maar, cynisch en wel in het vage, dat
hij zijn diensten heeft aangeboden ‘si le Roy vouloit luy faire quelque bien.’ En, al
wordt daarbij natuurlijk niet hardop gedacht in termen van quidproquo, iets dat
achteraf ook heel erg meevalt is de houding van Amalia; die van passionnément
vóór de vrede is omgeslagen tot iets even hartstochtelijks ten bate van het Franse
bondgenootschap. Als op, zoal niet het laatste, dan toch het voorlaatste moment
ineens de Delftenaren ‘semblent nous eschaper’, dan is het de Prinses, door wie
zij op het matje worden geroepen en die hen met een beroep op de toekomst van
haar zoontje weer in het rechte spoor brengt, terwijl Frederik Hendrik zelf in die
dagen - januari 1634 - spreekt ‘comme s'il eust esté envoyé du Roy.’
Wat, omgekeerd, de Franse appreciatie ten opzichte van het prinselijk echtpaar
betreft, vernemen wij, met een subtiele distinctie, in een schrijven van Richelieu zelf
aan Charnacé: ‘Il est très-certain que le Roy a très-grand désir d'acquérir leur service,
et mgr. le Cardinal leur amitié.’ Evenmin behoeft, nu wij toch zo royaal bezig zijn,
onvermeld te blijven dat toen, het verdrag een-
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maal gesloten, Cornelis Musch discreet in Charnacé's salon een beurs met
tienduizend gulden achterliet, dit geld prompt werd terugbezorgd met de mededeling
dat de begiftigde liever voor hetzelfde bedrag een lampetkan met bekken zou
5
hebben.
Dit is dan uit de aard der zaak na de totstandkoming van het tractaat op 20 april
1634. Officieel was daar niet meer dan enkele maanden over onderhandeld, want
pas op 14 december waren door de Staten-Generaal de commissarissen ad hoc
gedelegeerd, waaronder - hoe kan het anders? - Adriaan Pauw en Johan de Knuyt.
Maar of in dit stadium iemand in Den Haag besefte dat men met minder treuzelen
een veel voordeliger tractaat had kunnen negocieren? Van Frans standpunt bekeken
was namelijk Charnacé niet zo maar een goede, maar zelfs een zo uitzonderlijk
goede onderhandelaar, dat hij zonder zich van zijn stuk te laten brengen in de verste
verte niet de concessies deed, waartoe hij volgens zijn oorspronkelijke instructie
gemachtigd was. Hij mocht bijvoorbeeld - zo zeer was men toen in Parijs beducht
voor een Staats-Spaanse vrede - de fameuze rupture aanbieden, waar Frederik
Hendrik reeds in 1630 naar hunkerde en zelfs krijgt hij een reprimande, als hij door
dat aanbod in portefeuille te houden het risico van een bestand te hoog laat oplopen.
Een half jaar later echter wordt die wijze intoming beloond; ‘le Roy ne veut plus
entrer en rupture ouverte’ heet het dan, te weten in oktober, dus nog voordat
6
Charnacé zijn commissarissen heeft toegewezen gekregen. Weliswaar zal weer
een half jaar later die rupture niettemin haar beslag krijgen, maar dat is dan nadat
de Staten er in Parijs om zijn komen soebatten en bijgevolg op voor de Fransen
heel wat gunstiger voorwaarden.
In de wetenschap dat dit eerste tractaat van april 1634 tot niet meer dan
voorlopigheid was voorbestemd mogen wij ons niet slechts ervan gedispenseerd
achten het schier eindeloze loven en bieden van de eigenlijk gezegde
onderhandelingen op de voet te volgen, maar behoeven wij evenmin het afgewerkte
product in bijzonderheden te analyseren. In de preambule is keurig sprake van ‘toute
sorte de respect et de gratitude’ waarmee de Heren Staten de hun steeds door de
Franse Kroon bewezen weldaden erkennen, maar ook Charnacé was het niet gelukt
hen zo ver te krijgen, dat zij slechts met ‘consentement’ van Zijne Allerchristelijkste
Majesteit ooit vrede of bestand met diens Katholieke broeder zouden sluiten; ook
ditmaal bleef het bij niet ‘sans intervention’. Ook zo werd de bepaling evenwel pas
na een jaar operatief, want, en dat is van dit tractaat de kern, niet alleen zou een
vol jaar lang geen vrede of bestand worden afgesloten, maar zelfs tot 1 januari 1635
geen onderhandelingen geëntameerd. Een duidelijke politieke overwinning dus voor
de Fransen die hunnerzijds alleen de reeds bestaande subsidieregeling met militaire
ondersteuning niet onaanzienlijk intensiveerden en dat dan steeds nog met het
7
voorbehoud: zolang zijzelf niet actief in de oorlog ingrepen.
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Als het in Den Haag gesloten verdrag van 20 april 1634 op ons thans een zo
uitgesproken indruk maakt van iets voorlopigs - sprak ik hierboven niet van
interlocutoir? - dan zij terstond erbij gezegd dat de tijdgenoten hunnerzijds ook
weinig nalieten om die indruk als het ware van meet af aan vast te leggen; met een
alledaagse beeldspraak: de galm van A was nog niet verstomd, of men haastte zich
B te gaan zeggen en tot wie die ‘men’ in laatste instantie moet worden herleid, is
niet raadselachtig.
Wat aan deze haast gepaard ging, om niet te zeggen wat er de kern van uitmaakte
was een verlegging van het initiatief; waren tot dusverre de Fransen opgetreden als
de aanzoekers, voor de nu volgende tweede ronde namen de Staten die rol op zich
en uitgevochten werd deze ronde dan ook in Parijs, al was het precies evenzeer
als tot dusverre de Prins in Den Haag, die aan de touwtjes trok. En meer nog, wat
hij in nauwste samenhang met deze manoeuvres, bijna als onderdeel ervan,
eveneens klaarspeelde, was zijn belangrijkste politieke tegenspeler, raadpensionaris
Pauw, met althans enigermate goed fatsoen te lozen.
Op de afsluiting van het verdrag volgde om te beginnen reeds 's anderendaags
een aan Charnacé aangeboden banket dat ook door Frederik Hendrik met zijn
aanwezigheid werd opgeluisterd, maar niet helemaal zo vlot kon naar 's lands wijs
iets veel essentiëlers verlopen, de ‘agreatie’ van de Zeven op het bereikte resultaat.
Nochtans was in weinig meer dan een maand tijds - heus niet zo gek voor onze
Zeventiende eeuw - ook dat bekeken, met dien verstande, dat alleen de lieden op
wie het in feite aankwam, de Hollanders wier eigen Statenvergadering nog bijeen
was, met het verzoek kwamen nog wat te ‘supersederen’. Maar ziet, daartoe
aangemaand konden ook zij de volgende dag het fiat van hun provincie overbrengen,
zij het dan met het voorbehoud dat er wat de religie betreft niets zou gebeuren, dat
8
strijdig was met de ‘fondamenten en maximen’ van deze Staat.
Tot recht begrip moet hier worden vermeld een desideratum - en eigenlijk was
het de Franse bondgenoot al wel zowat toegezegd - dat in de met zijn steun door
de Staten veroverde steden de katholieke eredienst, al bleef hij dan niet de
overheersende, ook weer niet altegaar, zij het dan slechts op papier, zou worden
uitgeroeid. Wij moeten er hieronder nog nader op terugkomen, maar reeds hier zij
terloops even opgemerkt dat iedere politiek mondige toch wel moet hebben ingezien
hoe iemand in Richelieu's positie nu eenmaal wel gedwongen was de een of andere
bepaling van die strekking in te lassen, zodat het ons misschien verbaast juist door
de Hollanders dit voorbehoud te zien maken.
De oplossing kan, dunkt mij, hierin gelegen zijn, dat de Hollandse agreatie op het
tractaat alleen maar bereikt kon worden met steun van de inmiddels tot minderheid
afgezakte Consistoriale partij, waarbij wij overigens niet uit het oog moeten verliezen
dat ook haar patricische, rekkelijke, libertijnse of hoe
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men het dan noemen wil rivalen zich niet konden permitteren in alle openlijkheid de
indruk te wekken, althans registreerbaar te maken als zou hun niet heel veel gelegen
zijn aan de zorg voor de ware Gereformeerde Religie. En trouwens, nog zestien
jaar na dezen, als de Vrede van Munster veilig en wel is beklonken, zal de man die
bij traditie als weliswaar niet geestelijke vader, maar toch als doopheffer zal blijven
gelden van wat dan ‘Loevesteinse Factie’ gaat heten, de vader-van-zijn-zoon Jacob
de Witt, als rabiate papenhater worden gedoodverfd en dit niet zo maar door de
eerste de beste, maar door de waarnemend apostolisch vicaris van de Missio
9
Hollandica, Jacobus de la Torre, die zeer wel geverseerd was in regentenkringen.
Nochtans, religieuze scherpslijperij behoorde als zodanig niet tot het programma
der toekomstige Loevesteiners en dat bij de onderhavige gelegenheid de
consistorialen hun prijs konden bedingen, vermogen wij ons geredelijk voor te stellen,
wanneer wij expliciet vernemen hoe, toen op 12 mei ‘verre 't meerendeel’ van de
leden van Holland de agreatie goedkeurde terwijl de rest zich er niet tegen wilde
‘formaliseren’, alleen Amsterdam en Rotterdam, en van dat tweetal ‘specialijck’ de
eerstgenoemde, ‘met geene reedenen’ tot een fiat te bewegen waren. Maar ook
bijvoorbeeld door een stad als Dordrecht was reeds bij deze ronde nadrukkelijk
10
onder woorden gebracht dat men de Fransman beslist niet tot nabuur wenste.
Maar hoe weinig dan ook van harte, alvorens op 20 mei 1634 weer voor een paar
weken uiteen te gaan had de Vergadering van Holland als op de valreep toegestemd
in de ratificatie van het verdrag en wat wij dan zien gebeuren, is dat reeds de
volgende dag, zondag 21 mei, in presentie van Frederik Hendrik ter Staten-Generaal,
gepresideerd door de Utrechtse prinsenman Ploos van Amstel, aan de orde gesteld
wordt of niet ‘de eere ende bienseance’ vereisen dat die ratificatie naar Parijs wordt
gebracht door een buitengewone ambassade die dan tegelijkertijd moet streven
naar een nog nauwere alliantie, waarbij ook door de Fransen zelf actief en officieel
in de oorlog wordt ingegrepen. En dat dit niet zo maar een vage suggestie was,
werd voor zover nog nodig alleen alreeds daaraan gedemonstreerd, dat er terstond
werd bij verteld door wie die ambassade dan wel moest worden waargenomen, te
weten door de heren Pauw en De Knuyt.
Het tweetal dus, dat tien jaar na dezen in feite met hun Spaanse tegenspelers de
vrede gezegd van Munster zal bekokstoven, met dien verstande evenwel dat zij
daar officieel niet meer dan nr.3 en 4 zijn van een achtkoppige afvaardiging, terwijl
zij op deze missie naar Parijs de zaak met zijn tweeën moeten zien op te knappen.
Zodoende prijken dan ook in onze diplomatieke geschiedens hun namen in een
soort conjunctie die op het eerste gezicht wel even doet denken aan Shakespeare's
Rosencrantz en Guildenstern.
Maar dit dan toch volkomen ten onrechte, want was het nobele span in Helsingør
niet meer dan een trouwe echo van elkaars hovelingengewetenloos-
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heid, Adriaan Pauw en Johan de Knuyt hadden wel degelijk elk een eigen signatuur
en die dan, in een landje waar alles kronkelig was, uit de aard der zaak niet
diametraal maar toch wel onmiskenbaar tegenovergesteld aan die van de ander,
al zij hier tot hun eer aan toegevoegd dat zij zich niet zo afficheerden als het
gelijktijdige Franse diplomatenpaar, de graven d'Avaux en Servien, wier uitslaande
ruzies als een soort delicatesse gesavoureerd werden door heel het Westfaals
Congres en zijn vertakkingen.
Of algemeen van meet af aan beseft werd wat voor een meesterlijke politieke zet
het van de Prins was naast zijn eigen afhangeling De Knuyt juist Adriaan Pauw voor
deze ambassade te laten gebruiken? Protocollair was het in ieder geval volkomen
in orde; het kon eenvoudig niet anders, of er moest een van de meest
vooraanstaande Hollanders worden ingezet en op wie was die qualificatie meer van
toepassing dan op de raadpensionaris? Dat nu eens niet een beroep werd gedaan
op de enige figuur die met zijn internationale renommée als op Pauw voorliggend
zou kunnen worden beschouwd, François van Aerssen, kan na de vele chicanes
waarmee deze ten langen leste zijn ambassade van 1627 geaccepteerd had niet
al te veel verbazing hebben gewekt.
Met dat al had de benoeming van Adriaan Pauw tot de, wat er ook verder nog
allemaal achter stak, in ieder geval zeer eervolle taak nog wel wat voeten in de
aarde en inderdaad is het iets in hoge mate merkwaardigs dat wij de naam van
deze, na de stadhouder hoogste ambtenaar der Hollandse Grafelijkheid in dit verband
naar voren zien worden gebracht net precies op de dag nadat de Graaf van Holland
weer voor een spanne tijds in zijn componenten was vervluchtigd. Naar wij her en
der, bijvoorbeeld bij Van der Capellen, kunnen opvangen werd ook wel degelijk van
Hollandse zijde over deze procedure ‘geen klein wangenoegen’ aan den dag gelegd
en dit niet zonder dat Pauw zelf van medeplichtigheid werd beticht, maar niettemin
konden na enige ‘inductie ende besendinge aan de principaalste steden’ reeds
binnen een week de Hollandse gedeputeerden ter Generaliteit mededeling doen
van het feit dat hun provincie zich accoord verklaarde met dit emplooi van haar
11
raadpensionaris.
En zou, van Hollands regentenstandpunt bekeken, het tegendeel ook niet bijzonder
dwaas en kortzichtig zijn geweest? Geheel die aanpapperij met Frankrijk stond de
emporocraten hartgrondig tegen maar vooralsnog waren zij niet bij machte aan
Prins en Generaliteit een andere politiek op te dringen, dus was er dan niet heel
veel voor te zeggen ten minste een van hun eigen kopstukken bij die politiek een
sleutelpositie te laten innemen? Zeker, die politiek beoogde voortzetting van de
oorlog, terwijl men al lang en breed liever vrede wilde, maar zo lang die vrede toch
nog geen haalbare kaart was, kon het als punt van praktisch beleid gelden die oorlog
zo veel mogelijk op Franse in plaats van op eigen kosten te voeren. Dus laat de
bekwame raadpensionaris maar naar Parijs vertrekken; onmisbaar is in deze wereld
niemand.
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Terstond nadat ook Pauw's Hollandse bazen zich met de ambassade accoord
hadden verklaard kon de instructie worden opgesteld en het zal wel niemand hebben
verbaasd dat wie hiermee werden belast de ‘gedeputeerden tot de oorlogsdesseynen’
waren, natuurlijk in het nauwste ‘overleg’ met Zijne Excellentie. Zelfs lijkt het wel
alsof het ditmaal nog intiemer toeging dan gewoonlijk. Niet slechts werd expliciet
bij resolutie van Hare HoogMogenden de hele aangelegenheid ter allersecreetste
bereddering toevertrouwd aan Prins en clubje, zodat bijvoorbeeld die instructie ‘noyt
voor ofte nae’ aan de Vergadering ‘gecommuniceert’ werd en zelfs daarvan een
paar maanden lang ‘geen openingh’ gedaan aan de Provincies, maar bovendien
werd blijkbaar nog als nieuwigheid ingevoerd dat, als een van de uitverkorenen voor
enige tijd Den Haag moest verlaten, niet langer zoals tot dusverre een
provinciegenoot inviel als vervanger. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat, ondanks
herhaald Gelders protest, bij afwezigheid van de graaf van Culemborch het
Furstendom cum Graafschap in het geheel niet op de fameuze Camer
12
vertegenwoordigd was.
Summa summarum, het lijkt geenszins te boud wanneer wij concluderen dat, als
er één zaak is geweest van vitaal landsbelang, die Frederik Hendrik in zijn lange
leven als staatsman vrijwel geheel op zijn eigen houtje heeft kunnen bekokstoven
- zij het strikt binnen het minimumprogramma, waar hem de speelruimte gelaten
was - dan wel de Franse alliantie van 1635. Zo ergens, dan hier waar wij hem zo
selbstherrisch aan het werk zien, lijkt het daarom niet misplaatst terloops ook enige
aandacht te wijden aan, niet aan het weinig meer dan anonieme gremium van zijn
gedeputeerdenclubje, maar wel aan de heel enkele lieden die hij bij de volvoering
van zijn politiek als instrumenten of als raadgevers verkoos te accepteren. Daarbij
behoeven wij het tweetal instrumenten in Parijs, de half onwillige Pauw en de bij
uitstek willige De Knuyt, niet nog eens speciaal onder de aandacht te brengen, maar
wel lijkt dat geboden voor de figuur, die hierboven al even terloops genoemd werd
als zijnde nu eens niet op deze ambassade uitgezonden, François van Aerssen.
Dat wij hem speciaal hier moeten laten opdraven, kan toeval zijn of misschien
ook niet. Het is namelijk zo, dat over de kwestie die hier aan de orde is wij een flink
aantal adviezen in briefvorm van Van Aerssen aan Frederik Hendrik hebben en wie
zal uitmaken in hoeverre het toeval is dat, samen met nog één even compacte
‘Engelse’ reeks van een paar jaar later, net precies deze brieven bewaard zijn
gebleven te midden van wie weet hoe veel andere die teloor zijn gegaan?
Nu zouden wij, op hier en daar een aardigheidje na, wat hun waarde als bron
betreft die brieven eigenlijk even goed kunnen missen, maar waarmee zij ons
onherroepelijk confronteren, is de voor de persoon van Frederik Hendrik allerminst
onbelangrijke vraag wat in zijn leven en zijn appreciatie de figuur van François van
Aerssen precies betekende. Is ook reeds op zichzelf be-
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schouwd, na de val van zijn aartsvijand Oldenbarnevelt en het vrij kleurloze naspel
waarin hij ietwat vaag als adviseur van Maurits te boek staat, de plaats van deze
staatsman iets uitermate raadselachtigs in onze geschiedenis, dat geldt zeker niet
minder voor zijn verhouding tot de man die na Maurits kwam. Gedurende bijna
geheel diens principaat, tot aan zijn eigen dood in 1642, is hij onmiskenbaar, al is
het grotendeels in de coulissen, bedrijvig als wat wij thans een elder statesman
noemen, maar dan in casu wel een van het soort waarvan zomin de vage ‘men’ in
zijn eigen dagen als de latere geschiedschrijving heel goed wist en weet wat men
aan hem heeft en waar men met hem moet blijven.
Terwijl misschien de Prins dat juist wel wist en waardering koesterde voor 's mans
adviezen? Of liever gezegd, dat laatste deed hij heel zeker, getuige alleen reeds
het feit dat hij door deze adviseur het Engelse huwelijkscontract voor zijn zoon zal
laten ontwerpen. Maar was het wellicht een genuanceerde waardering: ‘voor
sommige dingen wel, voor andere niet bruikbaar’? En daarbij behoeven wij dan
zeker niet uit het oog te verliezen hoezeer dat Engelse huwelijk een doorn in het
oog zal zijn van al wat dan vooraanstaat onder de geestelijke erfgenamen van
Oldenbarnevelt.
Maar dat is van latere zorg, wat zich hier aan ons opdringt is de nadere vraag of
Frederik Hendriks veronderstelde, al dan niet genuanceerde waardering voor Van
Aerssens adviezen betekende dat hij zich door hem liet beinvloeden. Wat dat betreft
nu wil het voorkomen dat wij zonder heel veel scrupels in laatste instantie ontkennend
mogen antwoorden. Vergeten wij om te beginnen niet dat, afgezien van waarheen
zijn eigen sympathieën tendeerden, een zozeer niet-partijman als Frederik Hendrik
zich, zelfs verdisconteerd dat de man een reële grief had, door Van Aerssens felheid
tijdens het Oldenbarneveltdrama bezwaarlijk anders dan ontsticht kan hebben
gevoeld. Maar geheel afgezien daarvan, van welke tijdgenoot durven wij wel met
stelligheid beweren dat de Prins door hem of haar beïnvloed is geworden? Toch
eigenlijk alleen van Amalia en zelfs in dat intieme geval is het ondoenlijk ook maar
bij benadering aan te geven van welk tijdstip af wij ons gerechtigd mogen achten
in hun verhouding juist dat ingrediënt met die benaming te signaleren. Iets anders
is dat, zo ooit op iemand, dan op Frederik Hendrik het gezegde van toepassing was:
‘il prend son bien où il le trouve.’ Naar de zelf van verdere ambitie tot activiteit
verstoken waarnemer Nicolaas van Reigersberg het fraai en zo te zien raak
formuleert, komt het uiteindelijk daarop neer dat deze hartstochtelijke regeerder
‘geen ander leytsman gebruyckt als synselven, hoewel d'eenes maximes of des
13
anderes meer off min defereert.’ Welnu, zou een vorst van die gesteldheid zich
daarbij van de wijs laten brengen door overwegingen of iemand vijftien jaar geleden
wat meer dan wel wat minder sympathiek is opgetreden? Hoe hij ook in zijn hart de
heer van Sommelsdijk gewaardeerd mag hebben, hij kende hem als een
gepatenteerde Oranjeklant en
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daarbij als 's lands opperste deskundige in vele roerselen der grote Europese politiek;
zou het niet dwaas geweest zijn een combinatie zoals deze niet te baat te nemen?
Jammer genoeg zijn op heel enkele na 's Prinsen brieven terug aan Van Aerssen
niet bewaard gebleven; die paar uitzonderingen echter bevestigen de indruk dat,
mits met inachtneming van de protocollaire distantie, deze zich wel degelijk tot wijlen
Maurits' jongere broer mocht richten als een oudere raadgever die ongedwongen
met zijn mening voor den dag komt.
Veel meer distantie werd en moest worden in acht genomen door een andere procer,
die wij gevoeglijk hier kunnen oproepen, maar die onmiskenbaar, al zal waarschijnlijk
ook zijn raad nu en dan zeer welkom geweest zijn, primair als een van 's Prinsen
instrumenten moet worden gezien, Harer HoogMogenden griffier Cornelis Musch.
Sedert zijn ambtsaanvaarding als zodanig in 1626 zijn wij hem reeds herhaalde
malen tegengekomen en het hoogtepunt van zijn politieke carrière zal niet onder
het principaat van Frederik Hendrik vallen, maar, kort vóór hun beider dood, onder
dat van Willem II, wiens boze genius nr. 1 men hem niet zonder enig recht of reden
heeft kunnen noemen. De gevoeglijkheid waarmee juist hier, bij deze episode in
het leven van Frederik Hendrik, ook zijn figuur kan worden opgeroepen hangt dan
ook vóór alles daarmee samen, dat wij in dit stadium nadrukkelijk opgetekend vinden
hoe Hare HoogMogenden de Prins en zijn clubje autorizeren al naar gelang zij het
gewenst achten Musch bij zich te ontbieden, en dit dan met name ook buiten Den
Haag in het leger, niet slechts om hen globaal te assisteren, maar zeer speciaal
ook om de genomen besluiten in het geheim register op te tekenen, waarna zij zullen
gehouden worden ‘van alsulcken waerde ende kracht als of de selve in de volle
14
Vergaderinge van haer Ho. Mo. waren genomen.’ Dat het hieraan niet schorten
zou, werd reeds in de naaste toekomst volkomen duidelijk, maar waarlijk niet alleen
in die naaste toekomst, want wat een man als Musch zeer wel verkiezen kon en
ook verkoos uit een resolutie zoals deze te concluderen, is dat dienstbaarheid aan
Oranje praktisch gelijkgesteld was met dienstbaarheid aan de Generaliteit zelf. En
duid ik het goed dat hij op zijn manier die dienstbaarheid opzettelijk en zelfs uitdagend
afficheert, wanneer hij - wij schrijven dan reeds 1637 - in alle candeur ter
Staten-Generaal de mededeling doet dat ‘over en ter saecke van notable depeschen’
Frederik Hendrik hem een ‘gratuiteyt’ heeft laten ‘presenteeren’, waarvan hij, bekend
als hij is met 's Prinsen ‘gewoonlijcke ende aengebooren liberaliteyt’, vreest dat zij
door sommige leden ‘soude moogen gereeckent worden voor een present’, weshalve
15
hij voor alle zekerheid bij dezen om toestemming vraagt haar te mogen aanemen.
Geheel en al in het midden gelaten - men kan zo iets bij een figuur als Musch nooit
weten - in hoeverre dat over 's Prinsen liberaliteit misschien eerder als snerpende
ironie is bedoeld, een zo illustere expert te horen uiteenzetten wat er aan nuances
te pas komt om een gratuïteit van
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een present te onderscheiden, is op zichzelf al een waar genoegen en wat wij voorts
onmiddellijk beseffen, is dat de goede man hier alleen maar gesproken kan hebben
with, naar de Engelse taal het zo plastisch uitdrukt, his tongue in his cheek. Immers,
als er in deze landen één ding notoir was, dan wel de omkoopbaarheid van Cornelis
Musch, maar dat dan ook zo notoir, dat het voor hemzelf alleen nog maar zin kon
hebben er, als het geval weer eens ter sprake moest komen, een flinke scheut
cynisme tegenaan te gooien.
Hoe hoog Cornelis Musch wel gequoteerd stond, kunnen wij aardig afleiden uit
een schrijven van Richelieu aan Charnacé uit de maand april 1636, waarin namelijk
de afgezant geïnstrueerd wordt van de 92.000 livres, die hij op dat moment nog in
kas heeft voor omkoperij in de Republiek, de helft aan Musch alleen te spenderen,
al moet die dan wel zelf uit dat bedrag het drietal mindere godjes Noordwijck, Ploos
van Amstel en Ripperda ‘contenteren’. Terloops erbij opgemerkt, onder de
beneficiarissen aan wie de resterende helft is toegedacht, komen wij, behalve het
16
verdere clubje van 's Prinsen kamer, ook Constantijn Huygens tegen.
Om echter terug te keren tot de griffier: dat er, wanneer hij in december 1650
overlijdt, iets los komt aan pamfletten zoals, van Oldenbarnevelt en de De Witten
afgezien, aan niemand anders ooit is te beurt gevallen, mag ons niet verbazen. Als
wrang valt daarbij slechts te noteren onze onzekerheid in hoeverre hij, na alles op
de Oranjekaart te hebben gezet en verloren, zijn levenseinde al dan niet zelf heeft
verhaast. Alleen maar komisch werkt daarentegen hoe grandioos het klaarblijkelijk
was mislukt 's mans activiteiten in te tomen, toen hem nota bene speciaal tot dat
doel in 1646, het jaar vóór Frederik Hendriks overlijden, een gloednieuwe instructie
was gegeven.
Uit die instructie nu, uit de voorschriften hoe het voortaan zal moeten gebeuren,
kunnen wij met alle gewenste duidelijkheid afleiden hoe het tot dusverre dan wel
was toegegaan - en trouwens ongetwijfeld spoedig opnieuw toeging - in het
souvereine Unie-college dat de heer Musch in zijn emplooi had als griffier. Wanneer
wij bijvoorbeeld vernemen dat hij, nadat hij het gebed gesproken heeft, zich eerst
moet ophouden ‘ontrent ende achter den Presiderende’ en alle daarvoor in
aanmerking komende stukken ‘overluyt’ voorlezen, maar dat hij daarna, te weten
‘in't ontfanghen van de conclusie’, moet plaats nemen aan het benedeneinde van
de tafel, zo ver mogelijk van de president verwijderd, zodat deze ‘te klaerder heeft
te spreken’, dan rijst er een drom van boze vermoedens wat er in de loop der jaren
tussen deze griffier en allerlei prinsenjabroers als president van de week allemaal
kan zijn gepreveld aan conclusies die door het gros der aanwezigen te enen male
niet werden opgevangen. Dat aan een griffier van dit kaliber eveneens een verbod
gespendeerd werd door ‘tusschenspreken’ of ‘advizeren’ de discussie te belemmeren,
mag ons niet al te zeer verbazen, maar wat hij bovendien nog moet achterwege
laten, zijn alle pogingen ‘binnen of buyten de vergadering’ ge-
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deputeerden tot een andere mening te brengen. En dan te denken dat zo'n fraaie
instructie voor niets was uitgedokterd! Maar om met Knuttels nr. 5320 te spreken:
‘Een instructie voor den Griffier Musch? dat is wel degelijck den Paus in den ban
doen.’ Wat het, nog afgezien van de talloze speciale karweitjes, voor het regeerwerk
van een Frederik Hendrik betekende dat hij voor dagelijks gebruik de Staten-Generaal
kon toevertrouwen aan Musch' goede zorgen, behoeft wel geen betoog, al hebben
wij dan ook niets ervan zwart op wit. De vele brieven van griffier aan Prins, die op
het Koninklijk Huisarchief bewaard zijn gebleven, behelzen uitsluitend minutieuze
verslagen van wat er ter vergadering is voorgevallen en wekken de indruk dat Zijne
Excellentie, als hij in Den Haag was, dit wel dag voor dag mondeling zal hebben te
horen gekregen. Ter completering van het beeld mogen wij ook nog indachtig zijn
dat Musch als ruim veertigjarige in 1636, het jaar waarin Jacob Cats raadpensionaris
werd, in het huwelijk trad met diens jongste dochter, via wier schoot hij zelfs de
vleselijke vader werd van iets in onze letteren zo zeldzaams als een romanheldin.
Wat Frederik Hendrik thans met inschakeling van de griffier onder handen had,
behoorde inmiddels wel degelijk tot wat er aan speciaals en zelfs aan heel speciaals
te beleven viel. Pas als de zaak al maandenlang voorspoedig op dreef is, op 10
november - steeds nog 1634 - verwaardigt Zijne Excellentie zich de Staten, in casu
die van Holland, ‘kennelijk’ te maken dat het verdrag ‘soo verre was gedemeneert
datter apparentie was Vrankrijk directelijk met Spagnen wel mogte koomen te
breeken.’ Veilig in het vage gehouden, en toen ter Staten-Generaal de Groningse
gedeputeerde Goosen Schaffer, voorheen nochtans niet zelden een van 's Prinsen
clubje, op instructie van zijn bazen copie vroeg van de onderhandelingsdocumenten,
18
werd dat verzoek zonder pardon ‘geëxcuseert’.
Of inderdaad, zoals de Spaanse ambassadeur naar Madrid rapporteert, Pauw
en De Knuyt bij hun eerste bezoek aan Richelieu in het vertrek waar Zijne Eminentie
hen ontving een portret zagen prijken van Frederik Hendrik mitsgaders nog een van
Amalia? Maar zelfs al zou dit dierbaars apokrief zijn, dan nog was het klimaat
uitzonderlijk chaleureus, zo zelfs dat Huygens aan gouverneur Dohna de raad geeft,
als hij soms met betrekking tot Orange nog kleine wensen koestert, waarvan de
vervulling van Richelieu afhangt, gauw van de gunstige gelegenheid te profiteren.
Zelfs is er reeds in augustus van ditzelfde jaar 1634 sprake van terstond met een
gezamenlijk militair optreden de Kardinaal-Infante op zijn tocht van Milaan naar
Brussel te stuiten. Zo iets resoluuts blijkt vooralsnog niet te verwezenlijken, maar
laat ons niet verzuimen indachtig te zijn hoe immers, terwijl in Parijs deze
onderhandelingen werden gevoerd, de nieuwe Spaanse landvoogd bij Nördlingen
19
zijn lauweren oogstte.
Wanneer de komst van de nieuwe landvoogd bediscuteerd wordt, is van het
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tweetal ambassadeurs alleen Pauw aan het Franse hof present, want al werd dan
geheel naar behoren daar onderhandeld, die onderhandelingen vereisten zo nu en
dan ruggespraak met Frederik Hendrik. Tot dit doel nu kwam van het tweetal Johan
de Knuyt, 's Prinsen eigen vertrouwensman, een paar maal op en neer naar de
Republiek, één keer zo onverwacht, dat zelfs Constantijn Huygens, naar hij aan de
Prins schrijft, verbaasd is hem ineens in Nijmegen tegen te komen. Of Pauw reeds
in dit vroege stadium door had dat het voor hem voorlopig niet was weggelegd
huiswaarts te reizen, valt moeilijk meer uit te maken. Zo ja - en het lijkt mij
waarschijnlijk - dan wist hij dat blijkbaar goed te verbergen. Naar zijn beslist
niet-vriend Ploos van Amstel in de loop van september uit zijn brieven weet op te
maken ‘applaudeert’ hij ‘en kittelt sich selven in sijne negotiatie.’ Maar is het ook
niet doodnormaal dat een gewiekste diplomaat in hart en nieren zoals toch, op de
vlotte omgangsvormen na, Adriaan Pauw stellig was, een opdracht zoals deze met
20
haar paradoxale aspecten eigenlijk wel een kolfje naar zijn hand vond?
Voor ons heeft het inmiddels niet veel zin de onderhandelingen, waaraan ook
21
nogal wat ‘vereeringen’ aan Franse ministers te pas kwamen, op de voet te volgen,
maar wel is het zaak ons stevig in te prenten wat er voor Frederik Hendrik op het
spel stond. Lijkt dat niet hierop neer te komen, dat hij, voorziende hoe er een uur
kon aanbreken van pertinente weigering door de Staten van Holland de oorlog - zijn
oorlog - nog verder te financieren, de voortzetting van die oorlog bij voorbaat poogde
veilig te stellen door hem voor zover doende ten laste te brengen van de Franse
vrienden? Wat wij in ons heden bezwaarlijk kunnen nalaten hieraan vast te knopen,
is het besef hoe het voortaan niet meer, althans niet meer primair de welgestelde
Hollandse burgers zouden zijn, die opdraaiden voor de kosten, maar de aan alle
kanten uitgezogen Franse boeren. Aldus cru geformuleerd kan het hele geval alleen
maar afschuw en ergernis wekken, maar even weinig als het ons thans zou sieren
dit besef te verdoezelen zijn wij gerechtigd uit de ontstentenis ervan bij een
zeventiende-eeuwse vorst ongunstige conclusies te trekken omtrent zijn morele
persoonlijkheid.
Welteverstaan, de Nederlandse oorlog subsidiëren deed de Franse koning al
jaren lang, nu eens wat meer, dan weer wat minder intensief; waar het thans om
ging, was echter iets nog veel duurders; de koning bewegen tot actief en openlijk
ingrijpen in die oorlog, de fameuze rupture die reeds in 1630 en nogmaals in 1632
zo hoog op Frederik Hendriks verlanglijstje had geprijkt, maar die thans voor zijn
politiek niet heel veel minder dan erop of eronder betekende.
Bij de argumentatie waarmee Pauw en De Knuyt moesten proberen die in Den
Haag zo vurig verbeide Franse rupture effectief te bewerkstelligen, werd ook wel
degelijk verwezen naar dat voortijdig opgegeven, om niet te zeggen nauwelijks
geëntameerde project van 1632, toen het zo aardig leek te romme-
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len in schoot en boezem der Zuid-Nederlandse elite. Dit dan niet zonder, meer
generisch, een verwijzing naar de ‘in prejudicie van Vranckryck’ door de Spanjaarden
22
‘geusurpeerde’ en ‘gepossedeerde’ provincies, waarbij wij ons maar beter niet erin
kunnen verdiepen in hoeverre dit ‘bourgondisch’ dan wel misschien juist zeer
on-bourgondisch gedacht is. Maar lijkt het voor zover wij Richelieu en zijn koning
kennen niet veel waarschijnlijker dat het bij hen geen kwestie was van zwichten
voor welke nog zo knappe argumentatie dan ook uit Den Haag, maar veeleer een
trekken van de consequenties uit heel de politieke constellatie, en daarbij was en
bleef centraal gesteld de openlijke dan wel verkapte bestrijding van Habsburg alom
in Europa.
In dit verband nu was het Nederlandse front op de eigen noordgrens, waaraan
naar wij zagen Richelieu in 1632 nog niet toe was, aanzienlijk in belangrijkheid
gegroeid, zozeer zelfs, dat het nu wel gelden kon als van primair belang. Zelfs zo
nog had het echter voor de Fransen op geen stukken na eenzelfde betekenis als
voor de Heren Staten, die immers naast de zorg voor dit ene front alleen nog maar
wat waakzaamheid - zo nu en dan een beetje aangedikt voor de propaganda - in
acht hadden te nemen tegenover die nauwelijks meer dan potentiële vijand, de
Keizer. Richelieu daarentegen had niet alleen, althans voorlopig, de militaire operaties
liever tot Duitsland beperkt gehouden, maar was het, naar hij aan de koning onthulde,
in zijn hart eigenlijk eens met Frederik Hendriks tegenstanders in de Republiek en
wilde ook zijnerzijds bij voorkeur geen directe nabuurschap; ook voor hem gold het
23
amicus non vicinus.
Nu was een dergelijke nabuurschap niet de als eerste geproclameerde doelstelling;
juist zoals in 1632 zou de bevolking van de Zuidelijke Nederlanden vooraf worden
opgewekt zich onder schutse van de Franse en Staatse wapenen vrijwillig te
‘cantoneren’ op voorbeeld - en dan is de term wel duidelijk - van de Zwitsers. In
vrijheid-blijheid deze mogelijkheid vooropgesteld, kan echter met het precedent van
1632 in de herinnering niet al te serieus zijn aangenomen dat zij ook als
waarschijnlijkheid zou mogen gelden en dan schoot er, zoals in 1632 ook reeds
vagelijk in de lucht had gehangen, aan alternatieven niet heel veel anders over dan
de Landen verdelen. Zodoende is dan ook de alliantie van 1635 in onze vaderlandse
geschiedens bekend gebleven als het ‘partagetractaat’; bekend of zeggen wij maar
eerlijk berucht, al geldt dit laatste eigenlijk pas sedert Geyl er de fiolen van zijn toorn
over heeft uitgestort.
En dat zeer zeker voor zover het de verdragstekst zelf betreft niet ten onrechte.
In de instructie waarmee Pauw en De Knuyt erop uitgestuurd werden, lezen wij dat
om te beginnen een verdeling moet worden voorgesteld, waarbij ‘de Provinciën, in
welcke de Fransche Tale doorgaens wiert gesproken, aen de Kroone van Vranckrijck
geappliceert ende de resterende aen de Vereenighde Nederlanden souden konnen
ende behooren gelaten te worden.’ Verbeeld ik het mij, of staat het er ietwat
nonchalant, meer gemakshalve als een alge-
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mene aanduiding, dan als iets dat ook maar in verre verten doet denken aan een
programmapunt? Maar blijkbaar waren Frederik Hendrik en zijn vertrouwelingen er
toch bij voorbaat van doordrongen - verwittigd langs voor ons niet meer toegankelijke
kanalen? - dat zij dit voor de Republiek zo gunstige verdelingsschema toch niet
zouden kunnen doordrukken, want reeds in de volgende paragraaf worden de
ambassadeurs gemachtigd de koning zo nodig nader te ‘bejegenen’ met een voor
hem veel voordeliger voorstel, waarbij met name ook het grootste deel van
Vlaanderen aan Frankrijk zou komen, te weten als uiterste van een hele gradatie
concessies alles bezuiden een lijn die even benoorden Gent en Brugge wordt
24
getrokken.
Mij dunkt, als Geyl op grond van deze verdeling - want, ook al was hij dan net zo
lief geen buur geworden, natuurlijk pikte Richelieu in wat hij krijgen kon - dit
partagetractaat verwerpt als een der naarste documenten uit onze geschiedenis,
dan kunnen wij niet anders doen dan hem vanuit ons heden zonder voorbehoud
bijvallen. Het vindiceren van de moedertaal zou, God weet, in Gent en Brugge een
paar eeuwen lang nog voeten genoeg in de aarde hebben, maar als het op basis
van dit verdrag tot een verdeling was gekomen, dan zou er al heel spoedig niet veel
aan moedertaal meer te vindiceren geweest zijn, dus God zij dank dat van die
verdeling niets is gekomen.
Maar mogen wij op grond van deze overwegingen, zo maar voor de
anachronistische vuist weg redenerend, het sluiten van dit tractaat de Prins, plus
dan natuurlijk tevens de ratificatie ervan het Statenbestel ten kwade duiden? De
vraag is zo onmiskenbaar rhetorisch, dat wij het ‘neen’ wel kunnen uitsparen, maar
wel past hier een beetje hardop denken.
Dit dan niet eens zozeer ter ere van de, per slot van rekening accidentele
omstandigheid dat Frederik Hendrik zich tot het sluiten van dit tractaat gedwongen
voelde doordat de Hollandse steun hem aan het ontvallen was; van veel meer belang
is dat, als wij in dit geval een verwijt het verleden in slingeren, wij onze voorouders
tot wie het gericht is, bepaalde denkpatronen toedichten, die nu eenmaal niet de
hunne waren. Om ons tot dit ene maar essentiële punt te beperken: of wij het nu
betreuren of niet, enigerlei besef dat de Nederlandstalige Zuiderlingen als nader
verwant moeten worden aangemerkt dan de Franstalige vinden wij bij de
Noorderlingen zo uitermate zelden verwoord, dat wij wel mogen spreken van
uitzonderingen. Wat Frederik Hendrik zelf betreft, die was op zijn minst evenzeer
Frans- als Nederlandstalig, naar wij het ons ironischerwijze wel mogen voorstellen
zo ongeveer op dezelfde manier waarop tot en met in onze eeuw zo vele Gent- en
Bruggenaren dat waren.
Hiertegenover staan andere denkpatronen, die ons niet meer vertrouwd zijn maar
waarvan ik mij zeer wel zou kunnen voorstellen - bewijzen zijn mij niet bekend - dat
zij zich bij iemand als Frederik Hendrik zwaar lieten gelden, met name veel zwaarder
dan de vraag tot welk taalgebied een bepaalde provincie behoorde. Ik denk
bijvoorbeeld aan de oude leenhorigheid van het graafschap
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Vlaanderen aan de Franse kroon, waaruit een heraldisch geschoold en redenerend
brein zeer wel de conclusie zou kunnen afleiden dat de Staten daarop veel minder
aanspraak konden doen gelden dan op Brabant, ook al zouden de Fransen wel niet
zo gek zijn te loochenen dat de partner aan wie Antwerpen werd toebedeeld ook
vrijelijk moest kunnen beschikken over de Scheldemond.
Vrij ijdele speculatie dit alles? Maar waar hier de veronderstelbare motivering in
het geding is voor een ons uitermate onwelgevallige afspraak moge zij niettemin
legitiem geacht worden. En vergeten wij niet, Frederik Hendrik was gedoemd uit
het zwak te spelen. Als vijftien jaar na dezen Willem II in een onvergelijkelijk veel
sterkere positie op dit tractaat zal terugkomen in zijn onderonsje met Mazarin, dan
begint hij met de eis de partagegrens in Vlaanderen naar bezuiden de lijn
Brugge-Gent te verleggen en wat let ons te veronderstellen dat hij hier iets deed
dat zijn vader had willen maar niet kunnen doen? Continuïteit is de essentie van
25
dynastieën.
Bij de afsluiting van het verdrag werd de partage geregeld overeenkomstig de uiterste
concessies, vervat in de instructie van de Staatse heren, maar als er over dat verdrag
meer dan een half jaar moest worden onderhandeld, dan was dat niet zozeer over
die partage als wel over de modaliteiten waarmee, te beginnen bij het lopende jaar
1635, de alliantie zou worden toegepast. Hier echter zullen deze aanstonds aan de
orde worden gesteld, want eerst moet vluchtig nog een ander punt worden
aangeroerd, waaraan de nodige haken en ogen te pas kwamen, en wie die ook
maar enigermate met het tijdvak vertrouwd is, kan eraan twijfelen dat dit punt de
religie betrof?
Toen Pauw en De Knuyt op 8 februari 1635 eindelijk hun handtekening onder het
verdrag konden zetten, gingen zij strict genomen hun boekje te buiten, want het
behelsde een concessie die het hun nadrukkelijk was verboden te doen, te weten
dat ‘geduyrende alle den loop van den Oorloghe, gelijck oock na den Oorloge de
Roomsche Catholycke Religie aldaer’ - in de Zuidelijke Nederlanden - ‘sal
geconserveert worden in haer geheel, met deselve liberteyt, gesach ende
praerogative, die alle praelaten ende kerckelijcke persoonen 't sij in haer corps ende
gemeenschap of in haer particulier tegenwoordigh genieten.’ Mij dunkt, in een tijdperk
waarin de contra-reformatie zich nog terdege deed gelden, een formulering om niet
slechts aan de stricte calvinisten, maar ook aan al wat rekkelijk was een koude
huiver op het lijf te jagen, zodat wij ons kunnen voorstellen dat dit het grote
struikelblok werd bij de discussies in de Republiek of men het verdrag wel zou
26
ratificeren.
Gelukkig echter kon De Knuyt die, samen met Charnacé, terstond met het
afgewerkte product naar Den Haag vertrok, er het een en ander ter toelichting bij
vertellen, en wel, met de complimenten van Richelieu zelf, dat het met die
stipuleerselen niet de bedoeling was dat ‘de Gereformeerde Religie soude sijn
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en blijven uytghesloten, sijnde sulcx alleen soo ghestelt om den Paus ende Rooms
27
Catholijcken allenthalven niet te disgusteeren.’ Met andere woorden, ook in Parijs
moet de soep wel eens wat heter worden opgediend dan het de bedoeling is haar
te eten. Weliswaar was voor Richelieu de parti des dévots niet meer zo
levensgevaarlijk als vijf jaar geleden, toen hij zich met een Bérulle als inspirator
rondom het haatdragende vrouwmens Maria de'Medici had kunnen scharen, hij was
echter nog steeds een element waarmee het zaak was rekening te houden. Maar
in de constellatie van het ogenblik was er nog meer; de ‘Rooms Catholijcken
allenthalven’ gelaten voor wat zij waard mogen zijn geweest, was jongstelijk ook de
paus weer eens actief geworden en wel met een vredesoffensief in optima forma,
al ging het er zuiver theoretisch genomen niet zozeer om een oorlog te beëindigen
- die was immers officieel nog niet uitgebroken - als wel hem te voorkomen.
Vooropgezet: met oorlog wordt in dit geval bedoeld een oorlog tussen katholieke
vorsten; van andere dan dezulke, van wie hij zich als padre commune placht aan
te dienen, erkende de Paus van Rome officieel het bestaan niet en als een trouwe
zoon der Moederkerk met een hunner in oorlog was, dan werd dat op de Zeven
Heuvelen zeer zeker niet als iets onwelgevalligs beschouwd. Zoals de zaken lagen
was echter de grote erfvijandschap die Europa in tweeën spleet er juist een tussen
de twee voornaamste katholieke dynastieën, die zich dan ook te allen tijde, zo vaak
als men er in Rome weer eens aan toe was, op het onverwachtst konden zien
blootgesteld aan opperherderlijk vermaan tot eendracht. Weliswaar lieten zij zich
door zulk een vermaan geen ogenblik ertoe verleiden er minder lustig op los te
slaan, maar de convenance vereiste nu eenmaal dat aan een dergelijk vredesgekir
van over de bergen pro forma eerbiedig het oor werd geleend met dierbare
betuigingen dat men ook zelf niets liever dan de vrede wilde, als maar niet de vijand...
enz. enz.
In de omstandigheden nu van onze jaren had van de rivalen ontegenzeglijk
Frankrijk in orthodox-romeinse ogen de grootste portie ongelijk op zijn conto door
zijn zo langzamerhand notoire steun aan heterodoxe potentaten. Ditmaal was het
dan wel niet, zoals een eeuw geleden, de Grote Turk in eigen persoon, maar de
Evangelische vorsten in Duitsland en zeker een zo gepatenteerde gesel als Gustav
Adolf konden evenmin door de beugel. Dus dan net precies op dit moment een
formeel bondgenootschap aangaan met een berucht ketters rebellennest, om dat
met redelijk goede gratie over het voetlicht te brengen, moest men toch waarlijk wel
een Richelieu zijn. En hierbij terloops even opgemerkt, de wetenschap dat er in
deze wereld ten minste heel enkele mensen rondliepen zoals bijvoorbeeld de Prins
van Oranje, die dergelijk vakwerk konden waarderen, moet boven alle verdeeldheid
uit en alle denkbare grieven ten spijt tussen die heel enkelen toch wel zo iets als
een onzichtbare band hebben gelegd, waarvan het bestaan bij veronderstelling
alleen reeds bij tijd en wijle een moreel steuntje in de rug kan hebben betekend,
wanneer zij, elk te zijnent,
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weer eens moesten optornen tegen de vulgariteit van het zeker weten.
Gezegd zij overigens dat het van Rome uit Richelieu niet al te moeilijk werd
gemaakt, al zal men te genoemder plaatse ook wel weer niet ten volle hebben beseft
hoe gemakkelijk. Het mocht dan al zijn dat, aan grauwe theorie gemeten, zogezegd
met een ‘biechtspiegel’ in de hand, het zondenregister van de Franse kardinaal en
zijn koning er heel wat zwarter uitzag dan dat van Philips IV en Olivares, de
regerende paus Urbanus VIII had, zoals ook aan Frederik Hendrik niet onbekend
28
was, bijna hartstochtelijk het land aan de Spanjolen. Was dit op zichzelf al iets
heel normaals voor een Italiaan van zijn dagen, daar kwam in dit geval nog bij dat
- men had het hier te lande in de consistoriekamers eens moeten weten! - de
Spanjaarden niet dan uiterst zelden een gelegenheid lieten voorbijgaan om hem
speciaal en deskundig te grieven.
Door deze paus dan werd onder een nauwelijks au sérieux te nemen voorwendsel
als buitengewoon nuntius naar Parijs gezonden iemand die alom als dermate
Fransgezind bekend stond, dat hij in Madrid zelfs niet zou zijn toegelaten, de
jeugdige, zeer veel belovende monsignore Giulio Mazarini. In feite ziet het ernaar
uit dat, meer dan om de Paus aan de begeerde vrede te helpen, Mazarin dit jaar
van samenzijn in Parijs te baat nam om zich met Richelieu's politiek vertrouwd te
maken en misschien meer nog om er de kardinaal zo grondig van te doordringen
hoe veel hijzelf waard was, dat deze hem, zijnde dan Père Joseph overleden, zeven
jaar later zal aanwijzen als zijn opvolger. Het behoeft echter wel geen betoog dat
geen van beiden zich kon permitteren het nobele initiatief van de Heilige Vader in
alle openlijkheid zo ongegeneerd aan te fluiten als zij het stellig binnenskamers
deden. Wat daar nog bijkwam, was dat van Mazarins aanwezigheid een nuttig
gebruik kon worden gemaakt om de Heren Staten ietwat vlotter over de brug te
doen komen, met name dan inzake die religievoorwaarden, waarvan wij immers
redelijkerwijze mogen aannemen dat ook de kardinaal zelf - en denk eens aan het
tedere geweten van de koning - ze graag in het tractaat zag opgenomen.
Als stok achter de deur deed Mazarin dan ook wel degelijk dienst, en dit van meet
af aan; op 6 december 1634 had de nieuwbakken monseigneur zijn eerste audiëntie
bij de koning in Parijs, nog vóór de maand om was kon Constantijn Huygens in Den
Haag optekenen dat sedert zijn aankomst aldaar Pauw en De Knuyt allerlei
29
‘changemens d'humeur’ hebben ondervonden en deze klacht zal niet geïsoleerd
blijven. Iets anders is dat, al kan zo'n stok achter de deur dan wel eens nuttig werken,
degenen op wie de uitwerking bedoeld is, nu ook weer niet al te zeer mogen worden
afgeschrikt. Wat wij dan ook in alle ernst zien gebeuren, is dat, wanneer reeds
binnen een half jaar het trieste fiasco van de gezamenlijke zomerveldtocht het
bondgenootschap aan gevaarlijke spanningen blootstelt, de kardinaal, hoe goed hij
het ook met Mazarin kan vinden, deze eenvoudig opoffert aan het vitale belang van
dat bondgenootschap; 's mans aanwezigheid aan het Franse hof wekt zulk een
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argwaan bij de Heren Staten, dat hun trouw aan de alliantie gevaar gaat lopen;
welnu, dan wordt hem zijn congé gegeven. Per sincerare gli Olandesi, naar het
slachtoffer zelf het uitdrukt in zijn brieven naar Rome, al staat het uit de aard der
30
zaak niet zo in de officiële stukken.
Met dat al was die bepaling omtrent de godsdienst in de te veroveren steden er
een, waar, zoals Aitzema het uitdrukt, ‘meest gesamentlijck de provincien sich aen
stieten’, zodat er nog heel wat moest worden uitgepraat eer dat medio april de
ratificatie van het verdrag naar Parijs kon worden gezonden, en dan nog gelukte
het alleen doordat hier en daar overstemming plaats had van geledingen, die het
nu eenmaal onder geen beding met hun geweten konden overeenbrengen in zo'n
abominatie toe te stemmen.
Aldus bijvoorbeeld het kwartier van Zutphen, waaromtrent wij toevallig bijzonder
goed ingelicht zijn dank zij de omstandigheid dat het in die dagen ter Staten-Generaal
mede vertegenwoordigd werd door de schrijf- en trouwens stellig ook praatgrage
Alexander van der Capellen. De 9de april, altijd nog 1635, verscheen deze weer
eens in Den Haag om zijn beurt waar te nemen - hij was naar huis geweest voor de
Land- en Kwartierdag - maar alvorens zich naar de Hoge Vergadering te begeven,
vervoegde hij zich bij de Prins om hem ‘de onderdanighe gebiedenisse van de
Ridderschap ende Steden der Graefscap Zutphen’ over te brengen alsmede om te
vertellen hoe hij straks namens die Graafschap zou stemmen. Welnu, dat was nog
steeds, evenals namelijk op de jongstleden Landdag, tegen de ratificatie. Dit dan
om vele redenen, maar daarvan was toch de doorslaggevende de
onaanvaardbaarheid van het stuk van de godsdienst zoals gestipuleerd in art. V
van het verdrag. Naar van der Capellen erbij vertelde was dit negatieve besluit in
de kwartiersvergadering genomen met zijn eigen stem als lid van de ridderschap
tegen - hij kon dus voor zichzelf de toezegging accepteren - maar hier in Den Haag
was hij uit de aard der zaak verplicht het meerderheidsvotum over te brengen. In
feite kwam dit neer op zich laten overstemmen binnen de boezem van de eigen
Gelderse delegatie, want de twee andere kwartieren en bijgevolg de provincie als
geheel genomen waren vóór, zodat het alleen maar ging om het uitdragen van een
beginsel.
Is het feit op zichzelf van dit bezoek en zijn zorgvuldige vermelding in de
Gedenkschriften al iets opmerkelijks, waarvoor wij Van der Capellen niet dankbaar
genoeg kunnen zijn is de zorg waarmee hij Frederik Hendriks antwoord heeft
opgetekend, een antwoord waaruit wij voor het laatst nog eens gewaar worden
hoezeer deze zich door al die doctrinaire scherpslijperij steeds in zijn politiek
belemmerd had gevoeld, zodat ik het hier in extenso laat volgen:
‘Syn Excellentie antwoordde met een strack wesen: waerom dat men
sechte, dat dese belofte street tegens de oude maximen? hy hadde
gesien, dat men Ao. 1602 gelycke voet gehouden hadde; het was maer
een toelatinghe van de Roomse Religie, sonder dewelcke men den
Coninck van Vrancryck noyt bewegen soude tot het Tractaet: hy
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sagh seer op syn eygen clergé, ende op den Pauws, om die mede aen
de hant te krygen; wy lieten toe in Oostindien de Heydense Afgodery en
Beeldekens, soo van Chinesen als andre, woonende in plaetsen, die
onder onse gehoorsamheyt aldaer staen; de paepse Ceremonien waren
soo ergh niet. Wy deden wel, dat wy letteden op onse Religie, ende
invoeringhe van dien: konden en behoorden't oock te doen, daer wy
meister syn, door dien wy de Magistraet souden stellen naer ons
welbehagen; het waere beter, de Religie intevoeren, daerse niet en is,
met toelatinghe van de Roomse, als t'eenemael te blyven buyten de
plaetsen van onsen vyant: alleene konden wy den Spagnaert niet verjagen:
't was een groote sake, dat de Coninck van Vrancryck ons daertoe de
hant boot, ende de deure opende, om onse Religie in te voeren: hy konde
niet aennemen d'opinie van Roseus, die hem in syn Camer geseyt hadde,
beter te wesen, de Stadt van Antwerpen niet te hebben, als met
toelatinghe van de Roomse Religie de selve te winnen, ende in te houden.
De sake stont nu soo, dat men d'alliantie of aennemen of verwerpen
moste; daer waeren geen conditien by te voegen, men moste oock den
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Coninck geen occasie geven, om daer uyt te sceiden.
Hoe jammer dat wij niet erbij vinden opgetekend met wat voor antwoord Rosaeus
naar huis was gestuurd.
In aansluiting op dit relaas hoe het alliantietractaat van 1635 tot stand kwam, zou
thans moeten worden verhaald hoe om te beginnen in de zomer van ditzelfde jaar
onder de nieuwe dispensatie werd oorloggevoerd. Met alle respect voor de
chronologie echter lijkt het in dit geval toch zinvoller ter afronding van dit hoofdstuk
eerst even te vertellen hoe het afliep met Adriaan Pauw.
De buitengewone ambassade waarop hij samen met De Knuyt was uitgezonden
had niet meer ten doel gehad dan het sluiten van een bondgenootschap tussen de
Heren Staten en Frankrijk. Dit bondgenootschap was thans gesloten, zodat Johan
de Knuyt, zijn taak volbracht, naar huis kon terugkeren. Maar waarom wel Johan
de Knuyt en niet ook Adriaan Pauw die thuis een heel wat belangrijker functie
bekleedde dan De Knuyt? Het antwoord luidt dat dit, juist vanwege die functie, niet
's Prinsen bedoeling was en daarvoor moest de Prins zo langzamerhand openlijk
uitkomen.
Wel kon dit heel geleidelijk geschieden, want het was duidelijk dat juist de afsluiting
van het tractaat een Staatse presentie van zwaar kaliber in Parijs onontbeerlijk
maakte. Om slechts dit ene maar essentiële punt even aan te roeren, de koning
had zich verbonden, zodra het verdrag gesloten was ‘te treden in rupture of
vreedebreuck met de Coningh van Spaignen’, terwijl er bovendien door de twee
contracterende partijen naar zou worden gestreefd reeds in maart met hun legers
te velde te trekken. Hoe serieus dat streven bedoeld was, is een andere kwestie;
het lijkt wel wat onwezenlijk vroeg, maar als wij zien dat die in het uitzicht gestelde
oorlogsverklaring pas op 18 juni onder het koninklijk zegel geproclameerd wordt,
dan moeten wij ons kunnen voorstellen dat men zich in de Republiek al gauw begon
af te vragen of het de Fransen wel helemaal ernst was, zodat het heel zeker geen
luxe leek althans een van het tweetal buitengewone ambassadeurs voorlopig nog
aan
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's konings hof te laten beklijven. Ter zake dienende is hierbij dat de ordinaris
ambassadeur, de suffe Langerak, begin 1634 was overleden. Nu kunnen wij ons
nauwelijks voorstellen dat, ook al was hij er nog wel geweest, het tere kasplantje
van de alliantie aan zijn incompetente zorgen zou zijn toevertrouwd maar ditmaal
had hij eindelijk eens door op zo'n gunstig tijdstip dood te gaan een situatie
vergemakkelijkt, want wat kon beter dan zijn ontstentenis, niet als persoon maar
als functionaris, naar voren worden gebracht als argument om Pauw de ambassade
te laten waarnemen tot er een opvolger zou zijn benoemd?
Zodoende begon voor laatstgenoemde een periode van afwachten en touwtrekken,
die bijna tragi-comisch aandoet. Een datum die wij daarbij voortdurend in gedachten
moeten houden is die van 1 april 1636, waarop namelijk de periode van vijf jaar
afliep, waarvoor hij tot raadpensionaris was benoemd. En nu was het wel de
gewoonte de zittende functionaris, indien daartoe bereid gevonden, voor een
volgende termijn te herbenoemen, maar een gewoonte is iets anders dan een wet
van Meden en Perzen. In ieder geval was die caesuur na het verstrijken van een
lustrum iets onwegcijferbaars.
Kortom, het kon spannend worden en wat lag nader voor de hand dan de
herinnering aan wat zich nog geen twintig jaar geleden had afgespeeld tussen de
ambtsvoorgangers van de twee hoge partijen wier machtspakketten hier in het
geding waren? Alleen kon het conflict ditmaal heel wat discreter worden uitgevochten,
want er waren goddank geen zaken aan de orde, die de brede volksmening
beroerden of aan de hand waarvan deze kon worden opgezweept. Alle bescheiden
wijzen er evenwel op dat binnen het politieke wereldje de zaak daarom niet met
minder gespannen aandacht gevolgd werd, zoal niet met gusto gesavoureerd. Dit
dan hoewel zij, naar wij niet mogen vergeten - want wij stellen haar immers vóór
haar beurt aan de orde - in een der onfortuinlijkste jaren speelde uit heel het tweede
bedrijf van de tachtigjarige oorlog. Voor ons komt er inmiddels niet veel savourerens
meer aan te pas, dus al te veel details behoeven wij niet op te halen.
Als wij in een brief van Charnacé aan Richelieu, gedagtekend 9 januari 1634,
vóór dat zelfs nog maar het ‘interlocutoire’ Haagse verdrag was getekend, op basis
waarvan Pauw naar Parijs kon worden gestuurd, terloops de opmerking tegenkomen
dat Frederik Hendrik ‘commence à tesmoigner ouvertement à ses confidens luy
vouloir mal’, dan kunnen wij over allerlei dingen speculeren, zoals bijvoorbeeld hoe
ver de kring van die ‘confidens’ zich uitstrekte en tot op welke hoogte dat
‘ouvertement’ iets nieuws was, maar dan mogen wij bij iemand die zo goed zijn
mond wist te houden als Frederik Hendrik in ieder geval wel concluderen dat hij een
campagne aan het inluiden was. En ziet, als Pauw nog maar nauwelijks goed en
wel in Parijs zit, heeft François van Aerssen het in een van zijn brieven aan de Prins
reeds over het ‘applanir’ van ‘la voye’ teneinde hem daar voorlopig te laten blijven.
Want, om even terug te grijpen op een vorig chapiter, bij deze campagne om Pauw
weg te
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werken treedt de elder statesman wel degelijk op als prinselijk adviseur zonder blad
voor de mond. En als wij ons een kleine uitweiding mogen veroorloven, wanneer
Hugo de Groot verbazing aan den dag legt dat deze twee mensen die hijzelf allebei
als zijn vijanden beschouwt, elkaar niettemin ook onderling verfoeien, dan is dat
toch alleen maar een bewijs te meer hoe naïefegocentrisch hijzelf was. Wat overigens
Van Aerssen betreft, die liet niet na het er in zijn adviezen aan de Prins wel heel dik
op te smeren; een van zijn grieven tegen Pauw is dat deze het er blijkbaar op toelegt
Johan Hoeufft uit te schakelen, de sedert vele jaren te Parijs gevestigde
Amsterdamse bankier, die eveneens al jaren lang ten nauwste betrokken was bij
de overmaking van de Franse subsidies. Welnu, aldus Van Aerssen,
‘ce seroit voulloir restraindre l'autorité de V. Exc., sy la liberté venoit à
estre retranchée aux subjects de vous ouvrir leurs rencontres, ou de leur
imposer la servitude de ne le faire que par le moyen et organe du
Pensionnaire; et partant j'espère que V. Exc. trouvera de la raison à
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maintenir Heufft au maniement des finances qu'on reçoit en France.’
Het was dus, mogen wij wel constateren, van meet af aan een uitgemaakte zaak
dat na het volbrengen van zijn missie raadpensionaris Pauw niet zo maar naar het
vaderland zou mogen terugkeren; kon echter dit besluit aanvankelijk nog onder ons
blijven, toen zo langzamerhand het welslagen van die missie in het zicht kwam,
moest een en ander ook officieel worden vastgelegd en hiervoor achtte de Prins
blijkbaar het ogenblik gekomen in november, steeds dus nog pas 1634. Wie zich
hierbij voor een dilemma zagen geplaatst, met kleine, geniepige addertjes in het
gras, waren natuurlijk de Hollanders. Hun eerste landsdienaar zij het op nog zo
eervolle wijze in feite van zijn vrijheid, mitsgaders zichzelf van zijn diensten te zien
beroven, was iets dat zij eigenlijk toch niet zo maar stilzwijgend konden laten
passeren; aan de andere kant was het heel zeker niet hun belang hun eigen man
het veld te laten ruimen voor een creatuur van de Prins zoals De Knuyt. Waar het
in ieder geval op uitliep was, elegant en wel, dat wij op één en dezelfde datum, 17
november 1634, ter Staten-Generaal en bij die van Holland een resolutie vinden
opgetekend, daartoe strekkende dat Pauw in Parijs zal blijven ‘resideren’ tot de
benoeming van een ordinaris ambassadeur en dat hij zich - ‘oock’ staat er zelfs bij
- ervan zal hebben te onthouden zonder nadrukkelijke last ‘herwaerts weder te
keeren’, waarbij wij ons wel erbij moeten herinneren dat dit in 17de-eeuws
Nederlands niet meer betekende dan ‘een reisje maken’. De Hollanders die kennelijk
toch ook iets van de eer aan zich wilden houden, namen ter Generaliteit de taak op
zich hun pensionaris in die geest aan te schrijven. Wat zij er in hun eigen Vergadering
wel nog bij resolveerden, was dat nu ook zo spoedig mogelijk een opvolger voor
Langerak moet worden benoemd, een voornemen waar wij dan weer bij bedenken
dat bij traditie de vergeving -
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in theorie natuurlijk alleen de voordracht - van de Parijse ambassade aan hun
provincie toekwam. Reeds een half jaar tevoren had trouwens Huygens een gerucht
opgevangen dat na afloop van zijn huidige ‘commission’ Pauw zelf er ambassadeur
zal worden. En om even vooruit te lopen, die post zal hem ook worden aangeboden
maar door hemzelf niet geaccepteerd, volgens de weer eens ietwat boosaardige
Reigersberg omdat hij, terwijl hij nu als ‘extraordinaris’ ƒ 75,- per dag opstrijkt, dan
33
zou moeten zien rond te komen met ƒ 10.000,- 's jaars.
Pauw wist dus al waar hij aan toe was nog vóórdat hij zich van zijn buitengewone
missie had gekweten. Dat hij zelfs reeds vóór zijn vertrek op zijn minst gezegd wel
enige nattigheid had gevoeld, ontdekten de Staten van Holland voor zover zij het
nog niet wisten toen zij als reactie op hun bovengenoemde resolutie van 17 november
prompt erop werden gewezen dat hun raadpensionaris zich als het ware op de
valreep, onder dagtekening 26 mei 1634, door Gecommitteerde Raden een acte
had laten ter hand stellen, inhoudende dat het niet in de bedoeling lag hem ook nog
na de ondertekening van het tractaat waarop hij werd uitgestuurd in Frankrijk te
laten. Klaarblijkelijk was Adriaan Pauw nu eenmaal iemand die zich bij iedere stap
die hij zette gedekt wilde weten, een eigenschap waarmee men doorgaans niet veel
vrienden maakt, dus wie weet of niet hier en daar het nodige leedvermaak vaardig
werd toen bleek dat het vliegertje nu eens niet opging, want Hare
34
EdelGrootMogenden bleven bij hun beslissing.
En dan wordt het voor Pauw een ware jeremiade van ‘hoe lang nog?’ De eerste
tijd kon Frederik Hendrik, wiens advies traditiegetrouw keer op keer ingewonnen
werd, met alle recht en reden antwoorden dat de van heimwee bevangene nog
steeds onmisbaar was in Parijs, maar reeds in september - uiteraard 1635 - zien
wij in een advies aan de Prins van François van Aerssen een zo fadenscheinig
voorwendsel opduiken als de betaling voor nog steeds die schepen van Haultain
uit 1625. Omtrent die tijd zijn net weer eens in de Staten van Holland twee brieven
van Pauw gelezen, ‘tendeerende’ tot een verzoek te mogen terugkeren, maar zonder
ander resultaat dan dat zij ‘sullen werden gevoegt by voorgaande brieven van gelyk
subject zynde.’ Zelfs als door zijn vaderstad Amsterdam zijn terugroeping wordt
voorgesteld, mag dat niet baten. Weliswaar wordt dan ‘genoegsaam eenpaarlyk’
bevonden dat een ordinaris raadpensionaris niet langer gemist kan worden, maar
Holland was nog niet zo Hollands, of eerst werd weer het advies van de Stadhouder
gevraagd, met het bekende resultaat. Al een half jaar vroeger had trouwens Zijne
Excellentie er aan herinnerd dat ook Oldenbarnevelt wel eens tijdens zijn
ambtsvervulling geruime tijd in Frankrijk of in Engeland had vertoefd. Bijzonder
aardig is het natuurlijk dezelfde Excellentie tegen een zoveelste Hollandse delegatie
die ter zake op hem was afgestuurd, te horen betogen dat hij zoals de zaken lagen,
tot ‘weederkomste’ van de, terloops gezegd, ruim

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

439
een jaar jongere Pauw, zelfs niet zou durven adviseren al was het zijn eigen vader
35
geweest.
Kortom, hoe energiek er ook, onder aanvoering van broer Cornelis, door Pauw's
vrienden voor hem was gelobbied - met bezending aan alle steden afzonderlijk - in
het najaar van 1635 was het al wel overduidelijk dat Frederik Hendrik zijn zin zou
krijgen en zelfs valt het ons wel enigszins moeilijk ons voor te stellen dat hem dat
ook niet gelukt zou zijn al had François van Aerssen de campagne van
tegen-lobbying waarop hij zich beroept, achterwege gelaten. Dat hij zich daarmee,
samen met Cornelis Musch en de heer van Noordwijck, van de zijde van Pauw het
verwijt op de hals haalde ‘d'avoir suborné les villes à son désarçonnement’ mogen
wij voor de hand liggend noemen; meer interesseert ons dat het genoemde drietal
dus blijkbaar in verscheidene Hollandse steden voldoende klankbodem vond. Te
wijten zo maar in het wilde weg aan Pauw's weinig gracieuze manieren? Hier en
daar oud zeer bij consistorialen die hem het verraad aan de zaak van zijn vader
moeilijk konden vergeven, plus, omgekeerd, bij Oldenbarneveltianen met lange
geheugens zoals Hugo de Groot? Nochtans zal het deze, thans zijn eigen partij zijn,
die - en hoezeer met recht en reden! - juist hem naar voren schuift, als eindelijk de
vrede ernstig aan bod komt. Van meer onmiddellijk belang is echter in dit stadium
iets dat door François van Aerssen te midden van veel ander wetenswaardigs aan
Frederik Hendrik gerapporteerd wordt, te weten dat volgens sommige lieden Pauw
in het verdomboekje is geraakt ‘pour avoir parlé pour la liberté et la cause de la
36
républicque.’
Eén ding was met dat al duidelijk geworden en dat vinden wij dan ook eindelijk
in de loop van dit najaar van 1635 zonder verdere omhaal onder woorden gebracht:
Pauw kon het fiat voor zijn terugkeer naar het vaderland als het ware kopen door
afstand te doen van zijn morele recht of dan toch aanspraak op continuering als
raadpensionaris. Dat is te zeggen, in de loop van oktober begint het er, aldus
Nicolaas van Reigersberg, zelfs naar uit te zien dat hij ‘geluckych sal wesen soo hij
met een disgratie mach volstaen. Redres is buyten hope.’ En al zijn er nog altijd
mensen de mening toegedaan dat de Prins ‘niet opentlijck sal canten’, voor Nicolaas
zelf lijdt het geen zweem van twijfel dat hij desnoods ‘buyten sijn spoor sal gaen om
tot sijn voornemen te commen.’ Kortom - een maand later en dat is dan al eind
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november - van Pauw ‘spreeckt men niet meer off hij doot waer.’
Maar ook al dreigde er dan ditmaal zelfs in het verste verschiet geen beulszwaard,
van de raadpensionarisstoel weer terug te moeten kruipen naar een willekeurige maar die had hij zich dan ook voorbehouden - in de Hollandse rekenkamer was
voor een begaafd man, die het hoog in de wapenen had niet zo gemakkelijk; het is
dan ook pas op 25 februari dat Pauw uit Parijs tot de Staten van Holland een
schrijven richt, waarin hij te kennen geeft voor herbenoeming als pensionaris niet
in aanmerking te willen komen, dit aan-
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gezien hij, keurig de eer aan zich houdende, ‘oordeelt billyk te weesen dat de last
en eere van de voorsz. bedieninge op meer schouderen dient te worden gedraagen.’
Wel voegde hij er in een afzonderlijk schrijven het verzoek aan toe dat hij zijn beide
functies, die van raadpensionaris van Holland en van buitengewoon ambassadeur
der Generaliteit tegelijk in Den Haag zelf zou mogen neerleggen. Zelfs dit echter
werd hem, nadat weer eens advies was ingewonnen bij de Stadhouder, niet vergund;
weliswaar was het merendeel der steden ervoor, maar waarnemend raadpensionaris
Cats bekwaamde zich er niet toe in die zin te concluderen. Overeenkomstig 's
Prinsen verlangen werd hic et nunc het raadpensionarisschap per 1 april vacant
verklaard en ging men terstond werk maken van de opvolging. Als die eenmaal
geregeld was, zou Pauw Parijs mogen vaarwel zeggen, zodat hij begin juli thuis kon
zijn, ook zelfs al was er dan nog geen ordinaris ambassadeur om de zaak van hem
over te nemen. In feite vertrok hij 21 juli zonder zijn opvolger - of zuiverder uitgedrukt,
38
die van Langerak - de heer van Oisterwijck, op zijn post te hebben verwelkomd.
Ook wat zijn eigen opvolging als raadpensionaris betreft bleek één paar schouders
toch voldoende te zijn en helemaal ongelijk kreeg als profeet Nicolaas van
Reigersberg die in zijn zwartgallige brief over Pauw's ‘disgratie’ ook nog de
voorspelling had gelanceerd: ‘Die hem sal succederen, soo yemant succedeert, sal
beswaerlyck beter varen.’ Maar waar die successie terecht kwam, was dan ook bij
de man die als pensionaris van Dordrecht weer twee jaar lang traditiegetrouw de
bedoening had waargenomen, zoals hij dat immers ook al gedaan had tussen de
dood van Antony Duyck en de benoeming van Pauw, toen hij zelf niet in aanmerking
wenste te komen. Kortom, de nieuwe raadpensionaris van Holland werd mr. Jacob
Cats, zo te zien wel de meest geroutineerde kool- en geit-spaarder uit heel onze
geschiedenis, die kans zag het zo min ooit te verbruien bij zijn Hollandse
opdrachtgevers als bij het tweetal Prinsen van Oranje met wie hij successievelijk te
maken kreeg.
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Hoofdstuk XXX
Wij kunnen er, dunkt mij, niet redelijkerwijze aan twijfelen dat voor Frederik Hendrik
de oorlogvoering in het kader van de Franse alliantie in opzet zo iets als een geheel
nieuwe dispensatie betekende en dat met name het jaar 1635, waarvan de vroege
maand februari die alliantie eindelijk had zien tot stand komen, zich voor hem
aandiende als een brandschone kans - de derde, na Den Bosch en Maastricht - om
door te stoten tot het hart van Brabant. Ook deze derde maal zal het mislukken,
maar die constatering is iets voor de zomer; een paar maanden lang kon er gehoopt
worden op succes. Gelukkig is echter het temperament, dat zulk een hoop niet al
te uitbundig koestert en bijgevolg ook niet afficheert. Behalve voor een al te eclatante
blamage naar buiten is het, wie weet, ook enigszins immuun voor al te pijnlijke
aanvechtingen binnenskamers. Een zeker huis-, tuin- en keukenstoïcisme met
dosering voor alle dag was in de geestelijke bagage van een veldheer uit die dagen,
bij wijze van spreken in zijn onzichtbare veldapotheek, beslist geen overbodig
ingrediënt. Dus laat ons hopen dat, naar wij trouwens geen manifeste reden hebben
te betwijfelen, Frederik Hendrik daarvan ook dit jaar in voldoende ruime mate
voorzien was.
In artikel I van het grote tractaat was overeengekomen dat in het zoëven
aangebroken jaar 1635, eigenlijk zelfs al in de maand maart, Koning en Staten elk
met een leger van 25.000 man voetvolk en 5.000 ruiterij te velde zouden komen. In
het midden gelaten was of deze beide legers ‘gesamentlijck’ dan wel ‘bysonderlijck’
zouden ‘wercken’, al was, toen het verdrag getekend werd, in feite al gekozen voor
het eerste alternatief.
Hierbij had evenwel de praktische regeling nogal wat voeten in de aarde. In de
weliswaar door Frederik Hendrik of toch onder diens supervisie opgestelde, maar
officieel door de Staten gegeven instructie waarmee Pauw en De Knuyt het jaar
tevoren naar Parijs waren gestuurd, vernemen wij sub artikel VIII - van de zestig dat zij ‘met eenen’ aan Lodewijk XIII de ‘officieuze recommandatien’ van de Prins
moeten doen ‘met presentatie van desselfs dienst ende volle genegentheyt in alle
'tgene Sijne Hoochstgemelte Majesteyt aengenaem soude wesen’, maar heel veel
meer dan een holle courtoisie kan dit niet geweest zijn, want als er één ding bij
voorbaat vast stond, dan wel dat niemand vreemds ‘over d'Arméen van desen Staet
en kon nochte en mocht commanderen.’ Wat daarbij tegelijkertijd onmogelijk dreigde
te worden gemaakt, was amalgamering van de twee legers, want zo min als een
vreemdeling over de eigen kon Frederik Hendrik over een vreemde krijgsmacht het
bevel voeren; dit aangezien hij ‘hebbende commissie van de Provintien als
Capiteyn-Generael, om te commanderen het leger van desen Staet,
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niet wel ghevoechlijck een ander commissie soude kunnen aennemen sonder
speciael consent van de Respective Provintien, die daerop alvoorens souden moeten
werden gehoort ende verstaen, daer toe tijdt soude werden gerequireert.’ Aldus
inderdaad de theorie van het vigerende staatsrecht, maar was men dan uit het oog
verloren wat allemaal op 's Prinsen Kamer, gepresteerd kon worden door het Secreet
1
Besogne?
Als wij nu even onze aandacht richten op wat de Franse partner aan militaire
bijdrage te leveren had, moeten wij om te beginnen één ding goed in gedachten
houden: het Frankrijk van Lodewijk XIII had om het voor de toegemeten spanne
tijds tot de Europese hegemonie op te voeren wel een geniale staatsman ter
beschikking, maar nog op geen stukken na de bekwame militaire bevelhebbers die
aan zo iets nu eenmaal ook te pas komen. Wie behagen schept in ironie der
geschiedenis kan overwegen hoe, wanneer de toekomstige grand Condé als jeugdig
hertog van Enghien bij Rocroi zijn eerste grote overwinning behaalt, Lodewijk XIII
een paar dagen tevoren het tijdelijke heeft gezegend, nadat het hem vergund was
geweest zijn kardinaal een half jaar te overleven. Ook Frederik Hendriks neef
Turenne zal zich pas in de jaren veertig laten kennen als wie hij is.
Wat koning en kardinaal thans, in 1635, te bieden hadden als verhoopte
evenknieën van de Prins van Oranje, was, zuchtende Bassompierre in de Bastille,
het koppel maarschalken Brézé en Châtillon, eerstgenoemde een zwager van
Richelieu, de ander, wiens geslachtsnaam Coligny was, een volle neef van de Prins
zelf, en wel een die hij, ook vóór de belegering van Den Bosch, reeds in zijn
jeugdjaren heel goed gekend had. Dit dan niet alleen te Parijs, zij hadden zich
bijvoorbeeld ook schouder aan schouder, onmiddellijk naast Maurits, in het
strijdgewoel bij Nieuwpoort gestort en, al is dan wat Tallemant des Réaux schrijft
geen evangelie, wie weet of hij toevallig geen gelijk heeft, als hij het nevenpaar eens
gezamenlijk in een Londens bordeel laat betrappen door de politie van Jacobus I?
Dit genoeglijks uit vroeger jaren neemt echter niet weg dat, als bij de militaire
samenwerking in het barre heden de verhoudingen al gauw beginnen te verzuren,
dit meer aan Châtillon lijkt te hebben gelegen dan aan Brézé, al staat men uiteraard
tegenover een eigen neef wel ietwat vrijer dan tegenover de zwager van een ad
hoc vrijwel almachtige minister, wanneer in dat ad hoc geheel een bondgenootschap
2
belichaamd is.
Met die verzuring zijn wij echter op ons thema vooruitgelopen, want wat vooraf
moet worden opgetekend, is dat, alle HoogMogend voorbehoud ten spijt, voor de
campagne van dit jaar wel degelijk aan Frederik Hendrik het opperbevel ook over
het Franse leger werd toevertrouwd. Behoudens in het door en door denkbeeldige
geval dat hetzij de hertog van Orléans, hetzij Richelieu zelf in dat leger zou
verschijnen, moesten, de conjunctie eenmaal bewerkstelligd, de Franse bevelhebbers
dansen al naar gelang het de Prins van Oranje zou believen te pijpen. Dat het
initiatief tot deze regeling in Parijs
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zou hebben gelegen, mogen wij overigens wel zo vrij zijn enigszins te betwijfelen.
Naar Hugo de Groot, dan ambassadeur van Zweden te Parijs, aan Oxenstierna
rapporteert, wordt door de Fransen zelf diepe bewondering gekoesterd voor de
Prins, die drie volle maanden niet heeft toegehapt, vóórdat hem dit bevel over de
maarschalken werd toegekend. Iets anders is dat, naar wij wel mogen
veronderstellen, men in Parijs die Prins toen al wel goed genoeg moet hebben
gekend om bij voorbaat te weten dat hij het er in feite niet op zou laten aankomen,
maar voortdurend, als onder gelijken, met de Franse maarschalken overleg plegen.
En als om toch vooral de Staten ieder voorwendsel tot argwaan te ontnemen werd
in zijn commissie - op 16 maart met koninklijke volmacht door Charnacé ondertekend
- expressis verbis gestipuleerd dat ‘ledict acte ne derogera en façon quelconque à
la commission que son Excellence le Prince d'Orange a desdicts Seigneurs
Estats-Généraux ny au serment par luy faict à eux, et qu'il ne sera obligé de prester
3
aucun serment à Sadicte Majesté.’ Als nu nog niet iedereen zijn zin had, wanneer
dan in 's hemels naam wel?
Te velde trekken deden de Franse maarschalken - dat ‘maart’ uit de verdragstekst
kunnen wij verder wel vergeten - in het toch altijd nog vrij vroege tijdsgewricht van
begin mei en het geluk was in zoverre met hen, dat zij tijdens hun opmars naar het
noorden bij Avein onder Namen wat Spaanse troepen tegenkwamen, onder bevel
van Thomas van Savoye uitgezonden om hen tegen te houden, maar die in plaats
daarvan juist door hen werden verslagen. Er werd nogal wat buit gemaakt en, meer
nog, een aantal zeer aanzienlijke gevangenen. Zo heel veel had de affaire niet om
het lijf, maar hoe dan ook, het was een overwinning en zal, wanneer de rest van
het jaar alleen maar misère oplevert, als zodanig niet zuinig worden opgeblazen.
Ontegenzeglijk waren met dit militaire succesje de Fransen een slag voor komen
te liggen, maar tot op zekere hoogte had dat ook reeds gegolden wat hun tijdschema
betrof. Hoewel was afgesproken dat de conjunctie van de beide legers de 12de mei
zou plaats vinden, vertrok Frederik Hendrik niet vóór de 18de van die maand uit
Den Haag, zijnde het lange ‘tarderen’ daaraan te wijten geweest, dat men daar ter
plaatse nog steeds betwijfelde of het de Fransen wel ernst was met hun rupture,
die immers ook inderdaad pas medio juni officieel haar beslag kreeg, al was zij dan
reeds midden mei voorafgegaan door een ludiek-middeleeuwse uitdaging in Brussel
zelf bij monde van 's konings heraut met de unieke naam Gratiolet.
Wie Frederik Hendrik door zijn vertrek juist misliep, was Axel Oxenstierna die, in
deze dagen over zee uit Frankrijk in Rotterdam aangekomen, na een vluchtige reis
door Holland de 28ste in Amsterdam weer scheep ging naar Zweden, niet zonder
overigens in Den Haag, behalve uiteraard met grote statie aan Hare HoogMogenden,
4
ook een bezoek ‘wel van twee uyren’ te hebben gebracht aan Amalia van Solms.
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Behalve het uitblijven van de Franse rupture was er evenwel nog iets anders
geweest, dat Frederik Hendrik desgewenst - maar blijkbaar wenste hij dat niet - tot
zijn verontschuldiging had kunnen aanvoeren, een jichtaanval die zo langdurig was
geweest dat er blijkens het dagboek van Van Buchell al eind april in Utrecht over
werd gesproken, terwijl wij bij Aitzema speciaal vermeld vinden dat hij op zondag
13 mei ‘d'eerste mael weder in de Predicatie’ verscheen, maar die niettemin op die
18de mei waarop hij vertrok nog of wederom zo hevig was dat hij, in een karos uit
Den Haag vertrokken, te Leiderdorp moest overstappen ‘in een roeyschuyt, niet
konnende het stooten van de carosse verdragen.’ Desondanks was hij de 20ste te
Nijmegen, vanwaaruit hij na de traditionele inspectie van het reeds eerder daarheen
opgecommandeerde leger op de Mokerhei twee dagen later Maasopwaarts trok
‘ende alsoo voort marcherende quam den negen en twintichsten een half myle van
Maestricht, alwaer de Fransche Generaels den Prince quamen verwellekomen.’
Wat wij in dit geval onder een halve mijl hebben te verstaan - demi lieue in de
Mémoires - zij in het midden gelaten; het gebeurde, naar laatstgenoemde bron erbij
5
vertelt, te Meerssen.
‘Verwellekomen’ - saluer in de Mémoires - dus ook al wordt het dezerzijds niet
ingewreven, zich overeenkomstig 's Konings orders met heel het Franse leger onder
zijn, des Prinsen van Oranje orders stellen, een hoogtepunt in dit vorstenleven,
zoals een tweede niet valt aan te wijzen; met een maar al te zeer vertrouwd en
daardoor nauwelijks nog bruikbaar cliché: ‘wij zouden er even bij moeten stilstaan’.
Nu is gelukkig stilstaan iets dat toch niet mag bij het geschiedschrijven, maar als
wij wellicht eveneens terugschrikken voor nog een ander cliché van meer
pathetischen huize: ‘hoezeer moet op die dag de edele gestalte zijner moeder hem
voor de geest hebben gestaan’, dan kunnen wij dat nuchter en wel pareren door
even erbij op te merken dat hij wel een heel erg merkwaardig sujet zou zijn geweest,
als hij bij die gelegenheid niet aan haar had gedacht, aan hoe zij had gemeend in
zijn belang te handelen door een carrière in Franse dienstbaarheid voor hem uit te
stippelen, het soort dienstbaarheid zoals dat van de neef die zich met een
collega-maarschalk bij dezen onder zijn bevelen kwam scharen. En dit moment,
waarop de voor geheel het leven van deze Prins zo essentiële verhouding tot het
vaderland van zijn moeder haar hoogste intensiteit bereikt, lijkt mij het meest gepaste
om een getuigenis in te voegen, daterend van zes weken vóór zijn dood. Dan is al
sedert vier jaar Richelieu vervangen door Mazarin, die zich inmiddels met de ‘retro's’
uit de tijd van zijn voorganger al grondig vertrouwd heeft gemaakt. Pas sedert heel
kort is dan echter uit zijn voorlopige standplaats Munster in Den Haag gearriveerd
de even louche als bekwame diplomaat Servien, in die jaren Mazarins vertrouweling
bij uitstek voor moeilijke manipulaties tegenover het buitenland. Dat hij juist dan
onttrokken wordt aan zijn bedrijvigheid te Munster betekent dan ook een poging, zo
ongeveer in extre-
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mis, de Republiek ervan te weerhouden in strijd met het alliantieverdrag afzonderlijk
met de Spanjaarden vrede te sluiten en het spreekt wel vanzelf dat hiertoe ieder ter
zake dienstig voorkomend middel te baat wordt genomen, waarbij geen middel meer
probaat wordt bevonden dan omkoperij. Nochtans, wat betekenen op zo'n Franse
betaallijst zelfs de duurste regenten in deze landen in vergelijking met wat allemaal
‘gepensioneerd’ wordt aan vorsten en vorstjes her en der in Europa, in de eerste
plaats natuurlijk Duitse en Italiaanse? Maar als dan met het oog op die speciale
missie op zijn beurt ook Servien de retro's nagaat, dan doet hij daarbij een ontdekking
die ik in hoge mate typerend wil noemen voor de, hoezeer ook aan het aardse slijk
gehechte vorst wiens levensloop hier wordt beschreven: ‘J'ay sceu qu'on a aultrefois
soigneusement recherché de faire prendre une pension considérable à M. le Prince
6
d'Orange et qu'il a toujours refusé.’
Helaas, op al het dierbaars bij Maastricht volgde een ongenadige anti-climax. Wel
werd, in tegenstelling tot drie jaar tevoren toen het vers was veroverd, vanuit
datzelfde Maastricht in westelijke richting recht op het hart des lands afgestoken,
maar dat was dan ook het verderf tegemoet. De expeditie was met nadruk een
gezamenlijke en dat men aanvankelijk over Luiks, dus neutraal gebied trok, mocht
naar 17de-eeuwse normen niet hinderen; hoe zouden de Fransen trouwens anders
Maastricht hebben kunnen bereiken?
De beide legers trokken op langs parallelle wegen en 's nachts werden de
kampementen opgeslagen op één of hoogstens twee uur gaans van elkaar
verwijderd. En, laat ons het niet vergeten, het ‘dessein’ was ‘niet alleen en Lion of
met gewelt, maer oock en Renard, of met vrede ende vriendelijke practycken de
Nederlanden van den Spangiaerden te bevrijden.’ In het midden gelaten wat onze
slimme Aitzema bezielt dat hij Reinaart de vos erbij haalt om deze vriendschap te
symbolizeren, ook ditmaal, nu een machtiger leger dan ooit tevoren de Zuiderlingen
‘op den hals was gekomen’, lieten de Staten-Generaal ‘allessins stroyen gelijcke
billetten of manifesten’ als in 1632 en 1633, ‘alles in gevolge van't bovengenoemde
7
Tractaet om den Nederlanders te nodigen tot haer eygen verlossinge ende vryheyt.’
Het was echter die Nederlanders nimmer gegeven geweest in volle rust en kalmte
te beseffen hoezeer zij te midden van alle gegeven mogelijkheden het veiligst
geborgen zouden geweest zijn onder een bewind van deze Prins van Oranje; hoe,
hadden zij hem slechts hun vertrouwen geschonken, hun religieuze overtuigingen
en geplogenheden, ook al zou hij het niet licht opportuun hebben geacht ze in
navolging van zijn peetoom tot de zijne te maken, onder zijn schutse precies even
veilig zouden behoed zijn als onder die van de Natuurlijke Heer die zich sedert
mensenheugenis slechts eenmaal als zodanig had gemanifesteerd en dat dan in
de gedaante van een kinderloze oude dame.
Zoals de zaken lagen echter - Den Bosch! Den Bosch!! Den Bosch!!! -
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kende men in het Zuiden de Prins van Oranje alleen maar als aanvoerder van een
geuzenleger dat alle Lieve Vrouwkes van de aardbodem wilde verdelgen en in die
rondgestrooide pamfletten stond heus niet dat, als men hem slechts te hulp kwam
met de macht van het getal, juist hij, de aanvoerder, niets liever zou hebben gewild
dan dit iconoclasme beteugelen, maar waar hadden, nu hun voormannen - een
aartsbisschop Boonen, die Frederik Hendrik wel goed kende, bijvoorbeeld - verstek
lieten gaan, die Zuidelijken de wetenschap moeten opdoen hoe de politieke
verhoudingen in het vrije Noorden precies in elkaar zaten, en wel met name hoe
onvrij, zonder henzelf als tegenwicht, de Prins van Oranje er eigenlijk was? Onder
de vele tragische misverstanden uit onze geschiedenis is dat van deze jaren zeker
niet het geringste.
Ook weer in dit jaar 1635 maakte, samen met de Franse bondgenoot, het
biljetten-strooiende Statenleger zelf de effectiefste contra-propaganda. Na vijf dagen
parallel marcheren werd het eerste stadje in Brabant bereikt, het nietige Tienen, en
daar gebeurde op 9 en 10 juni het grote ongeluk, als militaire bedrijvigheid beoordeeld
het grootste van Frederik Hendriks hele carrière.
De plundering met brand van Tienen is een van die gebeurtenissen, waar het
element wanorde het allesoverheersende is en dat brengt met zich mee dat de
geschiedschrijving, al naar gelang zij eerlijker wil blijven, met dit soort mensonterende
verrichtingen des te minder raad weet. Er zijn natuurlijk termen zoals ‘uit de hand
lopen’, maar is het klakkeloos gebruik daarvan in laatste instantie geen onvergeeflijke
manque de pudeur tegenover al het ondragelijks dat telkenmale weer over de
slachtoffers komt?
Niettemin was ‘uit de hand lopen’ precies wat zich ook in dit droevige geval van
Tienen voordeed en hoe het zo ver kwam vinden wij zeer zorgvuldig opgetekend
in 's Prinsen eigen mémoires, dus, toegegeven, in het relaas van iemand die meer
dan wie ook zelf partij was, maar tevens iemand die bij dezen geheel zijn ideaal van
politieke oorlogvoering te niet en, ditmaal zelfs letterlijk, in vlammen zag opgaan,
zodat, na de inwoners van het rampzalige stadje zelf, niemand meer recht en reden
had zich elegisch te moede te voelen dan hij en geen relaas van het gebeurde ons
meer vermag te treffen dan het zijne. De inlassing is lang, maar hier couperen zou
onzindelijk zijn, en trouwens, waar een paar honderd bladzijden lang over iemand
verteld wordt, mag hij toch wel eens één bladzijde ononderbroken zelf aan het woord
komen:
‘... estans arrivés à demi heure de Tierlemont nous y logeasmes et le
Prince envoya le mesme soir sommer la Ville de se rendre qui n' estoit
pas en estat de se pouvoir deffendre, mais ils s'y opiniatrèrent tellement
qu'il n'y eust jamais moien de les y porter, de façon que l'on y envoia le
lendemain le Conte Henry de Nassau Gouverneur de Frise avec quatre
mille hommes et trois demi canons: De l'armée Françoise y en allerent
autant, les uns et les autres aians monté les remparts de terre de la Ville,
où l'on ne recontra nulle resistance, l'on vinst au fossé aucunement bon,
qui avoit une assés bonne muraille, où ceux de dedans commencerent
à se defendre. Le Prince qui s'y trouva envoia encores une fois son
Trompette pour les induire à se rendre,
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qu'ils voioient bien qu'ils seroient forcés, que cela estant ils pouvoient
bien juger à quelles extrémités ils se trouveroient, tant de gens de diverses
Armées venans à y entrer de force, encores ne voulurent-ils pas entendre,
y estans poussés par un nommé de Los Arcos Espagnol quy y
commandoit, de façon que l'on fut contraint d'y donner à bon escient, et
apres un peu de resistance nos Soldats d'un costé, les François de l'autre,
y entrerent de force.
Le Prince craignant le desordre qui pourroit arriver envoia le Sieur de
Brederode General de l'Artillerie, le Conte de Stirum Commissaire General
de la Cavallerie avec quelques autres Officiers pour l'empescher: A quoy
pour ce soir fut assés bien remedié, le Prince y laissa six Compagnies
d'Infanterie et renvoia le reste aux quartiers, donne charge bien expresse
à celuy qui y fut laissé pour y commander, de ne laisser ceste nuict ni le
lendemain entrer qui que ce fust, mais de tenir les portes fermées:
Neantmoins le lendemain aiant esté prié et importuné par quelques
Officiers François d'y pouvoir entrer, ouvrant la porte, telle quantité de
Soldats et de racaille s'y jetterent à la foule qu'il n'y eut plus moien de la
fermer, de façon que grande quantité de toutes sortes de gens y estans
entrés, commencerent à piller et y commettre toutes sortes d'insolences,
que ceste espece de gens ont coustume de faire en une telle occasion,
et puis soit par hazard ou par malice (l'on croit le premier) le feu se prit
à l'Eglise, qui la consuma, avec une grande partie des maisons. Le Prince
estant adverti de ce malheur y envoia aussitost quelques Compagnies
de Cavallerie pour y apporter remede, mais y arriverent trop tard, tellement
8
que ceste miserable Ville fut entierement saccagée.
Aldus de droeve episode zoals hij voortleefde in de herinnering van de veldheer die
haar niet had kunnen voorkomen. In aansluiting volgt van de vele
ooggetuigenverslagen alleen nog, in al zijn beknoptheid, dat van de grote dichter
die deze veldheer als secretaris terzijde stond:
‘L'orage tombé sur ceste miserable ville de Tirlemont, au lieu de
diminuer, s'est accreu en sorte depuis hier, que comme desjà incontinent
apres la prinse le feu s'estoit mis en quelques maisons, aujourdhuy il s'est
veu aux quatre coings de la ville, n'ayant maison de marque, qui n'y eust
part, et n'entrainast aveq elle des rues entieres. L'insolence cependant
des hommes a encheri sur tout cela, et seroit par trop horrible d'en faire
9
des recits particuliers.’
Hoe, afgezien nog van de lamentabele uitwerking in de Zuidelijke Nederlanden zelf,
het ongeluk met Tienen aan al wat op beuken belust was een gretig aanvaarde
gelegenheid bood op Frederik Hendriks reputatie in te beuken, spreekt wel vanzelf
en ook dat dit nergens zozeer het geval was als bij de zo deerlijk
mee-gecompromitteerde bondgenoot. In Tienen aldus in zijn Mémoires Bassompierre,
‘furent commises des cruautés et méchancetés effroyables. Les Français disent
que ce furent les Hollandais, et eux, sans s'en excuser, disent que les Français n'en
firent pas moins qu'eux.’ Met deze, per slot van rekening eerlijkheid van de
maarschalk in de Bastille contrasteert echter wel heel jammerlijk wat wij vinden
opgetekend in de Mémoires van een aanzienlijk grotere geest dan hij, La
Rochefoucauld, die, toen nog prince de Marcillac geheten, als twintigjarige ‘volontaire’
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gevend van wat er met hem mee was uitgetrokken aan jeunesse dorée. Welnu,
aldus de toekomstige auteur der onovertroffen Maximes, de Prins van Oranje was
dermate jaloers over dat exclusief Franse overwinninkje bij Avein, dat ‘au lieu de
tirer avantage d'un tel succès et de maintenir sa réputation, il fit piller et brûler
Tirlemont pour décrier les armes du Roi et les charger d'une violence si peu
nécessaire.’ Maar uit die giftand komt nog meer venijn. Zoals wij aanstonds zullen
zien ging Frederik Hendrik na die Tienense déconfiture Leuven belegeren zonder
heel veel hoop - en dat is iets anders dan ‘sans dessein’! - het ook inderdaad te
veroveren, maar daarbij was het allerminst zijn opzet het Franse leger ‘par les
fatigues continuelles et par le manque de toutes choses’ dermate te verzwakken,
‘qu'à la fin de la campagne’ dit leger ‘ne fut plus en état de retourner seule par le
chemim qu'elle avait tenu’ en over zee moest terugkeren. Alsof die treurige, hieronder
nader te beschrijven débandade op Staats grondgebied aan Frederik Hendrik te
wijten zou zijn geweest! Men krijgt zowaar de aanvechting er La Rochefoucauld zelf
bij te citeren: ‘Pour bien savoir les choses, il en faut savoir le détail, et comme il est
10
presque infini, nos connaissances sont toujours superficielles et imparfaites.’
Wie echter, gelukkig voor het kersverse bondgenootschap genuanceerder
oordeelde, was Richelieu. Als wij - maar dat is altijd iets précairs - Mazarin mogen
geloven zoals hij het naar Rome doorgeeft, zou ook de kardinaal aanvankelijk de
schuld van wat er in Tienen gebeurd was geheel op Frederik Hendrik hebben
geschoven. Daar staat echter tegenover dat, naar wij eveneens vernemen, reeds
medio augustus diezelfde kardinaal zo ongeveer de enige man in Frankrijk is, die
's Prinsen ‘reputatie hooghoudt door alles zoveel mogelijk ten goede te duiden’; of
waarom dit niet in het lapidaire Latijn van de man die het neerschreef, te weten
Grotius in een van zijn officiële dépêches aan Oxenstierna: ‘Sed Cardinalis Riceliacus
ejus famam tuetur factorum omnium interpretationem in melius trahens.’ Trouwens,
dat althans hij, Richelieu, niet zo maar, gemakzuchtig en wel de schuld op de
buurman wil schuiven, blijkt eveneens uit een brief van zijn hand aan Charnacé en
Brézé van weer een maand later, september 1635, waarin in alle eerlijkheid sprake
is van ‘recouvrer l'honneur que nous avons, ce semble, perdu par le mauvais succès
de la campagne de ceste année.’ En vóór wij het arme Tienen verder in zijn assen
laten smeulen, nog één getuigenis uit het Noorden, en wel een, dat ons weer eens
ter overweging kan geven in hoeverre zo ongeveer een derde deel van de bevolking
der Zeven Provinciën al dan niet reeds kon worden aangemerkt als geïntegreerd
in het vigerende staatsbestel: naar ongeveer een week na het gebeurde Ploos van
Amstel aan Huygens bericht, bedroeft ‘de elende te Thienen voorgevallen’ vele
lieden. Allicht! kunnen wij alleen maar vinden, maar dan worden wij pardoes
overgeplaatst in het soort van geschiedenisles zoals tot enkele decenniën geleden
op confessionele scholen hier te lande ten beste gegeven:
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28a. Hugo de Groot.

28b. Jacob Cats.
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29. Frederik Hendrik met hazepoten en ‘de kous op de kop’ temidden van Gedeputeerden
te Velde kluivend op menselijke beenderen na de plundering en brand van Tienen.
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‘De Papisten soecken het te exaggereren boven t'gene tot Neerden
ende elders voor desen gepleecht is, dan en considereren nyet, dat dit
niet alleen met adveu, maer voergaende ordre ende last van de officiers
des Conincx geschiet is, ende t'andere in weerwille, tegens ordre ende
11
tot leetwesen van de respective generaels.’
Alsof juist Frederik Hendrik dat aan de papisten verdiend had!
Is het gezichtsbedrog, het beter weten van achteraf, als wij ons erop betrappen na
de déconfiture te Tienen aan de rest van die campagne van 1635 niet heel veel
belang meer te hechten? Tot op zekere hoogte, zij het ook weer niet meer dan dat,
kan deze indruk mede op het conto worden geschreven van Frederik Hendriks
mémoires, want weliswaar verzuimt hij niet ook het verdere doen en laten van die
weken in Brabant met alle gepaste uitvoerigheid te beschrijven, maar wat daarbij
doorklinkt, is naast een afgrondelijke minachting voor de Franse bondgenoot tevens
een bijna angstwekkende dosis dépit, waarvan naar mijn gevoel de kern besloten
ligt in de hieronder volgende passage:
‘... nos Armées marchèrent dès le midy, en intention de s'aller mettre
entre Louvain, là où l'Armée de l'ennemy s'estoit retirée, et Bruxelles,
pour empescher d'y pouvoir arriver et par ce moien nous rendre maistres
de ceste Ville, la trouvans sans aucune deffense. Tout ce que nous
pusmes faire fut d'arriver ce jour-là à Overiscke Village à deux heures de
Bruxelles, mais ce ne furent que les premiers Regiments de l'avantgarde,
à cause des chemins estroicts et du mauvais passage, où nous fusmes
contraints de passer, de façon que nous fusmes obligés de sejourner un
jour audit lieu, pour y attendre le reste de nos forces.’
En blijkbaar was die ene dag fataal, want daardoor kreeg de vijand de gelegenheid
zich in en om de hoofdstad te verschansen, zodat er voor de invallers niets anders
op zat dan hun kwartier op te slaan in een dorpje, Voscapelle, halverwege Leuven,
vanwaaruit ‘le Mareschal de Brézé s'avança avec la plus grande partie de la
Cavallerie Françoise et la nostre jusques aux portes de Bruxelles, pour veoir la
contenance de l'ennemy; mais personne n'y parut, ains le saluerent de quelques
12
canonnades, de façon qu'il retourna se joindre avec l'Infanterie.’
‘Jusques aux portes de Bruxelles’..., weleer, nu bijna zestig jaar geleden, voor een
maar al te korte spanne tijds de hoofdstad van een zich tegen een nieuwlichterig
vreemdelingenbewind verzettende natie in potentia en waar in de zwarte dagen van
Gembloers de bij die beweging centrale figuur, de Prins van Oranje, de benarde
wallen was rondgegaan om de verdedigers moed in te spreken. Is het een wonder
dat de huidige Prins van Oranje, nu de verrassing van die hoofdstad mislukt was,
er moeilijk warm voor was te krijgen dan Leuven maar te belegeren, waar, aldus
Huygens, ‘le bon viel Grobbendonck avec quelques trouppes’ ter verdediging was
achtergelaten? De Franse maarschalken mitsgaders Charnacé en La Meilleraie
kwamen hem echter dermate

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

450
onweerstaanbaar aan het hoofd zeuren, dat hij ten einde raad maar toegaf. De
ietwat triviale term mag hier niet misplaatst geacht worden; als enige van het gehele
opus van Frederik Hendriks Mémoires druipen de bladzijden waar deze episode
beschreven staat van een schampere hoon en dit dan helemaal als reeds acht
dagen later dezelfde Franse bevelhebbers bij de veroveraar van Den Bosch en
Maastricht komen aanzetten met een pitoyabel relaas hoe zij het niet langer kunnen
13
volhouden. Zijnde dan Piccolomini met keizerlijke hulptroepen in aantocht acht
trouwens ook de Prins zelf het alleen maar verantwoord weer uit Brabant weg te
trekken, maar hij had immers aan die hele belegering niet willen beginnen.
Zelfs dat beginnen was daarbij maar heel summier geweest. Als Aitzema Leuven
‘groot ende woest’ noemt, dan hebben wij wel enige moeite hem te volgen, maar
een zakelijke mededeling zoals dat in die acht dagen geen werkelijke circumvallatie
werd aangelegd, mogen wij zo te zien wel van hem aannemen. Iets anders is dat
er blijkbaar wel een begin werd gemaakt met approches, al willen wij ook dat alleen
maar even optekenen, omdat toevallig juist naar aanleiding van het kortstondigs bij
Leuven Constantijn Huygens in een brief aan Amalia een zeer merkwaardig
spraakgebruik signaleert, dat blijkbaar in het Statenleger in zwang was:
‘... noz trenchées ont esté ouvertes ceste nuict en deux endroicts, dont
l'un sera l'approche des Françoiz et l'autre des Angloiz, bien entendu que
les trouppes du païs, comme aussi les escossaises, y ont leur tour et
part, n'y ayant qu'une mauvaise coustume qui ayt introduict ces deux
14
noms particuliers.’
Een van de redenen, waarom de Franse generaals het beleg van Leuven reeds na
een week weer wilden opbreken, was dat er in hun leger ziekten uitbraken en eer
dat wij een paar maanden verder zijn zal de bevestiging daarvan maar al te manifest
worden, maar vooralsnog was dit probleem niet acuut. Na op 4 juli van Leuven te
zijn opgebroken bleven de beide legers drie weken lang vrij doelloos hun tijd zitten
zoek brengen aan de Maas zo ongeveer tussen Roermond en Venlo. Onwillekeurig
denkt men aan wonden likken, al waren het dan, wat Frederik Hendrik betreft, alleen
morele wonden, want militair verslagen was hij immers niet. Trouwens, ook bij de
vijand was er, afgezien van de opluchting over het geweken gevaar, niet heel veel
reden tot jubilatie. Het mag dan al schrander zijn opgemerkt van François van
Aerssen, dat, terwijl, naar de ervaring uitwijst, het Staatse leger doorgaans wegsmelt
in de zomer, het Spaanse ‘d'ordinaire se voit renforcée sur l'arrière-saison’, voor dit
lopende jaar 1635 ging dat niet op. Eerder het tegendeel; reeds in februari had de
veedor-general te Milaan, een zekere Nicolas Cid, gesignaleerd hoe men daar
regelmatig, tot dusverre zeker niet minder dan vierduizend, gedroste soldaten uit
de Nederlanden zag aankomen, niet alleen Lombarden en Napoletanen, maar zelfs
ook wel Spanjaarden. En iets dergelijks nogmaals in
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oktober, met de voor de toestanden in 's konings leger al heel weinig flatteuze
toelichting dat de wanhoop soms sterker is dan de vrees; met name de Italianen
geven zich heel vaak over aan de Staatsen op belofte van repatriatie. Ook de
opperbevelhebber, de Kardinaal-Infante zelf, maakt het niet zo best; in een schrijven
van 12 juli uit het dan zoëven door de vijand ontruimde Diest vraagt hij de koninklijke
toestemming dit jaar om gezondheidsredenen niet verder aan de veldtocht deel te
nemen. Het is een voornemen waarop hij zal terugkomen en als wij bedenken dat
hij reeds zes jaar na dezen op dertigjarige leeftijd zal overlijden, dan mogen wij
dunkt mij wel aannemen dat het zeker geen voorwendsel is geweest. Hij behoorde
nu eenmaal tot een familie, waar, op de slappe koning zelf na, de vrouwen doorgaans
15
taaier waren dan de mannen.
Maar ook al kon men dan niet van rooskleurig spreken, ditmaal was het toch voor
de Spanjaarden dat de fortuin een verrassing in petto had. De wondenlikkende Prins
was met zijn bondgenoten aan het overwegen of men de stad Geldern zou gaan
belegeren, waarlijk geen al te groots object voor zo'n leger, toen hem te Arcen de
jobstijding bereikte dat door een vijandelijk detachement van zeshonderd man onder
bevel van de Oppergeldersman Eynthouts bij overrompeling Schenkenschans was
ingenomen, de vesting die door Maarten Schenck, die condottiere uit de tachtiger
jaren, was aangelegd op een plek die er als het ware om vroeg, de scherpe landtong,
waar tot 1707 de Waal - met, terloops gezegd, bijna al het water - zich afsplitste
van de Rijn. Het was dan ook een vesting, die zoals vrijwel geen andere door haar
ligging alleen reeds de veiligheid van het Gemenebest der Zeven tegen gevaren uit
het Oosten als het ware symbolizeerde, zodat dan ook het verlies ervan de
goegemeente, om te beginnen natuurlijk in Gelderland, geducht in beroering bracht.
Dat het nochtans, op de keper beschouwd, grotendeels een winst respectievelijk
verlies ‘voor de galerij’ was, vinden wij ook van Spaanse zijde bevestigd. Terwijl
een brave kapitein, door wie toevallig een memorie over het geval is te boek gesteld,
een zekere Jerónimo de Mascareñas, naïef en wel jubelt hoe men nu voortaan met
niet meer dan vijf dagmarsen datgene binnen zijn bereikt heeft, waarvoor ten tijde
van Parma een hele maand vereist werd, besefte de Kardinaal-Infante en, door hem
voorgelicht, zelfs de regering in Madrid dat ondanks al haar nuisance value de
schans geen blijvertje zijn kon. Wel hoopte men dat dit het geval zou zijn met het
Kleefse Gennep dat tot grote verontwaardiging van Frederik Hendrik - het was
nadrukkelijk als tegenhanger van Ravenstein door de Infanta neutraal verklaard eind september door de Spanjaarden werd bezet en versterkt en vanwaaruit zij even
speelden met de gedachte een soort cordon te maken tot Helmond en Eindhoven
16
om aldus de weg naar Venlo, Roermond en Maastricht af te snijden.
Alleen alreeds om oorlogspsychologische redenen noopte uiteraard het verlies
van Schenkenschans de Prins terstond tot actief optreden. Na zich met verzoek
hem te volgen te hebben geëxcuseerd bij de Franse maarschalken,

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

452
vertrok hij dan ook spoorslags naar Nijmegen om zijn maatregelen te treffen. Helaas
echter kon het Spaanse leger precies even goed marcheren als het Staatse en
slaagde de Kardinaal-Infante erin tijdig Kleef te bereiken - alsof de keurvorst in
Berlijn dat kon beletten! - om uit het oosten een verbindingslijn met de fameuze
schans te hebben. De Prins moest zich dan ook vooreerst ertoe beperken door, na
Tolhuis te hebben bezet, zijn kamp op te slaan in het toen nog Betuwse Pannerden,
de Spanjaarden het oversteken van Waal of Rijn te beletten. Het was een ‘goed
kwartier’, waar bijvoorbeeld ook iemand als graaf Hendrik van den Berg zijn neef
een poosje gezelschap kwam houden. Vermoedelijk reed hij dus wel mee, als om
de andere dag de Prins naar Emmerik toog ‘omme tot defensie van den Rhijn allerlei
noodige ordre te stellen’; ook werd er wel per sloep op verkenning uitgetrokken.
Wat overigens Frederik Hendrik zelf niet nalaat in zijn mémoires op te tekenen, is
dat er met name van Gelderse zijde nogal wat aandrang op hem werd uitgeoefend
nu eens een formele veldslag te wagen, maar dat hij er ook dimaal de voorkeur aan
gaf dat risico te vermijden. In deze augustusdagen is het dat Brézé de uitlating van
hem optekent, die door Mazarin weer uit Parijs werd doorgebriefd naar Rome, en
17
die in verdietsing ongeveer zou hebben geluid: ‘God beware ons voor veldslagen.’
Ook ditmaal zal het voor Frederik Hendrik zo karakteristieke niet-overhaasten
met succes worden bekroond, naar hij er zelfvoldaan bij aantekent, ‘sans mettre
l'Estat en aucun danger.’ Wel echter zal het duren tot 30 april 1636 eerdat graaf
Willem, steeds nog diezelfde nuttige neef op de achtergrond aan wie ook dit
akkevietje ter uitvoering werd overgelaten, de Spanjaarden weer uit Schenkenschans
heeft verjaagd. Geheel de winter door was bijgevolg de vaderlandse samenleving
met meerdere of mindere intensiteit doordrongen van het besef van die vijandelijke
aanwezigheid op een plek waar die vijand nu eenmaal niet thuishoorde. Als wij
echter bedenken wat de belegering alleen alreeds aan waterstatelijk ongerief met
zich meebracht voor de met die taak belaste eenheden van het Statenleger, die als
regel gewend waren te overwinteren in redelijk comfortabele garnizoenen, dan
behoeven wij ons over de psychische last op de burgerbevolking, zeker op die in
het westen, ook weer niet al te druk te maken. Helemaal onduldbaar was de toestand
in het vestinkje zelf, waar van de weinige bouwsels die als woongelegenheid golden
al lang en breed geen enkel meer bewoonbaar was, terwijl reeds rond de
jaarwisseling van alle buitenwerken die bij een fort van die importantie behoorden
nog slechts één hoornwerk in handen was van de vijand. Wat het Kleefse land
betreft, daar was, naar men in Den Haag kon horen verluiden, reeds in augustus
‘alles opgegeten’, waarbij overigens de ‘Keysersche’ door de ‘ghemeene man’ voor
‘alsoo slim’ gehouden werden als de Spanjaarden; met name waren het ook ditmaal
weer de ‘Krawaten’, ter bescherming tegen welke horden eveneens een versterkt
18
garnizoen werd achtergelaten in Nijmegen.
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Frederik Hendrik zelf verbleef tot medio december afwisselend in zijn kamp te
‘Panderen’ en in Arnhem, in welke laatste stad ook de Staten-Generaal van 17 tot
21 oktober (n. st.) kwamen vergaderen, juist zoals tijdens de bange dagen van 1629
te Utrecht. Wanneer wij echter bovendien nog vernemen dat ook Amalia van Solms,
in casu samen met Huygens' vrouw, Susanne van Baerle, op 14 september hetzelfde
Arnhem weer vaarwel zegde, dan kunnen wij niet nalaten ons af te vragen of
mogelijkerwijze, weliswaar dan niet àl, maar toch veel van dat mouvement samenhing
met de ‘pest’ die, op zijn 17de-eeuws uitgedrukt, dat jaar in vele steden ‘grasseerde’
en die men trouwens ditmaal niet zo gauw onder de knie kon krijgen, want nog in
oktober van het nieuwe jaar 1636, wanneer ook Brussel eraan ten prooi heet te zijn,
vernemen wij dat er in Utrecht 229 mensen aan zijn gestorven, dit nadat reeds in
november 1635 daar ter Stede, evenals bijvoorbeeld in Amsterdam, de epidemie
aan het toenemen was. Nu moeten wij met dergelijke schattingen, ook al worden
er precieze cijfers bij opgedist, uitermate voorzichtig zijn, en als wij lezen dat eind
november 1635 in Leiden alleen al 14 à 15 duizend slachtoffers zijn gevallen, dan
hebben wij die nauwelijks nog geloofwaardige getallen niet er bij nodig om begrip
ervoor op te brengen dat reeds begin oktober alle colleges waren afgelast. Een van
de studenten die bij die gelegenheid de Alma Mater de rug toekeerden was de
erfprins van Brandenburg, de latere Grote Keurvorst, die met wat hij aan hofhouding
om zich heen had naar Arnhem vertrok, vanwaaruit hij even getrouw als machteloos
zijn vader Georg Wilhelm verslag uitbracht van wat er allemaal gebeurde in het tot
19
hun landencomplex behorende Kleef.
Dat in dit najaar van 1635 Arnhem blijkbaar als veilige wijkplaats gold voor de
geduchte besmetting, is wel opmerkelijk, want als er, naast dan misschien Leiden,
één plaats was, waar de epidemie ontstellende ravages aanrichtte, dan wel het
nabij gelegen Nijmegen, dat naar betrekkelijk betrouwbare gegevens wel ongeveer
de helft van zijn inwonertal erbij inboette. Maar, zo ergens, dan wist men in Nijmegen
en daaromtrent waaraan men het wijten kon. Ter Staten-Generaal mocht dan al
worden geresolveerd tot een bededag ‘ten eynde om God Almagtig door beeteringe
des leevens en ootmoedige gebeeden te beweegen en vieriglyk te bidden om de
jegenwoordige plaage van pestilentiaale siekte en andere straffen, daar meede
deese Landen worden gedreygt, weg te willen nemen’, geen nog zo godvruchtig
zonde- of strafbesef vermocht voor de bevolking in die uithoek te verhelen dat wat
zij aan pest te verduren kreeg was meegebracht door de Franse bondgenoten die
na het bericht van Schenkenschans achter de Prins aan Maasafwaarts waren
getrokken. Naar Huygens eind augustus uit Pannerden aan Amalia schrijft zijn er
onder de te Nijmegen achtergelaten Franse troepen genoeg zieken om de gehele
stad te infecteren, zodat zij zo veel mogelijk buiten de muren in tenten worden
ondergebracht en verzorgd. Maar hoe beperkt die mogelijkheid was, als ook
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hoe onomwonden de epidemie ter plaatse met de Franse troepen in verband werd
gebracht, kunnen wij in alle nuchterheid aflezen uit een macaber raadsignaat van
3 februari 1636, waarbij aan de ‘biercruyeren’, dus lieden die over stevige karren
beschikten, ‘op haer supplicierens wordt toegesijt die somme van vertich gulden,
voor datt sij int voorleden jaer die francoysen soo hier und daer opte straet gestorven
20
waeren, wechgedraegen und begraeven hebben.
Wel verre van dien dus, dat die Franse hulptroepen nog heel veel konden uitrichten
om Schenkenschans terstond te heroveren, moesten zij als hulpverlenend element
vrijwel worden afgeschreven; dit ook al mogen wij steeds nog ons voorbehoud
betreffende getallen indachtig zijn, wanneer wij van Nicolaas van Reigersberg
vernemen - en dat zelfs reeds begin augustus - dat heel die infanterie van weleer
25.000 man sterk ‘gesmolten’ is tot 7.000. En als dat restje dan, in afwachting dat
zij in de volgende zomer eindelijk via Rotterdam huiswaarts zullen kunnen worden
verscheept, over diverse garnizoenen wordt verdeeld, komt daar het nodige aan te
pas aan ‘difficulteyt om haer grote dartelheyt, maer oock excessen daer sy haer de
sterckste vinden.’ Alsof die Franse boerenjongens voor hun plezier hier, één op
vier, kwamen overleven, maar dat besef mogen wij ook weer niet vergen bij de
ouders en vrijers van al dan niet verkrachte burgerdochters. En trouwens, het waren
niet alleen de boerenjongens met wie het zo treurig gesteld was. Als wij onze
precieuze Nicolaas nog even verder mogen geloven in zijn relazen over de ‘seer
groote miserie onder de Françoisen’, dan zag men ‘veele, oock luyden van goet
fatsoen ende buyten twijfel van extractie’ doodgewoon bedelen als verkerende ‘in
de uyterste extremiteyt bij faute van betalynge.’ En, kun je nog griezelen, griezel
dan mee, wat men ook hoort vertellen, is ‘dat sij 's nachts in Den Bosch de doden
ontgraven, die des daechs sijn begraven, om haer te behelpen met de dootcleeren
tot linnen ende de kisten tot brant.’ Kortom, als wij lezen hoe Richelieu begin januari
1636 aan de koning schrijft ‘le coeur me saigne d'avoir sceu la misère avec laquelle
l'armée de Flandre est toute périe’, dan moeten wij weliswaar verdisconteren dat
zijn sensibiliteit van zeventiende-eeuws staatsman een geheel andere is dan de
onze, maar dan zal, wat de uitlating zelf betreft, wel niemand aarzelen haar te
onderschrijven. En dan te denken dat dat leger niet door de vijand verslagen is,
maar dat het grootste deel van de misère geweten moet worden aan de gebrekkige
organisatie die hij, de kardinaal, zich nochtans zo heeft uitgesloofd tijdig aan de
vereisten aan te passen. Maar met welk resultaat? ‘... sans le pain de munition qu'on
a prins par emprunt du commissaire de M. le Prince d'Orange tout eust esté perdu.’
Dit, hoewel - de toegesprokene is Charnacé - ‘je n'aurois pas plus faict pour la
conservation de ma vie que j'ay faict pour que l'on vous secourust à temps et qu'on
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ne laissast point périr de si bonnes troupes faute d'argent.’
Maakte dus Richelieu voor binnenlands gebruik stellig het voornemen aller-
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lei diensten nog eens goed onderhanden te nemen, de jammerlijke déconfiture van
dit gezamenlijk optreden noopte hem evenzeer, nu met zo veel éclat de Franse
belligerentie was uitgeroepen, zorgvuldig zijn gedachten te laten gaan over de
toekomstige verhouding tot die nu eenmaal onmisbare bondgenoot, de Republiek
van de Heren Staten met hun, wat zijn feitelijke macht en positie betreft, zo lastig
thuis te brengen Prins.
Vooropgezet, het zo moeizaam tot stand gekomen bondgenootschap geldt
voortaan - totdat het van Staatse zijde in feite verbroken zal worden - als een
constante in Richelieu's en na hem in Mazarins politiek. Naar de kardinaal in
september 1635, als de débandade in volle gang is, aan Charnacé en Brézé schrijft,
moeten zij geen ogenblik nalaten te betuigen ‘que le roy ne veut jamais se séparer
de Messieurs les Estats, ains que son dessein est de leur entretenir tousjours dix
mil hommes de pied et deux mil chevaux pendant la guerre.’ Iets anders is evenwel
dat ‘l'expérience n'ayant que trop faict veoir que les grandes armées ne sont pas
celles qui font le plus d'effects, parce qu'elles se ruinent d'elles-mesmes’, een
gezamenlijk militair optreden in het vervolg maar beter achterwege kan blijven en
om dat met goede gratie over het voetlicht te brengen wordt, naast Charnacé die
in 1635 Baugy was opgevolgd als gewoon ambassadeur in Den Haag, in oktober
van hetzelfde jaar ook nog Brézé als extraordinaris geaccrediteerd. Zelfs moet het
eigenlijk niet zozeer over het voetlicht gebracht, als wel van over het voetlicht
vandaan gehaald worden, want Staten en Prins mogen vooral niet de indruk krijgen,
dat Zijne Majesteit ‘veult séparer ses interests des leurs.’ Gelukkig echter vergiste
Richelieu zich niet in zijn inmiddels opgedane indruk dat in Den Haag eenzelfde
overtuiging had postgevat als in Parijs, zodat, naar wij wel mogen constateren, met
wederzijdse instemming zoal niet opluchting werd besloten de bondgenotelijke trouw
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voortaan op veilige afstand van elkaar bot te vieren.
Wat wij inmiddels niet moeten denken, is dat de frustraties van die desastreuze
veldtocht en van het Franse bondgenootschap met dan als climax nog de vijand zo
uitdagend nabij in de flank op Schenkenschans Frederik Hendriks enige
beslommeringen voor dit jaar 1635 zouden zijn geweest. Om te beginnen had hij,
wij mogen wel zeggen natuurlijk, ook dit jaar het chronische geharrewar met de
Staten van Holland over de financiering van de oorlog, het eeuwige ‘wij kunnen niet
- jullie willen niet’, met, zelfs al zat de vijand op Schenkenschans, insisteren op
troepen-reductie en een steeds hardnekkiger tegenstand vóór en aleer ten slotte
toch weer het ‘cancreus’ middel van negotiatie wordt te baat genomen om aan de
onmisbare penningen te komen.
Dit jaar - en meer nog het volgende, 1636 - waren er echter ook nog speciale
moeilijkheden met enkele van 's lands belangrijkste bronnen van inkomsten, en
daarbij beleven wij, ter afwisseling van het geijkte patroon ‘de Prins versus Holland’,
nu eens zo iets als een affaire à trois, de Prins als exponent
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der Generaliteit versus allebei de, zelfs in dit geval echter allerminst solidaire
maritieme gewesten, Holland en Zeeland. Waar het weer eens een keer om ging,
was dat fameuze specialisme uit onze geschiedenis, de handel op de vijand. Dat
in beginsel met deze geplogenheid meer zou zijn gesympathizeerd door de
veldheren-prinsen van Oranje dan door de on-commerciële bruut Leicester, is naar
mijn beste weten nimmer aangetoond, maar wel waren zij in tegenstelling tot die
vreemdeling te zeer met de bestaande situatie vertrouwd om niet te weten dat het
nu eenmaal niet anders ging. In zwang geraakt was dan ook een systeem van
‘licenten’, zoals de naam aanduidt van oorsprong een toestemming om goederen
naar vijandelijk gebied te vervoeren en dit dan natuurlijk tegen betaling. Geleidelijkaan
werd het meer en meer een generaliteitsheffing van uitvoerrechten, waarbij wij niet
uit het oog moeten verliezen welk een overwegend groot deel van het aangrenzende
buitenland tot 1648 vijandelijk gebied of anders toch in overwegende mate vel quasi
was. De heffing van licenten was namelijk, in tegenstelling tot die der nauwverwante
‘convooien’, niet iets specifiek maritiems, maar ook wel degelijk iets territoriaals en,
in de praktijk zelfs nog veel meer, iets fluviaals. Niet alleen de havenplaatsen in het
westen hadden dan ook hun licentkantoren, maar eveneens steden als Arnhem,
Nijmegen en Grave.
Maar ook al zou dan geleidelijkaan het karakter van uitvoerrechten gaan
prevaleren, zolang de oorlog voortduurde gold nog wel degelijk dat tegen betaling
van de licentgelden toestemming werd verleend tot handel op de vijand, waarbij
niet zelden goederen werden geleverd, die indirect of zelfs ook wel eens direct van
nut voor hem konden zijn bij de oorlogvoering. Om het, bij wijze van spreken, ook
weer niet al te gek te maken werden dan ook tijdens kritieke episoden zoals
bijvoorbeeld de grote belegeringen, de licenten, naar het officieel heette, ‘gesloten’
met zo te zien genoeg consensus omnium om te voorkomen dat er, zolang de
uitzonderingstoestand voortduurde, ter Generaliteit door een der zeven leden met
goed fatsoen protest tegen kon worden aangetekend.
Iets dergelijks nu geschiedde ook terwijl de vijand op Schenkenschans zat en
daaruit weer moest worden verjaagd. Ditmaal echter wekte de maatregel al vrij
spoedig weerstand al naar gelang van ieders eigen belangen. In de Staten van
Holland bijvoorbeeld stelde Dordrecht reeds in september heropening van de Maas
voor ‘ten minste bij provisie tot Venlo en Roermonde incluys’, welke stadjes overigens
zelf nog in Staatse handen waren. Uit het buurgewest Zeeland daarentegen werden
Hare EdelGrootMogenden vergast op een deductie met ‘veel notable reedenen,
waarom den vyand met de sluytinge van Licenten niet te seer en dient te zijn geperst,
sonderlinge ten aensien van de Schelde.’ Wanneer dus Frederik Hendrik zijnerzijds
te kennen geeft dat hij het ‘voor den dienst van den Lande’ gewenst acht ‘dat de
Rivieren en andere Canaalen gaande na den vyand worden geslooten’ gehouden,
dan is hij daarbij zeker
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niet op jacht naar populariteit. En nu werd weliswaar zijn gezag in dit soort zaken
vooralsnog niet ernstig aangetast of zelfs maar betwist, zo iets als ter discussie
gesteld werd het wel. Als drie maanden na het Dordtse voorstel ter zake de Heren
van Holland concluderen dat zij ‘inclinatie zijn hebbende’ tot opening van de rivieren
en wel inzonderheid van de Maas, dan betekent dit nog niet meer dan dat zij het
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netjes aan de Prins gaan vragen, maar met de vaart op Antwerpen zat het
ingewikkelder. Van de niet weinige ongemakken die de verrassing van
Schenkenschans voor het Noordelijk Gemenebest met zich meebracht, was dan
ook zeer zeker niet de geringste de wijze waarop door een dermate langdurige
onderbreking het verder zo vlot en aardig functionerende licentensysteem in de war
werd gebracht, plus, want dat ging daarmee gepaard, de Prins in het defensief
gedrongen op een terrein waar hij dat niet of nauwelijks gewend was.
En dit dan niet alleen in de Vergadering van Holland maar tot en met in zijn
hoogsteigen Staten-Generaal, waar namelijk nog eind januari, een vol half jaar na
het stoute stukje van overste Eynthouts, in alle candeur gedelibereerd wordt of het
‘in deese constitutie van saaken’ dienstig zou zijn de licenten te sluiten - lees:
gesloten te houden - maar dan slechts ‘in soodanigen voegen, dat men geen
formeele sluytinge en soude decreteeren, maar alleenlijk den toevoer op den vijant
soude verbieden tot nader ordre’, dit dan speciaal om diens ravitaillering in het
Kleefse te bemoeilijken. De Prins echter wist door te drijven dat - het zou heus niet
voor zo heel lang behoeven te zijn - thans alle toevoer ‘soo op den vijant als op de
neutraalen’ zou worden verboden. Maar bijvoorbeeld, zo weinig scherpslijperig was
hij, een Amsterdams schip met hout voor Antwerpen werd, als vallende hout niet
24
onder ammunitie, met zijn fiat doorgelaten.
Zo lang de belegering van Schenkenschans duurde werd blijkbaar aan deze
regeling min of meer stipt de hand gehouden, ook al moesten de Zeeuwen
knarsetandend waarnemen hoe bij ontstentenis van de vis waaraan zij zo'n eerlijke
duit hadden kunnen verdienen, in Antwerpen dispensatie werd verleend om vlees
te eten tijdens de Vasten; dit dan terwijl zij dagelijks etenswaren naar Engeland
zagen verschepen, waarvan geen mens betwijfelde dat zij via Duinkerken toch bij
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de vijand terecht kwamen.
Toen eindelijk - naar wij ons herinneren, op 30 april - de Schans of wat ervan over
was door de Staatse wapenen was heroverd, had de licentenkwestie nog een
nasleep, waarbij als het ware baatzucht en prestige elkaar de voorrang strijdig
maken. Voor Frederik Hendrik leed het geen twijfel dat, al was dan Schenkenschans
gevallen, zolang de Spanjaarden nog in het Kleefse huisden, de licenten gesloten
behoorden te blijven; Holland en Zeeland daarentegen waren gelijkelijk van mening
dat zij nu weer terstond moesten worden geopend. Hoezeer ook eenzelfde mening
toegedaan, hadden zij echter verzuimd hun optreden ter zake te coördineren, zodat
Hare EdelGrootMogenden
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op 1 juni - 1636 - verrast werden met een notificatie dat hun collega's in Middelburg
eigenmachtig tegen 29 mei jl. de op hun grondgebied gelegen licentkantoren weer
voor geopend hadden verklaard, althans voor eet- en drinkwaren. Een dergelijke
concurrentie werd onduldbaar geacht en dus werd op de Staten-Generaal, de
competente instantie, terstond een delegatie afgestuurd om protest aan te tekenen.
Het enige dat daar echter te vernemen viel, was dat ‘soo ras als die van Zeelandt
haar waren hadden verkocht’ zij ook te hunnent de kantoren weer hadden laten
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sluiten.
Door wie de zaak echter nog veel hoger werd opgenomen, was Frederik Hendrik,
waarbij wij, ook al ontgaat ons het antwoord, moeilijk kunnen nalaten ons af te
vragen of hij zich misschien daarom zo gebelgd toonde, dat hier juist die provincie
uit de band was gesprongen, waar hij het meest in de melk had te brokken en dat
hij niet ter Generaliteit de indruk wilde laten postvatten als zouden, wat hem betrof,
de Zeeuwen wat meer mogen dan de rest van het mensdom. Hoewel naar onze
ondeskundige noties het geval nu toch ook weer geen halszaak lijkt, verscheen de
Prins twee dagen achtereen persoonlijk bij Hare HoogMogenden om de discussie
ter zake bij te wonen en wat er dan ook aan resoluties werd genomen was zo te
zien geen kinderwerk; de commandanten en licentmeesters uit Lillo en Kruisschans
en, wat de bekleders van de laatstgenoemde functie betreft, zelfs ook nog die uit
Bergen op Zoom, moesten, evenals al wat verder aan Generaliteitspersoneel
verantwoordelijk kon worden geacht, naar Den Haag worden ontboden om zich te
zuiveren, als ook, niet slechts bij Lillo en Liefkenshoek, maar zelfs bij Sas van Gent
- dan nog in Spaanse handen - ‘uytleggers’ verankerd om verzekerd te zijn tegen
herhaling. Nochtans, naar Aitzema het plastisch, het land van Rembrandt waardig,
onder woorden brengt: ‘'t bleeck hier wel aen dat Resolutien geen oly verwe zijn,
want eyndtlijck selfs met advijs van den Prins alle besendinge, verschrijvinge ende
't geheele werck tegen Zeelandt wiert ghelaten in ruste.’ Tegen eind juni gingen de
licenten ook weer ‘generalijck’ open, ‘tot sluytinge van de welcke’, naar onze zegsman
er nog aan toevoegt, men sedertdien nooit meer ‘heeft willen verstaen’, zelfs blijkbaar
niet twee jaar na dezen, toen kort na de omsingeling van Breda wel tweehonderd
‘tant charrettes que chariots chargés de vivres’ uit de buurt van Bergen op Zoom
naar het vijandelijke leger vertrokken. Maar ja, bij de door Tromp bij Duins verslagen
vloot van Oquendo zullen, als Van der Capellen gelijk heeft, maar liefst ‘ses
oorlochscepen, in dese landen gebout ende van Amsterdammer coopluden in Italien
27
verkoft’, worden aangetroffen.
De, inderdaad wel zeer voorbarige blik in de toekomst naar de rede van Duins brengt
ons op het chapiter van Frederik Hendriks beslommeringen met de zaken ter zee,
dat eveneens gevoeglijk hier aan de orde kan worden gesteld, al zal de episode
waarom het te doen is ons nopen, willen wij er enige samen-
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hang in ontwaren, zoal geen vier, dan toch twee jaar op ons tijdschema vooruit te
lopen, want haar liquidatie valt samen met de verovering van Breda.
Dit samenvallen nu was voor de Prins nogal gelukkig, want, kunnen wij zeggen
dat bij het hierboven verhaalde geharrewar over de licenten zijn prestige naar
behoren gevindiceerd was, moeilijker ontkomen wij aan de indruk dat het althans
wel enigermate een deuk kreeg naar aanleiding van zijn maritieme beleid.
Stellig zou het niet al te best zijn overgekomen, zo iemand het ooit had aangedurfd
Frederik Hendrik de vraag voor te leggen of hij, die met zulk een onmiskenbare
gusto als kapitein-generaal van de Unie bedrijvig was, diep in zijn hart niet net zo
lief van het admiraal-generaalschap verschoond was gebleven. In beginsel zou de,
in wezen trouwens ijdele, vraag heel zeker in ontkennende zin zijn beantwoord;
vrijwillig macht afstaan was niet iets voor de Oranjes. Wanneer dan ook eens in de
Staten van Holland geopperd wordt of dat stroeve, omslachtige generaliteitsbeheer
van de marine met zijn vijf admiraliteitscolleges niet beter zou kunnen worden
overgedragen aan de twee zeeprovincies, Holland en Zeeland alleen, dan wordt
namens de Prins medegedeeld dat dit idee hem ‘geensints en hadde bevallen’,
maar dat hij in plaats daarvan, zoals hij al eens eerder verklaard had, de oprichting
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van een ‘compagnie van asseurantie’ veel dienstiger zou achten.
Een essentieel verschil tussen het kapitein- en het admiraal-generaalschap was
met dat al daarin gelegen, dat het laatstgenoemde niet, zoals het eerste, door Zijne
Excellentie in persoon werd waargenomen, maar door een ‘luitenant’. Hierover was
hij heel zeker niet rouwig, getuige de uitlating die wij van hem opgetekend vinden,
dat hij geen ‘miserabeler conditie’ kent dan ‘die van Admirael ende
Scheeps-capiteyns’; immers, ‘haer reputatie hangt af van't minste viswijf, die soo
haest haer man genomen wort, roept ende cryt dat den Admirael geen devoir doet,
gelijck ofte de zee was gelijck een stadt, alwaer men de avenues ofte passagien
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haest can besetten ende doorlopen.’
Nu lijdt het geen zweem van twijfel dat Frederik Hendrik daarbij één man speciaal
in gedachten had, zijn luitenant-admiraal Philips van Dorp, in die functie benoemd
na het kortstondig succes dat de, helaas te vroeg aan het land ontvallen Piet Hein
ervan had weten te maken.
Was het een, anders voor zijn figuur bepaald niet typerende betweterigheid van
de Prins geweest dat hij juist Van Dorp op die bij uitstek verantwoordelijke post
benoemd had willen zien, hoewel hij wist dat de goede man wegens, zacht uitgedrukt,
twijfel aan zijn bekwaamheid in 1627 terzijde was geschoven als luitenant-admiraal
van Zeeland, of had hij na het sneuvelen van Piet Hein geen enkele ook voor hemzelf
acceptabele candidaat kunnen bedenken? Zoveel is in ieder geval zeker, dat sedert
hun oom Arend sr. jaren lang als een van zijn vertrouwde secretarissen Willem de
Zwijger had terzijde gestaan, de familie van Dorp kon worden gerekend als tot de
intimiteit van de Oranjes
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behorend. De jongere broer van deze Philips, Arend jr., was 's Prinsen hofmeester,
als ook, terloops gezegd evenals Philips zelf, een koude zwager van Constantijn
Huygens, die in zijn jeugd zo vaak hun zuster Dorothea had been meer nog
toegezongen. Als wij er dan nog bij bedenken dat admiraal Philips slechts drie jaar
jonger was dan Frederik Hendrik, dan kan het haast niet anders of zij moeten in het
Den Haag van hun jeugdjaren regelmatig met elkaar omgang hebben gepleegd,
zodat de Prins van oudsher persoonlijk vertrouwd was met de integriteit en wie weet
hoe veel andere deugden van deze mogelijkerwijze zelfs wel zowat vriend.
Maar integriteit en aanverwante deugden zijn op zichzelf nog niet genoeg voor
een vlootvoogd en alles wijst er helaas op dat het Van Dorp te enen male schortte
aan de daarbij ook nog vereiste bekwaamheid en leidersgaven. Wat hierbij... tragisch
is misschien een te groot woord, maar toch wel enigszins beklemmend aandoet, is
dat de man dit zelf blijkbaar aanvoelde, zodat wij het niet uitgesloten mogen achten
dat hij, wie weet reeds in welk vroeg stadium, net zo lief van zijn eervol commando
zou zijn ontheven en alleen maar in functie bleef uit loyaliteit tegenover de Prins.
Typerend zou hiervoor kunnen zijn een voorval uit het najaar van 1635, dus terwijl
Frederik Hendrik de herovering van Schenkenschans aan het voorbereiden is. Dan
heeft zich namelijk op zee een weinig minder dan catastrofe voorgedaan, voldoende
ernstig om er de Staten van Holland in bijzondere zitting voor te doen bijeenkomen.
Of inderdaad, naar Nicolaas van Reigersberg rapporteert, meer dan honderd schepen
vernietigd zijn en negenhonderd vissers gevangen? Maar zelfs al zouden ook die
cijfers overdreven zijn, dan nog was de vissersvloot ontstellend gehavend door de
Duinkerkers, zozeer dat bijvoorbeeld François van Aerssen zonder omhaal van ‘la
ruine de la pesche’ kan spreken. En dit dan terwijl speciaal tot haar beveiliging een
eskader was uitgestuurd onder vice-admiraal Quast, welk eskader nochtans ‘bij den
viant noyt is geweest, maer alleen in't gesicht.’ Deze ‘desordre van onse
oorlochscepen’ nu kwam voor een commissie van onderzoek uit de Staten, waarbij
de inmiddels gevangen gezette Quast en ettelijke kapiteins inderdaad van ‘notoire
poltronnerie niet excusabel’ bleken te zijn. Niet gecompromitteerd was evenwel
Philips van Dorp, maar desondanks vervoegde deze zich bij de Prins ‘om sijn dienst,
soo hij gevouchlijck kan, te verlaten.’ Blijkbaar had echter - Nicolaas vertelt het er
niet bij - Frederik Hendrik andere noties omtrent die gevoeglijkheid, ten ongerieve
van Van Dorp, naar hij weldra zou merken. En à propos, de Hollanders hadden
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‘eenen Merten Herpertse’ in zijn plaats willen aanstellen.
Dit in het najaar 1635. Het kan hier niet de bedoeling zijn een mogelijkerwijze
ietwat verwaarloosd hoofdstuk op te halen uit onze zeegeschiedenis, althans niet
verder dan het rechtstreeks en waarneembaar te maken heeft met het doen en laten
van Frederik Hendrik. Tot recht begrip ook daarvan moeten echter een paar
omstandigheden in gedachten worden gehouden.
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Om te beginnen dan natuurlijk de chronische tegenstelling tussen zorg voor de vloot
en zorg voor het landleger, zeer zeker niet iets specifieks van deze jaren, maar dat
zich ook in deze jaren terdege doet gelden. Zelfs als Schenkenschans - daar ergens
ver weg in de buurt van Gelderland - moet worden herwonnen, stemt Holland slechts
toe in zijn quotum van een daartoe bestemd bedrag van vier ton ‘mits dat met alle
middelen van devoir’ bij de andere provinciën erop zal worden aangedrongen ‘dat
de saaken van de zee beeter moogen worden besorgt.’ Met name moet door de
Utrechtenaren een verklaring worden ingetrokken dat zij daaraan niet meer willen
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meebetalen.
Primair, althans voor een zeer groot deel - de nalatige vice-admiraal Quast kreeg
het te voelen - was de waakzaamheid van 's lands vloot nog steeds gericht tegen
de Duinkerkers. Daarbij ging het niet alleen om de bescherming van handel en
visserij, het ging er tevens om te voorkomen dat de vijand van deze, vrijwel zijn
enige haven in deze windstreken gebruik kon maken voor aanvoer van troepen en
oorlogsbenodigdheden, zodat bij dat onderdeel van het zeewezen de Prins, evenals
trouwens de Franse bondgenoot, zich ook rechtstreeks als veldheer betrokken
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voelde.
Naast de Duinkerkers, die als het ware traditionele beslommering, leek er evenwel
nog een andere aan de horizon op te doemen. Karel I van Engeland, die zoals wij
weten de financiering van zijn parlementloos bewind grotendeels bij de scheepvaart
zocht, maakte aanstalten met dure chicanes te gaan werken ten detrimente van de
Hollands-Zeeuwse vaart en wel in de eerste plaats van de visserij in wat hij als
Engelse wateren beliefde te proclameren, getuige het in dit jaar 1635 verschenen
Mare clausum van John Selden. Terloops erbij opgemerkt, in de Vergadering van
Holland werd weliswaar geresolveerd dit opus te laten weerleggen, te weten door
de Leidse hoogleraar Petrus Cunaeus, maar het resultaat was niet zo grandioos
dat zij het ook lieten publiceren. Hun eigen binnenlandse politiek had de Heren nu
eenmaal in een situatie gemanoeuvreerd, waarin zij geen beroep meer konden doen
op de eerst-aangewezen deskundige.
Voor ons thans achteraf is het een klein kunstje erbij te bedenken dat koning Karel
nog wel kon blaffen, maar niet meer bijten; daar wij evenwel deze wetenschap niet
reeds in 1635 op het Binnenhof aanwezig mogen veronderstellen, moeten wij ons
kunnen voorstellen dat deze dreiging de nodige bekommernis wekte. Reeds in
februari 1635, wanneer de wintervergadering op scheiden staat, wordt bij de
gebruikelijke aanmaning van Gecommitteerde Raden hen toch niet zonder geld
achter te laten ook even eraan herinnerd ‘dat Engeland met sijn equipage ter zee
nadenken veroorsaakt’ en als Alexander van der Capellen gelijk heeft dan was de
traagheid waarmee de Hollanders in de lente van datzelfde jaar 1635 hun toegezegde
quote opbrachten, zodat de Prins pas zo laat te velde kon trekken, althans ten dele
eveneens te wijten aan die Engelse visserijcomplicaties. En al had het dan nog niet
zo'n vaart gelopen, in een van
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de schaarse brieven van vader Jan de Groot aan zijn bijna qualitate qua in de kwestie
geïnteresseerde zoon te Parijs lezen wij nog onder dagtekening 22 juni 1636: ‘Ons
hangt een swarte wolck over het hoofd met dit heftich voornemen van de Engelschen
33
in de saecken van de zeevaert.’
Wat lag bijgevolg meer voor de hand dan dat de vloot tevens opdracht kreeg de
visserij tegen eventuele overlast te beschermen in die zogenaamd Engelse wateren?
Van deze opdracht werd echter de arme Van Dorp de dupe, want terwijl hij aldus
ietwat verder noordelijk waakzaam was, kon in september 1636 een Spaanse vloot
met verse troepen en verdere aanvoer door het Scheurtje in Duinkerken binnenvallen.
Dat dit de admiraal niet populairder maakte, spreekt wel vanzelf; in de Staten van
Holland viel zelfs even het woord beschuldiging maar een verwijzing naar de orders
was blijkbaar voldoende om aan te tonen dat hem geen plichtsverzuim kon worden
aangewreven en dan moet men het zich kunnen voorstellen dat iemand niet juist
onder die omstandigheden zijn ontslag wil indienen of, huiselijker uitgedrukt, er de
brui aan geven. Iets anders is dat, ware dat wel te versieren geweest, aan alle
betrokkenen, voorop Van Dorp zelf, heel wat aan narigheid bespaard zou zijn
gebleven. Want ook al mag hem dan, in termen van erecode, geen blaam hebben
getroffen, als wij zien wat er in de loop van het volgend jaar allemaal over hem los
komt aan verwijten van incompetentie en van onvermogen tot tuchthandhaving, dan
kan geen zinnig mens geloven dat al dit onverkwikkelijks zich in het najaar van 1636
nog niet zou hebben gemanifesteerd. En zo lang de verkeerde man aan het hoofd
bleef staan, kan toch ook niemand heel veel heul hebben verwacht van een 30
december 1636 afgekondigd nieuw ‘reglement op de scheepvaart’, waarbij met
name de macht van de aan land vertoevende prinselijke admiraal-generaal nog
eens werd aangedikt, zij het dan met de gebruikelijke slag om de arm dat hij alleen
maar kon optreden in overleg met de door hem te assumeren Heren uit
34
Staten-Generaal en Raad van State.
Maar nogmaals, al zou de episode misschien wel verdienen eens uit de doeken
te worden gedaan, het is hier niet de plaats ons in de lijdensweg van en met admiraal
van Dorp al te zeer te verdiepen en er alle penibele bijzonderheden van te verhalen.
In maart, inmiddels dus al 1637, staat zowel ter Generaliteit als bij de Heren van
Holland ter discussie of de admiraal vóórdat zijn zaak nader is onderzocht ‘zee sal
hebben te neemen’, waartoe inderdaad besloten wordt, en wel, naar wij het in het
advies van Frederik Hendrik verwoord vinden ‘ten eynde dat de selve, wel doende,
van alle voorige feylen die hy soude moogen hebben begaan, soude moogen
gehouden werden als ontlast.’ Mocht hij het daarentegen nogmaals niet goed doen,
dan kan hij in aanmerking komen voor ‘soodanige straffen als men goed soude
vinden.’ Opnieuw dus een situatie, waarin het de man moreel onmogelijk wordt
gemaakt zich nog tijdig terug te trekken, maar

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

463
de gevolgen zullen er dan ook naar zijn. Eind juli vinden wij hem in de volle
Vergadering van Holland in een onwaardig welles-nietes verwikkeld met de
‘directeuren op de nieuwe ordre van de zee’ over klachten betreffende een te geringe
bevoorrading. Terstond weer teruggestuurd, want hij had eigener beweging de vloot
in de steek gelaten, schrijft de man nog geen maand later uit zee dat zijn
‘onderhebbende schepen soo vuyl sijn, dat sij niet keeren noch wenden connen’,
dus of hij alsjeblieft met zijn gehele eskader mag terugkeren, welk verzoek niet
onbegrijpelijkerwijze op een weigering stuit; hij moet zijn schepen maar om de beurt
35
twee aan twee in Zeeland of in een Engelse haven laten opkalefateren.
Maar dan nadert de ontknoping. Verbod of geen verbod, op 1 oktober komt er
bericht in Den Haag dat de onhandelbare admiraal met veertien schepen in
Hellevoetsluis is binnengevallen en als dan een in allerijl erop afgestuurde commissie
bovendien nog ter plaatse verneemt dat de ‘beleyders van 's Lants equipage van
Maze’ zich als demissionair believen te beschouwen vanwege de ‘onweerdicheden’
waaraan zij door Van Dorp worden blootgesteld, dan is het gedaan met ook het
laatste restje rekbaarheid in het geduld van de Heren Staten. Naar Den Haag
ontboden, krijgt de admiraal, wanneer hij vandaaruit door wil reizen naar het kamp
van de Prins bij Breda, bij monde van Jacob Cats de aanzegging dat hij de stad niet
mag verlaten en dan is het de gemanqueerde zeeheld zelf, die jammerlijk ineen
stort. Zelfs in het onbewogen proza van Harer HoogMogenden resolutie proeven
wij de pathetiek van de situatie en ware het niet dat de heren slechts een luttele tien
jaar in leeftijd verschilden, dan zouden wij in de verleiding komen van ‘uithuilen op
vaders schouder’ te spreken. Of zou de gepatenteerde vaderfiguur uit onze letteren
ook reeds in levenden lijve en zelfs op weinig jongeren een onweerstaanbaar
paternalistisch charisma hebben uitgestraald? In ieder geval werd hij door Van Dorp
‘met contestatien ende clachten bejegent’ en waar het dan op neerkwam was dat
hij, de admiraal uiteraard, ‘tegen de borst van alle de werelt was dienende’, dat het
‘hem verdrietich was soo te dienen’ en, meer concreet, ‘dat hij oversulcx geresolveert’
36
was zijn functie neer te leggen.
Nu heeft vader Cats, tegen wie het ons nog steeds zo moeilijk valt gewoon te
doen, bij diverse gelegenheden getuigenis ervan afgelegd dat er in hem ook een
alleszins schrander en daarbij humaan politicus school en dit was blijkbaar een van
die gelegenheden. In ieder geval had hij de tegenwoordigheid van geest onmiddellijk
na deze uitbarsting aan Van Dorp de vraag te stellen of hij die ontslagaanvrage ‘van
synentweegen soude moogen aandienen’ aan de Staten van Holland. En meer nog
dan dat, zodra dit met 's mans gaarne verleende toestemming geschied was, werd
namens de Heren van Holland, uiteraard eveneens bij monde van Cats, het hele
geval prompt doorgespeeld naar de Staten-Generaal, waar even prompt de admiraal
werd binnengeroepen, gevraagd of Cats zijn bedoelingen goed had weergegeven
en, toen dit inder-
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daad het geval was gebleken, ‘aengeseit datmen deselve sijne presentatie voor soo
veel de Regieringe aengaet was aennemende. Daerop de Lt. Adm. is gedemitteert
geworden.’ Dezelfde commissie uit Harer HoogMogenden midden, die toch op
vertrekken stond om Frederik Hendrik geluk te wensen met de verovering van Breda,
37
kreeg opdracht hem van dit besluit in kennis te stellen.
Dus wat het tijdstip betreft had het ongelukkiger kunnen uitvallen; de feestvreugde
moest wel prevaleren, zeker tegenover het grote publiek. Maar voor al wat zich her
en der in den lande ook maar enigermate bij de politiek, plus, en dat waren er zeer
velen, in dit geval ook nog bij de marine betrokken voelde, was het onmiskenbaar
dat tegelijkertijd diezelfde Prins een van zijn goede vrienden op allerminst pleizierige
wijze zogezegd had zien afgaan. En al had dan het laatste bedrijf zich in 's Prinsen
afwezigheid afgespeeld, hij was het hele drama door er toch wel zo nauw bij
betrokken geweest, dat hij zich op een gegeven moment genoodzaakt had gezien
te verklaren dat hij ‘noeit eenige ordre ter zee alleen hadde beraemt, veel min eenige
instructie aen Lt. Adm. van Dorp ofte eenige andere gegeven, als met voorweeten
38
van Haer Ho. Mo. ofte die geene die deselve daer toe hadden geautorizeert.’ De
opmerking is dermate weinig fier, dat wij het ons nauwelijks anders kunnen
voorstellen dan dat zij door Zijne dan reeds Hoogheid met maximale tegenzin werd
gelanceerd.
Een indruk die ons verder even kan bekruipen, is dat verschillende van Frederik
Hendriks goede vrienden het er zorgvuldig op hebben toegelegd niet in de Hoge
Vergadering present te zijn bij die pijnlijke liquidatie van hun mede-vriend, de
luitenant-admiraal. Gezegd zij dat de naderende capitulatie van Breda dit voor
enkelen hunner aanzienlijk moet hebben vergemakkelijkt; dat bijvoorbeeld de graaf
van Culemborch die, want het was juist een Gelderse week, nog op maandag 4
oktober gepresideerd had, dinsdag de 5de naar het leger bleek te zijn vertrokken,
kan iedereen alleen maar heel normaal hebben gevonden; maar wanneer dan,
nadat die dinsdag en de daarop volgende woensdag en donderdag de
voorzittershamer achtereenvolgens gehanteerd is door Arnold van Randwijck en
Gerard van Arnhem, er reeds op vrijdag de 9de geen enkele Geldersman komt
opdagen, dan geeft dat toch wel te denken. Zo radicaal verstek te laten gaan placht
het primerende gewest van de drie kwartieren slechts uiterst zelden, zelfs niet al
werd er - wat thans niet het geval was - in een van de drie hoofdsteden thuis Landdag
gehouden.
Bij ontstentenis van de voorzittende provincie trad volgens oud gebruik die van
de vorige week in haar plaats; voor Gelderland, nr. 1, dus eigenlijk Groningen, nr.
7, maar zijnde er uit dat hoge Noorden weer eens niemand aanwezig, in dit geval
feitelijk nr. 6, Overijssel. Nu was ook uit het Oversticht 's Prinsen speciale vriend,
de drost van Salland, Sweder van Haersolte, die nog de week tevoren met de hamer
gezwaaid had, inmiddels naar het kamp bij Ginneken vertrokken en ook dat kan
niet heel veel verbazing hebben ge-
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wekt, maar als dan zijn in rang op hem volgende standgenoot uit Vollenhove, Johan
van Ysselmuyden, wel nog vrijdag de 9de presideert, maar de 10de de dag van de
afrekening, op zijn beurt ‘mij niet gezien’ speelt, dan geeft dit dunkt mij weer iets
verder te denken. Zijnde er geen derde Overijsselse edelman in Den Haag aanwezig
- potentieel was de delegatie zeskoppig - was thans de beurt aan de eerste van het
wel compleet presente drietal steden, zodat uiteindelijk tot Van Dorp's deconfiture
werd geresolveerd onder voorzitterschap van de Deventenaar Gerhardt Donckel
en aangezien van het schamele viertal ter Vergadering aanwezige provincies er
twee - Utrecht en Friesland - door niet meer dan één man vertegenwoordigd waren,
kon de Zwolse Reyner van Raesvelt er prat op gaan dat slechts dank zij zijn
aanwezigheid de deputatie die op de Prins bij Breda werd losgelaten, niet uit alleen
39
maar Hollanders bestond; zeer zeker was het niet het soort van
generaliteits-afvaardiging, waarin Zijne Hoogheid behagen schepte.
En om ter completering van de kroniek nog even terug te komen op de
marinezaken die ons tot deze uitweiding verleidden, inmiddels was ook ditmaal de
gebruikelijke Spaanse najaarsvloot veilig in Duinkerken binnengelopen met net
zowat genoeg geld om de bankiers in Antwerpen tevreden te stellen voor de
verleende voorschotten. Een en ander had een - van Spaanse kant bekeken - zeer
40
gunstige uitwerking op de publieke opinie in het Zuiden. In het Noorden werd
Merten Herpertse, die verder ook nog Tromp heette de opvolger van Philips van
Dorp.
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Hoofdstuk XXXI
Om een bepaalde episode uit Frederik Hendriks leven enigermate samenhangend
te kunnen verhalen en daarbij een, zeer zeker niet het meest gelukkige aspect van
zijn bedrijvigheid als regeerder te belichten, was het weer eens gewenst vooruit te
lopen op het tijdschema, zodat wij voor de wederaanknoping bij ons relaas moeten
beginnen met een paar stappen terug te zetten. Wat dan als eerste dient te worden
ingevuld, is nog één detail uit de winter van Schenkenschans; of is zelfs met dat
‘dient’ al een te zwaar accent gelegd voor iets dat op zichzelf beschouwd
hoegenaamd niets betekende en dat alleen daarom niet onvermeld mag blijven, dat
het, tot in het onherkenbare opgeblazen, de nodige misverstanden wekte, hetgeen,
naar wij ons mogen afvragen, misschien ook net precies 's Prinsen bedoeling was?
Waar het om ging, is een zoveelste reeks van informele vredesgesprekken met
Spaanse emissarissen, ditmaal van Staatse zijde gevoerd door Cornelis Musch,
die immers door de Staten-Generaal zoveel als ter beschikking was gesteld aan de
Prins te velde. Vergeleken bij de toenaderingspogingen van 1629 en 1633 valt deze
zoveelste volkomen in het niet, al was het alleen maar daarom, dat thans, tussen
Nördlingen en Duins-Rocroi, de gunstige voorwaarden van met name laatstgenoemd
jaar in de verste verten niet van de Spanjaarden te verwachten waren. Waarmee
wij de episode dan ook hoogstens mogen vergelijken, is met een heel bescheiden
bijgeluidje in de kakofonie die alom in Europa waarneembaar was nu de instrumenten
werden gestemd voor het grote vredescongres dat, hoe dan ook, niet heel veel
langer meer kon uitblijven.
Hoe het precies begon, is moeilijk uit te maken en doet ook niet heel veel ter zake.
Zo ongeveer als katalysator schijnt gefungeerd te hebben een zekere kapitein
Wittenholts, op dat moment commandant op het huis Grieth tegenover Emmerik
aan de Rijn, en de eerste aanleiding was een aftasting over de wederzijdse positie
van Gennep en Ravenstein. In ieder geval begon het met een bezoek van Musch
aan dat huis Grieth, bij welke gelegenheid hem de eer gewerd van een salvo uit
drie vuurmonden door een op de Rijn gelegen Spaans oorlogsschip dat wij ons niet
als al te indrukwekkend zullen moeten voorstellen. Naar hij te kennen gaf, was de
griffier met dit eerbetoon weinig ingenomen en wel omdat, terwijl er nota bene vlak
in de buurt Franse troepen gelegerd waren, zijn komst op deze wijze ruchtbaar was
geworden, een uitlating die wij echter niet zo maar op 's mans woord behoeven te
geloven.
Iets anders is - en hier speelt wel even een klein ironisch duiveltje mee - dat heel
dit gedoe, waartegen hier te lande zo hoog werd opgekeken en waar-

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

467
over zelfs Richelieu zich zorgen maakte, vanuit de Spaanse hoek bekeken een puur
locale, in Madrid niet meer dan genadig gedulde aangelegenheid was. Protocollair
lag namelijk de zaak volkomen fout en wat ook allemaal in Spanje aan het
degenereren was, heel zeker niet het gevoel voor decorum. Reeds na die eerste
voelingen in Grieth had trouwens D. Fernando's speciale raadsman, D. Cristóbal
de Benavente, zich teruggetrokken, aangezien hij Cornelis Musch een
gesprekspartner van te lage rang achtte voor hemzelf als oud-ambassadeur; dit
overigens niet zonder de Hollander een aanlokkelijk aanbod te hebben gedaan in
's Konings dienst te treden, maar onderhandelen mocht deze nu verder alleen nog
maar met de secretaris van de Kardinaal-Infante, D. Martín de Axpe. Als plaats van
bijeenkomst deed dienst het Kleefse grensstadje Kranenburg.
Zelfs met deze rectificatie echter was, naar de Consejo de Estado moest
constateren, wel heel lichtvaardig omgesprongen met 's lands prestige en als wij
met name het votum van de Conde-Duque huiselijk willen verdietsen, dan kan dat
het best geschieden met een term als ‘op zijn janboerefluitjes’. Wat wij in ieder geval
duidelijk proeven, is, dat als het niet toevallig 's Konings broer was geweest die zich
zo had laten meeslepen, er op dit enthousiaste initiatief iets uitermate koels als
reactie zou zijn gevolgd.
Nu het dan wel 's Konings broer was mocht hij ermee doorgaan, maar wat dat
betreft kunnen wij kort zijn, want tot iets leiden deed de zaak immers niet. Nadat
Cornelis Musch weer met Frederik Hendrik mee naar Den Haag was teruggekeerd,
zodat Kranenburg wat ver weg kwam te liggen, waren er nog een paar bijeenkomsten
in Turnhout - de laatste, volkomen steriele, op 8 februari -, door Aitzema
onovertrefbaar samengevat als ‘eene reciproque ludificatie’. Als enig mogelijkerwijze
voor hen nog nieuws hadden de Spanjaarden van deze gesprekspartner te horen
gekregen dat ‘jullie paus en jullie clérigos alleen maar in hun kledij van de onze
verschillen.’ Bij wijze van troost en compensatie voor de vergeefse moeite werd aan
Axpe bij de laatste ontmoeting ‘tot een present eenich visch-werck ter weerde van
tusschen de twintich ende dertich gulden’ gegeven, wie weet als speciale geste met
het oog op de aanstaande vasten, dezelfde waarvoor de Antwerpenaren dispensatie
1
kregen in verband met Schenkenschans en de ter ere daarvan gesloten licenten.
Zou een zo pienter heerschap als Cornelis Musch - aan wie, terloops gezegd, in
de correspondentie tussen De Groot en Reigersberg de codenaam Catilina is
toebedeeld - op zijn tournée in Kranenburg en Turnhout in de gaten hebben gekregen
hoe weinig Madrid achter het Brusselse initiatief stond, waaraan zijn reisdeclaraties
het aanzijn dankten? Zo ja, laat ons hem dan het genoegen gunnen van aan de
jongstelijk zo zwaar beproefde Prins een subtiel binnenpretje te hebben bezorgd,
want, ook al hebben wij het dan niet zwart op wit staan, wij mogen het toch wel
ondenkbaar noemen dat deze zich bij de huidige constellatie om andere dan puur
propagandistische redenen zou heb-

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

468
ben laten verlokken tot een vredesgesprek. Trouwens, al hebben wij dan die bewijzen
niet, het feit dat hij er - goed, in overleg met zijn gedeputeerden - juist Musch op
afstuurde, mag op zichzelf al wel als aanwijzing worden geduid dat hij geen enkel
risico wilde lopen iets uit de bus te zien komen, dat ook maar in de verste verten
als acceptabel of zelfs maar als tot iets acceptabels verkneedbaar zou kunnen
worden voorgesteld.
De term ‘propaganda’ doet in de eerste plaats denken aan binnenlandse
consumptie en wat dat betreft weten wij immers hoe sterk de vredesstroming was
geweest in 1633; welnu, al kan het wel wat overdreven geformuleerd zijn, naar 's
Prinsen ‘raad’ David le Leu de Wilhem aan zijn zwager Constantijn Huygens schrijft,
neemt nog thans, november 1635, de laster van de vredelievenden tegen de Prins
en zijn aanhang van dag tot dag toe. Was het dan, zuiver politiek gesproken, niet
nuttig te kunnen wijzen op vredespalaver dat door de geheimzinnigheid waarmee
het omgeven werd alleen nog maar indrukwekkender kan hebben geleken?
Mogelijkerwijze werd door een aantal kopstukken van de regentenpartij wel beseft
dat men van de prinsenman Musch als vredesengel niet al te veel positiefs moest
verwachten, maar dàt er op aangeboden contacten was ingegaan kon niet worden
geloochend. Overigens schrijft, ietwat verrassenderwijze, ook de
toch-allerminst-eerste-de-beste François van Aerssen begin november, nog wel
aan Frederik Hendrik persoonlijk, hoe ‘tous les yeux de cet Estat sont portés sur la
prattique de Cranenburch, où il va du salut de nous et de nostre postérité.’ Dus zo
2
te zien kan hij hier nu eens niet als ingewijde gelden.
Meer nog dan dit effectbejag voor het binnenland moet echter, zou men zo zeggen,
de Prins bedoeld hebben de Franse bondgenoot in spanning te houden, met wie
de gezamenlijke oorlogvoering op een zo jammerlijk fiasco was uitgelopen, terwijl
hij steeds nog maar niet de benodigde geldmiddelen overmaakte om zijn leger uit
te betalen, laat staan om het te doen repatriëren, zodat het, verziekt en verloederd,
bij voortduring in allerlei garnizoenen de atmosfeer verpestte. Zeer zeker was met
die bondgenoot overeengekomen dat men niet dan gezamenlijk vrede zou sluiten,
maar kon het kwaad van meet af aan het besef levend te houden dat men daartoe
zo nu en dan zeer wel in de gelegenheid zou zijn? En wat die Fransen zelf betreft,
hadden die niet in de persoon van Mazarin een open en bloot als zodanig
gepresenteerde pauselijke vredesapostel in Parijs zitten? En dit verband hoeft niet
zo maar gesuggereerd te worden; aan Pauw, die immers al nog maar in datzelfde
Parijs liep te stampvoeten, werd nadrukkelijk opdracht gegeven in één adem eerlijk
rapport uit te brengen omtrent 's heren Musch op-en-neertjes en uiting te geven aan
de Staatse bezorgdheid omtrent het doen en laten van Mazarin. Dat hunnerzijds
ook Brézé en Charnacé in Den Haag tegen het Kranenburgse onderonsje protest
hadden aangetekend, spreekt wel vanzelf, maar wederzijds kon men de wolken
laten overdrijven. Zelfs doet het er niet veel toe of de Fransen al dan
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niet geloofden, wat toch inderdaad het geval was, dat Musch keurig de Franse
medebetrokkenheid naar voren gebracht had; het onderonsje haalde immers toch
het voorjaar niet. Anderzijds verzuimde, naar wij reeds zagen, ook Richelieu niet
3
zijn bondgenoten te sincerare door Mazarin voorlopig zijn congé te geven.
Gedurende het eerste jaar van de fameuze alliantie was er naar wij zagen aan de
tenuitvoerlegging een flinke dosis stroefheid te pas gekomen maar niettemin kon
er, toen de wederzijdse ratificatie een jaar oud was, niet redelijkerwijze meer aan
worden getwijfeld dat in beginsel allebei de partners er trouw aan wensten te blijven;
Mazarin was in Parijs zijn koffers aan het pakken en D. Martín de Axpe in Brussel
zijn visgeschenk aan het verorberen. Wat de ervaring echter wel geleerd had, was
dat men het voortaan anders moest aanpakken. Naar Charnacé bij schrijven van
19 maart 1636 door de Kardinaal wordt geïnstrueerd, moet hij Frederik Hendrik
ervan zien te overtuigen dat het beter is niet langer met een gezamenlijk leger te
opereren, maar elk met het zijne afzonderlijk; in het diepste geheim mag hij daartoe
de Prins zelfs een half miljoen meer aan subsidie in het uitzicht stellen dan
contractueel was vastgelegd. En laat hij, Charnacé, daarbij vooral niet al te sluw
4
proberen te zijn: ‘Surtout, dévulpinisez-vous un peu.’
Enigerlei moeite Frederik Hendrik van de wenselijkheid van dit voorstel te
overtuigen kan het de kolonel-ambassadeur nauwelijks gekost hebben; de overlast
met de, immers steeds nog niet gerepatrieerde Franse troepen van het vorige jaar
maakte zo te zien alle verdere argumentatie overbodig. Iets anders is dat ook de
toepassing van het nieuwe regime het nodige aan haken en ogen met zich
meebracht.
Het jaar 1636 staat in de Franse geschiedenis bekend als ‘l'année de Corbie’,
naar een toentertijd als tamelijk belangrijk geclasseerd vestingstadje in de buurt van
Amiens. Op hun noordfront waren namelijk dit jaar eens niet de Fransen zelf, maar
was de vijand de initiatiefnemer, onder bevel van Piccolomini die eerst, begin april,
samen met graaf Jan van Nassau nog een vergeefse poging in extremis had
ondernomen Schenkenschans te ontzetten. Later in het jaar had hij in Picardië meer
geluk en zodoende kon hij als zuidelijkste van een hele reeks vestingen op 15
augustus het genoemde Corbie overmeesteren, vanwaaruit zijn alom in Europa
geduchte Kroaten strooptochten ondernamen ‘jusques-à neuf ou dix lieues de Paris
qui donne une si grande appréhension à ceux d'icelle ville, que plusieurs s'en retirent
5
jusques-à Orléans et autres places dans le Royaume.’
Wij moeten ons dan ook kunnen voorstellen dat de Fransen wel enige militaire
activiteit verwacht hadden en bleven verwachten van hun bondgenoten benoorden
Brabant. Naar niet alleen Aitzema fijntjes opmerkt, maar naar ook officieel aan
Charnacé ten antwoord werd gegeven, toen hij midden juli eens
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ter Staten-Generaal kwam manen, had echter in feite de zomercampagne van het
vorige jaar de hele winter voortgeduurd tot na de liquidatie van Schenkenschans
begin mei, zodat er waarlijk wel goede redenen waren voor de achterstand op het
tijdschema. Wanneer wij dan ook in de mémoires van Bassompierre lezen hoe de
Hollandais, ‘voyant les deux Rois, selon ce qu'ils avaient toujours désiré, embarqués
par une forte guerre l'un contre l'autre, les laissèrent vider par ensemble et mirent
leur armée en garnison pour tout l'été’, dan mogen wij dat wel pure kwaadaardigheid
noemen en liever een voor intern-Frans gebruik, als voorbeeld voor de eigen
legeraanvoerders bestemd compliment aan het adres van het Statenleger citeren,
afkomstig van Richelieu zelf, die namelijk onder dagtekening 3 november 1636 aan
zijn vertrouweling Chavigny schrijft: ‘Les Hollandois n'eurent pas plus tost circonvalé
6
Sckink qu'ils commencèrent l'hiver l'attaque de force.’
Na zijn aanmaning van medio juli was aan Charnacé in het uitzicht gesteld dat
het leger nu ook spoedig te velde zou trekken en inderdaad werd tegen 5 augustus
de ruiterij opgecommandeerd naar Grave, de infanterie naar de Voorn. Frederik
Hendrik zelf echter vertrok pas 21 augustus uit Den Haag, zonder dat ons heel
duidelijk wordt waarom. Het kan natuurlijk weer de jicht geweest zijn, maar
daaromtrent vinden wij niets bij Huygens, terwijl wij 7 juli wel van Reigersberg
vernomen hebben, dat hij dan juist weer op de been is, ‘hebbende wel drie weecken
ende meer meest het bedde ofte stoel moeten houden.’ Ook was er op initiatief van
Charnacé in deze dagen sprake van een nog nauwer aanhalen van de contractuele
banden met Frankrijk, waaromtrent wij een Hollandse statenresolutie van 30 juli
vinden opgetekend, die de zaak koel en wel afdoet met de woorden: ‘sal werden
geëxcuseert en dat de saaken tusschen S. Majesteit van Vranckrijck ter eenre en
7
deesen Staat ter andere zijde sullen werden gelaaten in terminis als voor deesen.’
Mochten wij het hierboven aangehaalde citaat van Bassompierre met alle recht
en reden verwerpen als tendentieus, wat de feitelijkheid van zijn bewering betreft
had de arme man - zelf zat hij immers nog steeds in de Bastille - in zoverre wel
gelijk, als het Statenleger dit jaar verder niets anders uitrichtte dan zich omtrent de
Maas in een soort dienstbaarheid paraat houden teneinde te voorkomen dat de
vijand zijn volle potentieel beschikbaar zou hebben om de Fransen te lijf te gaan.
Na eerst een paar weken te Lith, waar de Prins zelf op zijn jacht verbleef maar het
leger veel van ziekte te lijden had, werd begin september het kampement verplaatst
naar Sprang in de Langstraat. Hier logeerde de veldheer in het dorp zelf dat als
groot en droog wordt gepresenteerd, maar dit dan ook bijna twee maanden lang,
totdat het gevaar in Picardië was geweken en men begin november naar Den Haag
8
kon terugkeren.
Voor iemand als Frederik Hendrik toch ongetwijfeld een uitermate frustrerende
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situatie, terwille van een bondgenoot aldus te moeten zitten koekeloeren zonder
dat hij zich blijkbaar sterk genoeg voelde zelf iets van enige envergure te
ondernemen. In deze maanden is het dat Gedeputeerden te velde bij een zoveelste
noodkreet naar Den Haag om geld zijn wrevelige opmerking doorgeven: ‘Wilmen
geen middelen verschaffen tot den oorloch, soo mach ik het rapier wel nederleggen.’
Een vleugje schamper leedvermaak over de paniek waaraan de Franse bondgenoot
die men verleden jaar zo goed had leren kennen thans in zijn eigen land ten prooi
was, kon in zo'n legerkamp ook niet meer bieden dan een mager soulaas, dus laat
ons hopen dat althans de Prins zelf iets meer pleizier beleefde aan wat er allemaal
aan plannen te beramen viel voor zijn nieuwbouw en de aanvulling van zijn
schilderijencollectie. Zo werd uit Lith Jacob van Campen een dag naar Buren
ontboden, ‘qui veut dire qu'on n'y passera pas le temps à des choses de fascheuse
importance.’ Van het droge dorp Sprang uit wordt verder bijvoorbeeld - uiteraard
door Huygens - aan de zo pas uit Venetië als ambassadeur naar Parijs
overgeplaatste heer van Oisterwijck verzocht alsnog uit eerstgenoemde stad twee
grote spiegels te laten komen, waarvan blijkbaar reeds vroeger sprake was geweest,
alsmede voor Amalia een aantal curieuze munten, en als tot algemeen leedwezen
graaf Johan Maurits uit het kamp naar Den Haag vertrekt, dan krijgt hij de opdracht
mee aan de Prinses uit te leggen
‘ce que Monseigneur le Prince trouve à redire au patron de fueillage,
desseigné à la galerie de Rijswijck. En général S. Excellence voudroit
que tout ressemblast à des fleurs et fueilles plustost qu'à de la grottesque,
que le fonds fust d'une couleur gaye et vive, et que surtout les armes
fussent attachées à l'ouvrage par l'un ou l'autre rapport au lien de bonne
grace.’
Wat de verdere picturale aankleding van de buitenverblijven betreft, schrijft, steeds
bijvoorbeeld, Foppe van Aitzema uit Regensburg dat bestelde portretten van de
keizer, Ferdinand II, en zijn zoon, weldra Ferdinand III, en hun gemalinnen onderweg
zijn. Op huizingen zoals Honselaarsdijk en Rijswijk was het nu eenmaal de rigueur
voor zover mogelijk de conterfeitsels te hebben prijken van alle andere
tijdgenoten-vorsten in de christenheid; in deze zelfde tijd laat Maria de'Medici
9
informeren of prinses Amalia haar zittend of staande wil hebben.
Onder het hoofd ‘Frederik Hendriks betrekkingen met de Keizer’ zij hier terloops
even opgemerkt dat Foppe van Aitzema op zijn zending naar Wenen en Regensburg
van de Prins persoonlijk ook nog een verder reikende opdracht had meegekregen
dan het bestellen van die portretten en wel ‘discretelijk’ om officiële keizerlijke
belening met het graafschap Meurs te vragen, mitsgaders het recht van opvolging
aldaar ook in de vrouwelijke lijn, voor zo ver doenlijk vrijwaring voor oorlogsoverlast
en al wat dies meer zij. Een gloednieuw chapiter was het overigens niet, want als
Frederik Hendrik het in 1643 naar
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aanleiding van allerlei vijandelijke uitstrooiselen op zijn weg vindt liggen met alle
tekst en uitleg aan zijn Franse vrienden het bewijs te leveren dat zijn contacten met
de Keizer, waarbij hij allerlei onaanvaardbaars van de hand had gewezen, uitsluitend
Meurs betroffen, dan laat hij aan d'Estrades brieven zien ‘dudit Isma’ uit 1634, 1633
en zelfs reeds 1632. Dat zijn dan, terloops gezegd, ook werkelijk brieven, waaruit
de Fransman de conclusie trekt: ‘J'oserois vous asseurer que les choses sont comme
il me les a dittes’, maar dit veilig in verleden en toekomst gelaten, thans, anno 1636,
overtrof het resultaat van oom Foppe's aftastingen - waarvan hij dus blijkbaar in het
Frans verslag uitbracht - de stoutste verwachtingen, want wat - maar zie het
voorbehoud hieronder - Ferdinand er nog bij heet te hebben aangeboden, en dit
dan eigener beweging, was 's Prinsen verheffing als heer van Meurs in de
Rijksvorstenstand. Het was, aldus Aitzema - gewoon neef Lieuwe - een lelijke
tactische fout dit aanbod, al was het dan in een week met De Knuyt in de
voorzittersstoel, aan de Staten-Generaal voor te leggen ‘om te weten’ of die ‘er yets
tegens’ hadden. Dit bleek namelijk zozeer wel het geval te zijn, dat er, nog afgezien
van de alliantie met Frankrijk, ook ‘onder de gemeente niet weynich opspraeck’ van
kwam, een reactie waarover de Prins wel enigermate ‘gealtereert’ was. In ieder
geval ging het niet door, al bleef, naar wij hieronder zullen zien, de compensatie
10
niet achterwege.
Deze korte uitweiding naar aanleiding van de vorstengalerij die het prinselijk paar
zich aan het aanmeten was, naar zeventiende-eeuwse noties iets van welhaast
transcendent belang. Maar laat ons bij wijze van concessie aan onze eigen noties
toch ook nog even erbij memoreren hoe in de loop van dit jaar vlijtig werd
doorgewerkt aan de drie ‘passijstucken’ die via Huygens door de Prins waren besteld
bij de schilder Rembrandt in Amsterdam, maar waaromtrent de correspondentie
zich nog over ettelijke volgende jaren zal uitstrekken. De Amsterdamse dichter
Vondel daarentegen kunnen wij wel als definitief uit de gratie bestempelen; die had
in de onschuld zijns harten op zijn goed-Amsterdams al in 1633 een Vredewensch
aen Constantijn Huygens gepubliceerd, waarin deze werd opgewekt zijn baas aan
11
te sporen tot vrede sluiten.
En is het hier, van hoge hoogten afdalend, maar al die dingen moesten ten slotte
betaald worden, misschien de plaats om ook even vluchtig te vermelden hoe reeds
een jaar tevoren, in maart 1635, in de ‘menage van het hof’ het een en ander aan
‘verandering ende verbeteringh’ - zouden wij erg on-aulisch zijn door het bezuiniging
te noemen? - was gebracht, niet slechts door de afschaffing van ‘eenige tafelen’,
maar, meer nog naar de kern getast, met name door de afdanking van ‘verscheydene
domestycque officieren’? En, als iets zo centraals gold blijkbaar de Prins met zijn
hof in den lande, een van de bronnen waar wij dit vermeld vinden is niet zoals men
wellicht zou verwachten het corpus Gedenkschriften van Alexander van der Capellen
maar het dagboek
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van de brave Utrechtse burger en kerkvoogd Aernout van Buchell. Naar verluidt dicitur - gaat het om een besparing van meer dan honderdduizend gulden en waar
het, naar in Utrecht vernomen, in de praktijk op neerkomt, is dat - het staat er nu
eenmaal in het Latijn - voortaan alleen nog maar de intymi domestici uit 's Prinsen
keuken zelf te eten zullen krijgen, terwijl aan de rest een daggeld wordt toegekend
12
om zich mee te bedruipen; dit dan, aldus Van Buchell, Italico modo.
Dat er met het financiële beheer het een en ander niet pluis was - en dit dus reeds
verscheidene jaren vóórdat de Stuartkliek de boel zal kaalvreten - kunnen wij
eveneens gewaar worden in de briefwisseling van Constantijn Huygens die weliswaar
zelf, behalve dan natuurlijk als salaristrekker, bij dit aspect van het bedrijf niet was
betrokken, maar toch intiem genoeg gelieerd met diegenen die dat wel waren om
allerlei vertrouwelijks te vernemen; dit, naar wij veilig mogen aannemen, niet zelden
in de hoop dat hij het wel zal weten door te geven.
Dat het financieel beheer aan de orde gesteld werd, hing samen met het overlijden
op 20 juli 1635 van 's Prinsen thesaurier Thomas Brouart. Zoals bijvoorbeeld Ploos
van Amstel reeds daags daaraanvolgende - hij schrijft uit Utrecht, dus 11 juli - aan
Huygens te kennen geeft, zou niet alleen diens eigen zwager Wilhem, die zelf niets
liever wil, een zeer geschikte opvolger zijn, maar is dit bovendien een mooie
gelegenheid eens een volledige staat te laten opmaken betreffende een onderdeel
van het prinselijk inkomen, waarbij Zijne Excellentie ‘veeltijts’ wordt ‘vercloect’, te
weten de ‘prinsen’ - lees prisen, maritieme oorlogsbuit - ‘soo in als buiten Europa
becomen.’ Naar ook De Wilhem zelf - maar die dus mede candidaat is voor de
opvolging - zijn zwager laat weten, is, nu de Prins opgave van ‘syne in- ende
uytschulden’ heeft verlangd, gebleken dat hij op Brouart's boedel nog een vordering
heeft van £ 18.944, precies zoals - het staat er toevallig naast elkaar - hij op de bank
van Amsterdam een tegoed heeft van £ 251.900. In een volgend schrijven vernemen
wij hoe de overleden thesaurier met allebei de grote compagnieën geknoeid heeft,
plus ook nog met de admiraliteiten; de Zeeuwse bijvoorbeeld betaalt de Prins maar
6 % in plaats van de verschuldigde 10. Aan deze constateringen knoopt Le Leu de
Wilhem de constatering vast dat het baantje van prinselijk thesaurier toch eigenlijk
lang niet alles is, dus heeft hij - en zijn het dan soms zure druiven? - zelf zijn
candidatuur nog ingetrokken? In ieder geval werd het een ander, te weten Arn. van
Beaumont, die het in oktober 1636 naar aanleiding van een onderzoek in Middelburg
vrij ongezouten hebben zal over ‘de vuylicheden met sijne Excellenties penninghen
gepleecht’; zo te zien heeft de niet benoemde Wilhem - door Frederik Hendrik
kennelijk meer gewaardeerd als intendant bij de bouw van zijn huizen - geen ongelijk
als hij ongeveer terzelfder tijd nog eens verzucht dat Zijne Excellentie althans in
13
financieel opzicht te goed van vertrouwen is.
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Dat ook na deze onbevredigende zomer en nazomer - van een campagne kunnen
wij toch eigenlijk niet spreken - de terugkeer naar Den Haag weer nieuw geharrewar
zou brengen over de financiering van de oorlog, zal Frederik Hendrik wel niet anders
verwacht hebben; alleen begint het woord ‘nieuw’ zo langzamerhand toch wel wat
heel erg misplaatst aan te doen, zodat wij misschien beter kunnen spreken van ‘met
nog weer verhoogde intensiteit’ of iets van dien aard. Als nieuwe - dat wel! - modaliteit
bij de traditionele bekvechterij valt echter te signaleren hoe, nadat eerst het nodige
op en neer gedeputeerd was tussen de Staten van Holland en het opperste
Generaliteitscollege, de Raad van State, de Prins ten slotte de Staten-Generaal
ertoe wist te disponeren hunnerzijds een afvaardiging te sturen naar de Heren van
Holland. Het verheugende gevolg was dat zondag 21 december, steeds 1636, op
de kamer van Zijne Excellentie door zes afgevaardigden uit de boezem van Hare
HoogMogenden zelf plus vijf uit de Raad van State - waaronder François van Aerssen
en Alexander van der Capellen - met maar liefst 26 Hollanders, meer dan één man
per lid der Vergadering, spijkers met koppen werden geslagen in een van de Raad
van State afkomstig voorstel betreffende de door de Hollanders al zo lang
nagestreefde reductie van de militie. Waar het op neerkwam, was dat nog voor een
half jaar - maar dat zou midden in de zomer vallen en moet dus niet al te serieus
worden genomen - de welbekende vijftig compagnieën mochten worden
aangehouden, die al sedert 1628 boven de ‘drie staten van oorlog’ in dienst waren,
maar dat daarna al wat surnumerair was zou worden betaald uit de Franse
14
subsidies.
Generlei samenhang met deze besprekingen moeten wij zoeken achter het feit
dat nog geen week te voren door 's Prinsen hofmeester Van Dorp, de broer van de
omstreden admiraal, de hele Vergadering van Holland tegen de 18de was
uitgenodigd geweest voor een avond-ontvangst op de ‘galerije’ van het Hof, want
dat kunnen wij alleen maar duiden als een courtoisie onder naaste buren. Bijna
twee jaar geleden namelijk, op 29 januari 1635, toevallig juist op Frederik Hendriks
verjaardag, was er brand uitgebroken op het Hof en een week later, 4 februari, nog
eens, de eerste keer in het Stadhouderlijk Kwartier, de tweede ‘in de Kamer van
Finantie van Hollandt’, een omstandigheid die prompt door ‘eenige naeuw-siftende’
werd ‘geappliceert’ op de ‘rouwe ende harde aengrijpinge’, waaraan de financiën
van het gewest werden blootgesteld door de, immers in die weken bekokstoofde
Franse alliantie. Trouwens, dat drie dagen later op het aan Frederik Hendrik
toebehorende Oude Hof onder de titel Les plaisirs de la vie humaine een groot ballet
gedanst werd, aan de Haagse elite aangeboden door de ontheemde keurvorst van
de Palts, Karel Lodewijk, en zijn broer Rupert, wekte eveneens de nodige opspraak.
Maar dit soort pittoreske bijzonderheden gelaten voor wat zij waard mogen zijn, de
nauwe symbiose tussen de Hollandse Staten en de Hollandse Stadhouder in één
en dezelfde vleugel van één en hetzelfde Hof

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

475
bracht uit de aard der zaak met zich mee dat door zo'n ongenuanceerde brand beide
instanties broederlijk tesamen aan ongerief waren blootgesteld, zodat dan ook de
Hollandse Rekenkamer onder één en hetzelfde hoofd het herstel financierde.
Ongetwijfeld was daarbij 's Prinsen galerij de meest spectaculaire van de, zoal niet
uit hun assen herrezen dan toch nieuw opgekalefaterde ruimten en wat lag dan
meer voor de hand dan dat bij de herinwijding van de opstal het Zijne Excellentie
was, die als gastheer fungeerde? Ook Amalia's galerij was er bij de werkzaamheden
op vooruit gegaan, maar bij dat soort feestelijkheden plachten de dames nu een
keer niet te worden ingeschakeld. En trouwens, op het handjevol edelen na hadden
de gasten hun vrouwen gedwee thuis zitten in Dordrecht of Purmerend en wat daar
15
allemaal tussenin kwam.
Het was het laatste grote feest dat Frederik Hendrik geven zou als simpele
Excellentie; onder dagtekening 12 januari 1637 vinden wij in het dagboek van
Constantijn Huygens opgetekend ‘Incipimus mandata Principis titulo Celsitudinis
inscribere’, hetgeen wij vrijelijk kunnen verdietsen met ‘Wij beginnen in de van de
Prins uitgaande stukken de betiteling “Hoogheid” te gebruiken.’
Deze nieuwe aanduiding vereist wel enige toelichting; wat Frederik Hendrik ook
allemaal wel mag zijn geweest, hij was geen Bonaparte of iets van dien aard, maar
een autentieke prins, gesproten uit een autentiek, zij het tot dusverre matig illuster
heersershuis en die de quotering van dat huis op de onvatbare beurs van Europese
vorstenmacht en -glorie zeer zeker steeds voor ogen had, maar dit dan toch
uitsluitend binnen de legitimiteit, al is dat een rekbaar begrip, van het erkende
wereldbestel.
Wat er nu binnen dit elastische kader voorviel, is het volgende: Op 3 januari van
het vers-aangebroken jaar 1637 verscheen Charnacé in de Vergadering der
Staten-Generaal om een hoogst officieel handschrijven van Lodewijk XIII aan zijn
Très chers, grands Amis, Alliés et Confédérés te overhandigen, behelzende de
mededeling dat, gezien de afkomst zowel als de persoonlijke prestaties van zijn, 's
konings cousin, de Prins van Oranje, ‘il n'y a point de marques d'honneur qui ne luy
puissent estre justement attribuées’, zodat hij het besluit heeft genomen ‘de luy en
donner une nouvelle’, hierin bestaande dat hij voortaan door de Franse
ambassadeurs zal worden bejegend ‘d'un autre titre que celuy dont on le traitoit cy
devant.’ Hoewel - het kan toch nauwelijks arroganter - deze officiële kennisgeving
mede ten doel heeft de chers amis enz. aan een ‘exemple’ te helpen ‘pour tesmoigner
d'autant plus l'estime que vous faites de sa vertu’, die van Frederik Hendrik natuurlijk,
wordt in de brief zelf niet onthuld waarin het nieuwe eerbewijs dan wel bestaat; dat
is Charnacé gelast er mondeling bij te vertellen, blijkbaar zo ongeveer als klap op
de vuurpijl, en waar het dan per slot van rekening op neerkomt, is dat voor Zijne
Allerchristelijkste Majesteit de Prins van Oranje voortaan zal gelden als Altesse.
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Een kennisgeving zoals deze bagatellizeren zou neerkomen op weinig minder dan
een miskenning van de essentie onzer 17de eeuw in Europa. Het mag dan al zijn
dat onder het hoofd ‘economisch’ de inflatie in titulatuur ietwat moeilijk te
verhapstukken is, als sociaal verschijnsel - dat woord is zelfs toepasbaar op de top
van een elite - legt zij daarom niet te minder gewicht in de schaal.
Begonnen was het bij ‘Majesteit’, de term waarmee in de Romeinse miscanon
God zelf, de Eerste Persoon der Heilige Drievuldigheid, wordt toegesproken - ...
offerimus praeclarae majestati tuae... - en die daarnaast aan slechts één mens in
de Latijnse christenheid toekwam, aan de wereldlijke evenknie van de sacrale Paus,
de Westerse Keizer, maar dan ook, uit hoofde van die opperste waardigheid in het
ondermaanse, aan hem voor zijn eigen persoon alleen; nog in de briefwisseling
tussen het voorbeeldige echtpaar Karel V en Isabel van Portugal betitelt zij hem
met ‘Magestad’, hij haar met ‘Serenísima Emperatriz’. Reeds in de nadagen van
Karel V echter breidt het gebruik van ‘Majesteit’ zich uit tot een categorie die tot
dusverre als ‘Hoogheid’ had gegolden, de diverse koningen die niet meer dan elk
zijn simpele koninkrijk hadden, zoals de eigen zoon Philips, die immers wel zijn
vader opvolgde in diens vele Spanjes, maar niet als keizer, en, zeker niet in de
tweede plaats, de grote rivaal, in eigen ogen eveneens opvolger van Karel de Grote,
de koning van Frankrijk. En dan verbreidt de olievlek zich verder: Portugal, Engeland,
Skandinavië, Polen en ga maar door ad libitum; ten slotte komen wij terecht bij zulke
in laatste instantie toch schertsfiguren als het winterkoninklijk paar in Den Haag.
Het afleggertje ‘Hoogheid’, waarmee nog Shakespeare's koningen zich hadden
getooid, was bijgevolg zo veel als disponibel, maar dat vacuum was gauw genoeg
opgevuld in een wereld waar het wemelde van keurvorsten, hertogen en, niet te
vergeten, jongere zoons en dochters van koningshuizen. Naar Adriaan Pauw juist
dit jaar uit Parijs bericht, worden daar thans alle prinsen van den Bloede met Altesse
‘getracteert’, een ‘nieuwe hovaerdije’, door Gaston d'Orléans meegebracht uit
Brussel, ‘alwaer hij gesien hadde den Cardinael-Infante te tracteren met Altesse
Royale’, zodat hij het zelf niet voor minder kon doen. En à propos van dat helemaal
fraaie toevoegsel, in een van zijn brieven aan zwager Nicolaas vraagt Hugo de
Groot, die het lonken nog steeds niet kon laten, zich af of Frederik Hendriks raden
eigenlijk wel weten dat de prinsen van Oranje uit het huis des Baux - de voorgangers
dus van de Châlons, van wie het op de Nassau's was vererfd - ‘niet alleen titulen
hebben gehad tot het Graafschap van Provence, waaruit zij waren gesproten, maar
ook tot het Koningrijk van Arles’. Het zou wellicht ter navolging te pas kunnen komen
voor het geval dat de hertog van Savoye uit hoofde van zijn pretenties op het
koninkrijk Cyprus zich Koninklijke Hoogheid mocht gaan noemen. Zo ver is het naar
wij weten nooit gekomen; de eerste Koninklijke Hoogheid op het
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Binnenhof zal het arrogante schoondochtertje zijn, waarmee de familie vijf jaar na
16
dezen wordt opgeluisterd.
Was ‘Hoogheid’ een betiteling, primair geconditioneerd door iemands afkomst,
hetzelfde kan men zeggen van wat wij vinden prijken - en wat daar zal blijven prijken
- boven de brieven die door de Staten, Provinciaal dan wel Generaal, tot de Prins
werden gericht, ‘Doorluchtige, Hoochgeboorne Vorst ende Heere’, alsmede van het
‘Uwe Furstelijcke Genade’ dat wij nogal eens tegenkomen in de tekst van die brieven,
maar dat als dagelijkse aanduiding toch aanzienlijk minder frequent was dan ‘Uwe’
of ‘Zijne Excellentie’.
Die laatste echter was een betiteling, niet zozeer samenhangend met geboorte,
maar die placht te worden toegekend aan heel enkele hoogwaardigheidsbekleders,
zoals bijvoorbeeld de Oranje-stadhouders, van wie, al werd het dan geweten, heel
zeker nauwelijks nog werd aangevoeld dat zij in wezen functionarissen waren. En
terloops even opgemerkt, na de bevordering van Frederik Hendrik tot ‘Hoogheid’
zal ‘Zijne Excellentie Stadhouder’ bijna bij antonomasie de neef uit Friesland zijn.
Ook ‘Excellentie’ was echter ten prooi gevallen aan een zekere inflatie en wie er
met name meer en meer mee gingen strijken, waren ambassadeurs, zodat dan ook
reeds enkele jaren na dezen de Heren Staten zelf alles op haren en snaren zullen
zetten dat ook hun eigen afgevaardigden naar Munster ermee zullen worden
bejegend. Maar meer nog, reeds thans werden Pauw en De Knuyt aan het Franse
hof Excellentie genoemd, zodat men toch waarlijk wel kan zeggen dat het tijd werd
17
de Prins een eindje omhoog te stuwen.
En lag het nu op de weg van de Franse koning hiertoe het initiatief te nemen?
Desgewenst zeer zeker; zelfs kan men eigenlijk wel beweren dat het van hem en
van zijn kardinaal een politieke meesterzet was, en dit dan in velerlei opzicht. Om
te beginnen was het natuurlijk een aardige geste, en een die daarbij geen duit kostte,
tegenover iemand die men, zo nu en dan een misverstand ten spijt, zorgvuldig te
vriend wilde houden, terwijl de gelegenheid tevens kon worden te baat genomen
om impliciet 's mans nominale bazen, al die burgers en on-aulische adel, weer eens
vanuit de hoogte op hun nummer te zetten zonder dat zij zich er openlijk aan konden
stoten.
Maar ook zelfs in het licht der grote politiek bezien was deze geste tegenover een
protagonist op het wereldtoneel zoals deze Prins van Oranje een ware voltreffer.
Hierboven hebben wij gezien hoe keizer Ferdinand II aan Frederik Hendrik had laten
aanbieden hem als Heer over Meurs in de rijksvorstenstand te verheffen. In het
midden gelaten of dit aanbod al iets definitiefs was geweest, dan wel of, naar wij quandoque bonus... - elders bij een en dezelfde Aitzema lezen, de ‘Spaensche ende
Spaensgesinde’ het hadden weten te beletten, iets politiek haalbaars was het in
geen enkel opzicht geweest. Tussen de Keizer, die een graaf tot vorst kon verheffen,
en het hoofd van de Ottoonse tak Nassau was vooralsnog in het Europese be-
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stel geen openbaar beleefdheidsverkeer op welk niveau dan ook mogelijk.
Deze impasse nu bood, omgekeerd, een ideale opening aan de Franse koning
met zijn oude rivaliteit, niet slechts jegens de huidige keizers als leden van het het
Huis Habsburg, maar, fundamenteler nog, als oostelijke mede-opvolgers van Karel
de Grote, die de keizerlijke waardigheid praktisch in pacht hadden weten te houden
in een Heilig Rooms Rijk dat geleidelijkaan als zijnde ‘Deutscher Nation’ was komen
te gelden.
Hierbij nu doet zich een aardige paradox voor; de Franse Koning had in zijn
Royaume oneindig veel meer te zeggen dan in zijn Reich de Keizer, maar juist de
ontwikkeling die hiertoe geleid had bracht met zich mee dat, als vrijwel enige
compensatie, de keizers veel meer lieden van het slag van een Frederik Hendrik
een veel groter pleizier konden doen dan de Franse koningen. Die ontwikkeling
immers was in de twee helften van het oude rijk van Karel de Grote in diametraal
tegenovergestelde richting verlopen. Geeft het westen, of noem het maar Frankrijk,
een beeld te zien, waar de rijksgroten meer en meer ondergeschikt raken - de laatste
stuiptrekkingen vallen in deze jaren - aan het centrale gezag van de Kroon, in de
gebieden ‘Deutscher Nation’ groeiden diezelfde ‘groten’ uit tot vorsten en vorstjes
elk in zijn eigen territorium. Weldra zal het in Osnabrück en Munster zijn beslag
krijgen; dan zal voortaan, de vrije Rijkssteden niet te na gesproken, heel die wirwar
van potentaatjes nog slechts met een nauwelijks meer dan ideëel te noemen band
aan het Rijk en zijn Keizer verknocht zijn.
Maar niettemin die band, hoe weinig, soms al onwaarneembaar knellend ook, is
het die voor het keizerschap zijn betekenis waarborgt als autentieke bron van alle
eerbewijzen en rangverhogingen. Een rijksgraaf wordt rijksvorst, alleen de Keizer
kan het bewerkstelligen. Vrijwillig of in feite gedwongen, dat doet niet ter zake; een
halve eeuw na dezen zal hij zelfs zijn machtigste ‘leenman’, toevallig een kleinzoon
van Frederik Hendrik, als koning moeten erkennen, al is het dan als koning in een
van oorsprong Pools, niet tot het Rijk behorend Pruisen.
Te zelfder tijd nu dat al dit weligs aan vorstelijke bloesemtooi beoosten de Rijn
zijn volle glorie bereikt, heeft de Franse koning de van huis uit even grote geslachten
te zijnent zo ver gekregen, dat zij het als de hoogst bereikbare eer in het
ondermaanse beschouwen hem 's morgens in zijn hemd te mogen hijsen. Daar zijn
wij in dit jaar 1637 nog niet aan toe, maar wel is het duidelijk dat een
ontwikkelingsgang die daarop uit zou lopen, niet tevens elleboogruimte liet om
andere onderzaten dan eigen neven zo hoog te verheffen, dat zij als Hoogheid
geëtiquetteerd konden worden.
En dan doet zich ineens met een figuur als Frederik Hendrik een unieke
gelegenheid voor zonder een eigen onderdaan te ver over het paard te tillen ook
even als het ware keizertje te spelen. Zeker, 's mans minuscule prinsdommetje waar
op zichzelf met goed fatsoen geen hoogheid aan kon worden
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gespendeerd, werd in deze jaren zonder enig voorbehoud als souverein erkend,
maar het kon wat zijn ligging betreft toch ook als in voldoende mate Frans worden
aangemerkt om, zonder dat er expressis verbis iets van dien aard werd naar voren
gebracht, een parallel te suggereren met, zeg bijvoorbeeld de Nassause
graafschappen in hun verhouding tot het Rijk. Dat er verband gelegd kon worden
tussen dit Franse initiatief en de achterwege gebleven verheffing van Meurs tot
vorstendom, zouden wij dan ook, zelfs al had Aitzema het niet erbij verteld, voor de
19
hand liggend mogen noemen.
Nochtans, al kan men in een zo heraldisch georiënteerde eeuw als de zeventiende
bij een gebaar zoals dit moeilijk nalaten te denken in termen van een mogelijke, al
dan niet vermeende Franse suzereiniteit over Orange, iets van dien aard behoefde
hoegenaamd niet in het geding te worden gebracht; de Koning van Frankrijk, dat
overweldigende Europese personage, gaf eenvoudig te kennen dat hij om allerlei
redenen, voornamelijk de Republiek van de Heren Staten betreffende, besloten was
voortaan de Prins van Oranje met ‘Hoogheid’ te betitelen en zoals de Koning van
Frankrijk waarlijk wel kon verwachten werd dit zijn voorbeeld door alle met de
Republiek bevriende of zelfs maar neutrale potentaten onmiddellijk gevolgd en
evenzeer door de Spanjaarden zelf, wanneer zij het enkele jaren na dezen met de
Prins op een accoordje proberen te gooien. Wat de neutralen betreft had althans
voor één hunner, de Stuart in Engeland en zijn dynastie, dit initiatief van zijn broeder
van Frankrijk ver reikende gevolgen, want hoezeer ook in het nauw gedreven, zijn
oudste dochter aan minder dan een Hoogheid ten huwelijk geven, is iets waartoe
hij zich zelfs op het schavot wel nauwelijks zou hebben bekwaamd.
Of, evenals zo te zien de Heren Staten, ook Frederik Hendrik zelf door dit initiatief
van Franse zijde wat men nu werkelijk noemt verrast werd, is moeilijk meer uit te
maken; men zou zo zeggen, het komt niet erg waarschijnlijk voor en een, al is het
dan maar vage aanwijzing dat het ook inderdaad niet het geval was, mogen wij
wellicht zien in een opmerking van Hugo de Groot: ‘Ick verstae hier dat den coning
den tytel van Altesse heeft gegeven aen mijnheer den prins van Orangie, wetende
20
dat de princesse selve wenschte.’
Maar de Koning kon dan wel een groots gebaar maken, voor de in titulatuur
verhoogde Prins was het van niet minder belang hoe de Staten erop zouden
reageren. Reeds terstond na Charnacé's propositie weet Nicolaas van Reigersberg
te berichten dat door velen betwijfeld wordt of zij de Prins wel ‘dienstych ende
aengenaem’ zal zijn, ‘alsoo materie geeft van discoursen ende bedencken, gelijck
de republijcquen dat eygen is’, en vier weken later, 2 februari, drukt vader Jan de
Groot het nog plastischer uit: ‘Door alle steden ende gehuchten, jae door de geheele
lucht door clinckt alhyer de galm van Zijne Hoocheyt ende Son Altesse; Godt gheve
21
dat nae de Palmesondach gheen Goede Vrijdach en volge.’
En inderdaad, als wij zorgvuldig lezen... Wat wij natuurlijk moeten voor-
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opstellen, is dat het ondenkbaar zou zijn geweest de Heren Staten een mededeling
zoals deze van de Koning hun bondgenoot eenvoudig voor kennisgeving te zien
aannemen. Dat zij er, huiselijk uitgedrukt, niet langs konden als eersten het gegeven
voorbeeld te volgen, mogen wij eveneens wel onomstotelijk noemen, maar is het
daarom niet des te opvallender dat wij niettemin een zekere aarzeling moeten
constateren, waarbij wij in het midden mogen laten welk van de twee door Aitzema
in dit verband genoemde motieven het zwaarst woog, gepiqueerdheid omdat dezelfde
Franse Koning, die wel hun Prins tot Hoogheid bombardeerde, hunzelf, Heren
Staten, nog steeds niet het volle protocollaire pond gaf, waarop zij aanspraak
maakten, dan wel, in nauwste samenhang daarmee, argwaan of niet wellicht die
Koning met die Prins ‘yets groots voor hadde’, te weten hem aan de souvereiniteit
te helpen. Per slot van rekening had reeds 's Konings vader, Hendrik IV, de opdracht
daarvan aan Maurits als wenselijk aanbevolen. Zelf zal Frederik Hendrik een paar
jaar na dezen, in 1640, via d'Estrades aan Richelieu laten weten dat de Staten
inderdaad ‘tesmoigné jalousie’ hadden over die hem verleende titel van ‘Altesse’,
weshalve dan ook ‘il alloit fort de son intérest’ dat aan de Heren zelf thans de
voldoening worde gegeven hun vertegenwoordigers op het aanstaande
vredescongres als volwaardige ambassadeurs met aanspreektitel ‘Excellentie’
22
erkend te krijgen.
Wat wij in ieder geval waarnemen, is dat, terwijl reeds op de dag zelf van
Charnacé's propositie, 3 januari, in het vage weg was ‘goetgevonden ende verstaen’
de Prins met Hoogheid te tracteren, de desbetreffende formele resolutie nog
achterwege was gebleven. Bijgevolg laat Frederik Hendrik vier dagen later bij monde
van zijn factotum De Knuyt, toevallig zelf die week voorzitter van de Hoge
Vergadering, eens informeren of er nog iets van komt. Ten minste, zo mogen wij
het dunkt mij wel duiden, al staat het er uiteraard wat minder huiselijk. Wat hem
betreft is Zijne..., ja, zijne wat? daar gaat het immers juist om, maar in ieder geval
is hij, de Prins, volmaakt tevreden met een lagere titel, maar zijn bezoekers weten
nu niet hoe zij hem moeten aanspreken, dus gaarne uitsluitsel. En ziet, dan volgt
nog diezelfde dag de resolutie in optima forma, maar dan ontzien de Heren zich
verder ook niet hun obligate bedankje aan de Parijse Majesteit aldus te concipiëren,
dat de genoemde Majesteit bedankt wordt ‘de s'estre conformée avec nous à donner
le tiltre d'Altesse au Prince...’ enz. Na vlammend protest van Charnacé werd het
echter niet zo verzonden.
Niet bijster elegant, geheel die procedure, maar nog minder elegant is wat wij
zien gebeuren, als de Staten van Holland bijeenkomen voor hun wintervergadering.
Dan wordt weliswaar het mede door hun eigen afgevaardigden genomen
generaliteitsbesluit betreffende 's Prinsen betiteling goedgekeurd, maar niet zonder
dat vrijwel in één adem door enkele leden ‘gemoveert’ wordt voor de gedeputeerden
ter Staten-Generaal een nieuwe, stringente in-
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structie op te stellen, ter besoignering waarop reeds twee dagen later een aantal
23
leden wordt aangewezen.
Als wij daar echter bij bedenken dat deze instructie er inderdaad zal komen, maar
pas in 1643 na al het Engelse zeer tussen Fredrik Hendrik en Holland, lijkt dan niet
de conclusie gewettigd dat het voorlopig nog niet zo'n vaart liep? Zelfs werd de band
tussen het machtige gewest en zijn stadhouder nog iets nauwer aangehaald, toen
in februari van ditzelfde jaar 1637 de Hollandse ridderschap, in de bewoordingen
van een door Jacob Cats ter vergadering voorgelezen acte, tot Zijne Hoogheid het
verzoek richtte haar ‘de gunste en eere te willen doen’ als Eerste Edele tot haar
gremium toe te treden. In termen van praktische politiek had het niet heel veel om
het lijf; wat het met name op geen stukken na betekende, was een monopoliepositie
zoals in Zeeland, maar daar stond tegenover dat, anders dan in de dagen van
Maurits en Oldenbarnevelt, die Hollandse ridderschap toch steevast op de hand
van de Prins was. Dat zij haar stem placht uit te brengen bij monde van haar
kanselier, de raadpensionaris, bracht in de dagen van Jacob Cats al evenmin enige
moeilijkheid met zich mee, al behoeven wij nu ook weer niet blindelings de zwagers
Nicolaas en Hugo te geloven dat Cats ‘syne conscientie sooverre can uytstrecken
dat hij concludere of niet’ al naar gelang het Frederik Hendrik ‘te passe comt’, een
staat van zaken waarbij de voormalige kroonprins van Oldenbarnevelt zich met
gespannen verwachting afvraagt of de Hollanders bereid zullen worden gevonden
het allemaal te ‘concoqueren’. Overigens weigerden verscheidene leden van Holland
de ‘notificatie’ van 's Prinsen benoeming tot Eerste Edele als zodanig te accepteren
om niet de schijn op zich te laden van er stilzwijgend in te hebben toegestemd. En
- merkwaardige nieuwlichterij in een handelslandje - waartegen bij dezelfde
gelegenheid eveneens werd geprotesteerd, was de nochtans vanouds vertrouwde
24
pretentie van de adel geheel het platteland te vertegenwoordigen.
Van meer praktisch zowel als symbolisch belang dan deze zij het nog zo aardige
geste van de Hollandse ridders was een maatregel van de Generaliteit, aansluitend
op wat reeds een paar jaar tevoren in elk van 's Prinsen vijf stadhouderschappen
was bekokstoofd. Nadat er al in april op gebesoigneerd was, resolveerden Hare
HoogMogenden eind mei tot survivance voor Willem II ook in het kapitein- en
admiraal-generaalschap, en wel om ‘datelijck effective te bedienen’ zodra de huidige
Prins ‘sal comen aflijvich te worden.’ Mocht dit onverhoopt het geval zijn zo lang de
- thans elfjarige - opvolger nog te jong is om in eigen persoon op te treden, dan
25
zullen speciale maatregelen worden beraamd. En in aansluiting op deze stap
vooruit in het verdynastizeringsproces ook nog een bescheiden maar niet
onbetekenend pluspunt bij Frederik Hendriks internationale quotering: onder
dagtekening 5 september van ditzelfde jaar 1637 rapporteert Grotius aan Oxenstierna
- zo zwaar woog dat soort dingen in de zeventiende eeuw - dat de nieuwe Engelse
ambassadeur
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in Den Haag, Sir William Boswell ‘zoals gebruikelijk begint te worden’ zich niet eerst
bij de Staten, maar bij de Prins heeft vervoegd, tot wie hij ook het verzoek heeft
gericht de gebruikelijke commissarissen aan te wijzen, met wie hij zijn boontjes kan
26
doppen.
Zo te zien kunnen wij voor dit jaar 1637 gevoeglijk spreken van allerlei ups and
downs in de bekende driehoeksverhouding Prins-Generaliteit-Provincie, maar ook
al smeulde er zoals steeds allerlei aan conflictstof en zelfs al nam dat smeulen
gestadig toe in waarneembaarheid, Frederik Hendrik was er, in tegenstelling tot zijn
zoon na hem, de man niet naar het tot een conflagratie te laten komen. Op zichzelf
beschouwd was ieder afzonderlijk schepje conflictstof vrij onbenullig, het ene pleit
nog zeurderiger dan het andere, maar ook al voelen wij ons niet in de verleiding
gebracht er hier een uitgebreid relaas van op te hangen, in hun onderlinge
vervlochtenheid zijn deze beuzelingen te zeer typerend voor geheel de politieke
atmosfeer en bijgevolg voor de positie van de Prins in den lande, dan dat zij te enen
male onvermeld mogen blijven. Strootjes in de wind, als wij er nog een derde
beeldspraak bij willen halen, maar die wind zal pas aanzwellen tot een storm, als
Frederik Hendrik al ruim drie jaar in de Delftse Grote Kerk rust.
Waar het in laatste instantie nog steeds om ging, was de oude, onoplosbare vraag
wat de Generaliteit aan bevoegdheden competeerde op het grondgebied van een
van haar zeven leden, in casu dan voor de zoveelste maal weer eens Holland. Als
nasleep van de lamentabele vlootvoogdij door Philips van Dorp deden zich
bijvoorbeeld allerlei matrozenrelletjes voor, die volgens Prins en Staten-Generaal
ter berechting thuishoorden bij de admiraal en de krijgsraad, terwijl in Hollandse
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ogen het gewone justitiële apparaat in de betrokken steden bevoegd was. Maar
dit conflict kan worden opgeschort tot het conflictjaar 1650, als onder meer Witte
de With op de Haagse Voorpoort gevangen zit. Meer, zij het ook nog vluchtig stof
had nu, in 1637, een andere, wijder vertakte competentiekwestie doen opwaaien,
die eveneens te maken had met zeezaken en waartoe de aanleiding geleverd werd
door de convooien en licenten die ook reeds het jaar tevoren zo veel geharrewar
hadden veroorzaakt.
Of wij het nu een wantoestand noemen of niet, de meest efficiënte manier om
een belasting ook werkelijk iets te doen opbrengen, was onder het Ancien Régime
haar te verpachten en zo was men ter Generaliteit al sedert ettelijke jaren op het
idee gekomen dit probate middel ook toe te passen op de licenten, zij het dan
vooralsnog niet in hun geheel, maar slechts voor een kwart. In mei van dit jaar 1637
echter besloten de Staten van Holland voor hun gewest van dit systeem af te stappen
en die belasting - welteverstaan dus: generaliteits-belasting - voortaan te hunnent
rechtstreeks te ‘collecteren’. Een drietal uit de landprovinciën afkomstige leden van
de Amsterdamse admiraliteit evenwel verkoos zich in hun gedaante van
generaliteitsambtenaren van deze Hollandse
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beslissing niets aan te trekken en haalde zich daarmee vanwege de stedelijke justitie
een formele rechtsvervolging op de hals. Een hunner nu, de Stichtenaar Ernst van
Reede, heer van de Vuursche, liet dit niet op zich zitten en deed zijnerzijds de
Amsterdamse schout een proces aan. Hij werd gesteund door de Staten van Utrecht,
die er zelfs een speciale delegatie naar de Generaliteit aan spendeerden, terwijl behoeft het er nog bij te worden verteld? - de Heren van Holland zich solidair
verklaarden met Amsterdam. Kortom, de boot was aan en een van de tierigste
twistpunten was uiteraard of het fameuze artikel XVI van de Unie van Utrecht, dat
over de bijlegging van geschillen door de stadhouders, hier al dan niet van toepassing
was.
Nogmaals, de kleuren en geuren moeten hier achterwege blijven; vermeld zij dus
alleen maar dat een paar maanden later op last van de Staten van Holland de
‘biljetten’ ter aankondiging van de verpachting - te weten van dat kwart van de
licenten - spectaculair verwijderd werden van de pui van het Haagse stadhuis, waar
die verpachting placht plaats te vinden, zodat de Staten-Generaal haar, uiteraard
onder Hollands protest, verlegden naar een der nevenvertrekken van hun eigen
kwartier op het Binnenhof. En, laat ons het vooral niet vergeten, wat bij dit alles op
de achtergrond meespeelde, was het geval van die onzalige schepen, die uit
Amsterdam waren verkocht aan de Genuezen, notoire satellieten van de Spanjaard.
Dat hier een strafvervolging op haar plaats was, erkenden in beginsel ook de
Hollanders zelf, maar ook in dit geval wilden zij haar in eigen hand houden, terwijl
van generaliteitswege geen greintje vertrouwen gekoesterd werd dat er in dat geval
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iets van zou terechtkomen.
Maar hoe luidruchtig er ook wederzijds werd gevocifereerd, het liep allemaal weer
met sissers af, ook ditmaal grotendeels dank zij de tact en het geduld, waarmee de
Prins, terwijl hijzelf Breda aan het belegeren was, aan alle partijen een voldoende
portie theoretisch gelijk wist te geven om hun eer als gered te kunnen beschouwen
en door de kwestie zelf met veel omzichtigheid op de bekende lange baan te
schuiven. Voor zover er van een langste en een kortste eindje mocht worden
gesproken, trokken misschien de Hollanders aan het iets langere, maar het heroveren
van een stad als Breda kostte nu eenmaal veel geld. En à propos van al dat
theoretisch gelijk, waaraan onze voorouders zich zo eindeloos veel lieten gelegen
liggen, als wij daarbij voor de aardigheid eens een term te pas brengen als
‘gezichtsverlies’, stoten wij daarmee dan mogelijkerwijze op de soliedste basis om
eerlang voor de Chinezen van Europa te mogen doorgaan? En was dan eigenlijk
Frederik Hendrik, al zijn tekortkomingen ten spijt, niet een van de meest wijze
29
mandarijnen, die ooit met die chinoiserie gemanoeuvreerd hebben?
Een geschiedvorser wordt op den duur achterdochtig; als Aitzema in een voor hem
typerende Auftakt tot de hierboven samengevatte episode het terloops even heeft
over ‘de Ho. Mog. Heeren Staten-Generaal, die men anders oock
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indigiteert met de naam van de Generaliteyt’, bedoelt hij er dan in dit geval iets
speciaals mee? Bijvoorbeeld dat men toch eigenlijk het tweetal begrippen niet zo
maar over één kam mag scheren zonder bij het laatste in ieder geval de Prins te
betrekken? Maar wij kunnen nog verder doorredeneren; in het merendeel van de
provincies kwamen de Staten slechts één of twee maal per jaar bijeen, terwijl hun
afgevaardigden ter Staten-Generaal doorgaans voor lange jaren in Den Haag
verbleven, waar dan nog bijkwam dat die afgevaardigden niet zelden door toedoen
of dan toch met medeweten van de Prins zorgvuldig waren uitgepikt. Is het dan zo'n
wonder als zich hierbij wel eens communicatiestoornissen voordeden?
Dat dit ook deze zomer het geval was, vinden wij om te beginnen gedocumenteerd
bij de zelf zo weinig bij de zaak betrokken Nicolaas van Reigersberg, die erover aan
De Groot schrijft op een van zijn periodieke reizen naar Zeeland. Zowel de
Generaliteit als Holland laten brieven uitgaan aan alle gewesten om hen op hun
hand te krijgen, maar wat is het resultaat? Van een provincie als Zeeland kunnen
wij moeilijk verwachten dat zij nadrukkelijk tegen de Generaliteit partij zal kiezen,
maar wat Nicolaas wel constateert, is dat de ‘humeuren’ er niet ‘staen om haer in
die saecke te verclaren, synde de groote autoriteyt ende het gesach dat die
vergaderynge’ - noteer de term! - ‘haer aenneempt, soo hier als elders veele tegens
31
de borst.’
Uitvoeriger vinden wij het geval uit de doeken gedaan en becommentarieerd in
een paar brieven aan Frederik Hendrik van de man, in wiens politieke leven juist
deze problematiek centraal had gestaan en kennelijk nog steeds stond, François
van Aerssen. De problematiek dus van 1618, maar die in 1650 opnieuw uitslaand
actueel zal worden en die wij nergens kernachtiger vinden samengevat dan in deze,
laat ons maar eerlijk zeggen sermoenen. In feite geldt Van Aerssens
verontwaardiging ook ditmaal Holland, het gewest, waar hijzelf als heer van
Sommelsdijk lid was van de ridderschap, als hoedanig hij thans zelfs - en dat bracht
last genoeg mee - in de Raad van State zetelde. Dat ook nu weer Holland de kwade
Pier is, neemt echter niet weg dat het, over een vijftal brieven uitgesmeerde betoog
op zichzelf beschouwd veel meer het provincialisme als zodanig op de korrel neemt,
de cultus van het eigen gewest ten detrimente van het dierbare abstractum, de
Generaliteit, die het 's Prinsen taak is door drastisch optreden veilig te stellen:
‘Sy la Généralité n'a point d'autorité de soy et qu'il la faille aller chercher
aux provinces, qui se banderont tousjours touttes pour leurs intérests
contre toutte superiorité, qu'elles-mesmes néanmoins ont establye et
déférée au maintien de l'Union, quel moyen restera-il de contenir les
provinces au devoir de leurs conventions?’
En een paar dagen later nog meer ad hominem: ‘... qui soubstiendra vostre authorité,
quand l'Union se trouveroit désarmée?’ Dan zou hij, Frederik Hendrik, gedoemd
zijn bij tij en ontij toe te snellen om de particuliere belangen te

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

485
behartigen van item zoveel onderling kibbelende provincies. ‘Mon advis donq seroit,
32
Monseigneur, que V.A. ne souffrist point que l'Union fust esbreschée.’
De enige niet-contemporaine geschiedschrijver die aan deze episode enige
aandacht gewijd heeft, de ten onrechte zozeer verwaarloosde Brill, lijkt even met
33
de gedachte te hebben gespeeld of met deze adviezen Van Aerssen soms
concretelijk kan hebben bedoeld Frederik Hendrik ertoe te bewegen het beleg van
Breda op te breken en met zijn leger een soort staatsgreep te ondernemen, maar
dat zou dan toch wijselijk heel erg in het vage gebleven zijn. Iets anders is dat wij,
dit soort opwekkingen lezende, nog eens ten volle beseffen hoezeer 's mans zoon
in 1650 als adviseur van Willem II een vaderlijke traditie voortzette en zelfs zou men
zich kunnen voorstellen dat de genoemde zoon van Frederik Hendrik alvorens toe
te slaan deze tot zijn vader gerichte en in het Huisarchief bewaarde adviezen van
de heer van Sommelsdijk sr. met aandacht heeft bestudeerd. Dat is hier echter niet
aan de orde; genoemde heer senior was stellig een veel te ervaren politieke rot en
insider om serieus te kunnen hebben verwacht dat dezelfde staatsman en veldheer,
die zich door een vijandelijke inval op de Veluwe niet vóór Den Bosch had laten
weglokken, een soortgelijk groot beleg zou opgeven ter ere van enkele, weliswaar
dan in wezen niet ongevaarlijke, maar vooralsnog niet meer dan latente politieke
moeilijkheden. En om nog even terug te komen op ons punt van uitgang voor dit
paragraafje, het ons door Aitzema opgedrongen onderscheid tussen Staten-Generaal
en Generaliteit; in de afzonderlijke provinciën mocht dan al hier en daar wat gemokt
worden, de ons in het vorige hoofdstuk gebleken onwil van zo veel hoogmogende
afgevaardigden het Frederik Hendrik onwelgevallige besluit betreffende admiraal
van Dorp te nemen, mag toch wel een duidelijke indicatie worden genoemd dat de
HoogMogende Vergadering als zodanig haar Prins niet zo maar uit de hand dreigde
te lopen.
Onder het vele dat in Frederik Hendriks leven beslist niet van een leien dakje was
gegaan, moet zonder twijfel ook het belegeren van Den Bosch worden gerekend,
maar is het alleen maar het optisch bedrog dat ons als nageslacht nu eenmaal altijd
belaagt, waardoor ons de indruk wordt bijgebracht dat aan die belegering van acht
jaar geleden en trouwens ook nog aan die van Maastricht, veel meer... ik zou het
willen noemen ‘opgewektheid’ of zelfs wel ‘sjeuigheid’ was te pas gekomen dan
thans aan die van Breda? En, nauw verwant met overpeinzingen in die toonaard,
hoe moeten wij ‘Breda’ placeren, als een ‘nu eindelijk’ of was het eerder een ‘vooruit,
dan dat maar’? Dat de, juist bij de aanvang van zijn principaat teloor gegane eigen
Nassaustad gedurende al die jaren voor Frederik Hendrik een teer punt moet hebben
betekend, lijkt dermate voor de hand liggend, dat wij het tegendeel beslist wel
abnormaal zouden mogen noemen, maar had zij niet op veel meer harmonische
mitsgaders minder dure en omslachtige wijze in de schoot der Unie en de schutse
van haar baron kun-
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nen terugkeren dan door een formele belegering? Met andere woorden, door haar
handhaving voor de vijand strategisch onmogelijk te maken ten gevolge van eigen
veroveringen verder zuidelijk, en welke naam doemt daarbij eerder op dan die van
Antwerpen, die allerheetste brij, waar al zo dikwijls kat-omheen gespeeld was? Is
het onredelijk te stellen dat slechts op grond van dergelijke overwegingen een zo
belangrijke vesting als Breda, zo ver in het noorden van Brabant nabij Holland en
Zeeland gelegen, op die kortstondige feinte in 1634 na, zo lang ongemoeid kan zijn
gelaten?
Zelfs nu nog, in dit jaar 1637, wanneer het er dan eindelijk wel van komt, lijkt het
onbehaaglijk veel op een pis-aller. Toen Frederik Hendrik op 26 april uit Den Haag
was opgebroken, liet hij daags daarna door de voorzitter der Staten-Generaal, zijn
welvertrouwde Ploos van Amstel, mededelen dat hij ‘een aenslach ten dienste vant
Landt voorhadde’ en dat hij zijn vertrek geheim had gehouden ‘omdat alles des te
secreter mochte blijven’, zodat dan ook waaruit die aanslag zou bestaan zorgvuldig
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in het midden werd gelaten. Nog afgezien daarvan, dat hij zelf had geaarzeld
tussen Geldern, dan wel Antwerpen, Breda of Hulst, had namelijk de Prins zich door
Charnacé laten overhalen nogmaals Duinkerken tot object te kiezen, dit met de
toezegging dat het, hoewel volgens het tractaat van 1635 tot de Franse partage
behorend, bij een verhoopte verovering aan de Staten zou blijven. Ook ditmaal
echter kwam men niet zover. Zelfs door en door op geen stukken na; nadat de
schepen met het leger aan boord drie weken lang bij Rammekens voor anker hadden
gelegen ‘à attendre le vent’ en nadat ook nog een ietwat vluchtige poging tot
verrassing van Hulst was mislukt, werd, voor zover het Vlaanderen betrof de kans
tot verkeken bestempeld en het besluit genomen dan maar Breda te gaan belegeren,
en wel, naar erbij staat, tot ‘grande rejouissance’ van de troepen, die ‘dès qu'ils
virent paroistre le clocher de la ville’, in levendige vreugdekreten uitbarstten, waarbij
het niet aan ons staat zuurzoet op te merken dat iemand die zelf baron van Breda
is toch wel de laatste behoorde te zijn om een toren van die allure tot clocher te
35
verhuiselijken.
Dus onmiskenbaar toch zo iets als ‘vooruit dan maar’, al mogen wij daar stellig
niet aan toevoegen ‘bij gebrek aan beter’ - dat zou alleen en uitsluitend Antwerpen
zelf hebben kunnen zijn - maar hoogstens ‘bij gebleken onmogelijkheid van iets
anders.’ Dat echter het beleg van de stad aan de Mark in ieder geval bij 's Prinsen
vertrek uit Den Haag hem niet als eerste doel voor ogen had gestaan, kunnen wij
bijvoorbeeld alleen alreeds daaruit afleiden, dat Huygens vanuit het kamp zelf in
opdracht van de Prins Rivet moet verzoeken ‘de faire ouvrir la serrure de la porte
de sa bibliothèque’ - die werd dus blijkbaar goed bewaard - ‘et en retirer l'histoire
36
latine du siège de Breda, escrite par le jesuite Hermanus Hugo.’
Maar hoe het dan ook gesteld mag zijn geweest met de besluitvorming, de
belegering zelf werd er een in de zo langzamerhand wel als klassiek aan te
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merken trant van Den Bosch en Maastricht, waarbij dan in dit speciale geval de
feinte van 1634 in zoverre achteraf tot generale repetitie werd bevorderd, dat de
kwartieren juist zo werden ingedeeld als bij die vluchtige gelegenheid, met de Prins
zelf nabij Ginneken.
Het klassieke model dan, met binnen de bekogelde veste al wat zich aan
benauwenis laat voorstellen en in het kamp van de belegeraars het altijd nog even
gevaarlijke werk van het ‘approcheren’ en van de bestormingen wanneer er eindelijk
een bres was geslagen, de maar al te bekende accumulatie van menselijk lijden en
doodsnood, die het steeds weer opnieuw als een manque de pudeur doet ervaren,
wanneer wij ons als ervan ontslagen aandienen het nogmaals te vertellen en menen
te kunnen volstaan met het geven van enkele data.
Zoals in dit geval, dat in de laatste week van juli de omsingeling als voltooid gold
en dat op 6 oktober de vijand begon te parlementeren, zodat het, ruw gemeten, een
ongeveer even langdurig beleg was als dat van Maastricht oftewel half zo lang als
het Bossche. Het notabelste individu onder de slachtoffers was Hercule de Charnacé
die, ambassadeur en wel, zich hier weer als kolonel van zijn regiment onderscheidde
en op 1 september in zijn loopgraaf door een dodelijk schot werd getroffen. Het
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staat uiteraard zorgvuldig opgetekend in Frederik Hendriks mémoires, maar zonder,
zoals doorgaans wel het geval is, ook maar een enkel woord ter nagedachtenis van
de gevallene, zodat wij wel mogen betwijfelen of in het persoonlijke vlak de contacten
tussen dat tweetal ooit de hartelijkheid hebben geëvenaard van - naar het heette de officiële.
Voor deze Staat zelf veel gevoeliger was een ander verlies; tijdens het vele
op-en-neer - men spreke desgewenst van afleidingsmanoeuvres - waartoe de
immobiliteit van het rondom Breda verschanste Statenleger de vijand
begrijpelijkerwijze verleidde, capituleerde op 25 augustus Venlo, op 3 september
Roermond. In beide gevallen was nauwelijks langer tegenweer geboden dan vijf
jaar geleden aan Frederik Hendrik zelf, maar wat er inmiddels aan versterkingen
was aangelegd had wel enig verschil behoren te maken; naar de eigen Spaanse
schattingen, op grond waarvan de Kardinaal-Infante gemachtigd werd hun herovering
38
te beproeven, had Venlo het thans drie weken kunnen volhouden, Roermond twee.
Niet onbegrijpelijkerwijze was dan ook Frederik Hendrik ten zeerste verbolgen op
de betrokken commandanten, met name op die van Venlo, Nicolaas van Brederode,
die zelfs bij verstek - hij was zo wijs geweest de benen te nemen - door de krijgsraad
ter dood werd veroordeeld, wie weet juist daarom zo iets radicaals, dat men hem
toch niet in handen had.
Het trieste geval met deze Brederode - niet uit de hoofd-, maar uit de bastaardtak
- was iets waarover, aldus zijn voornaamgenoot van Reigersberg, ‘al de werelt
verwondert’ was, want hij stond algemeen bekend als ‘een fray
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vaillant officier’, bij wie juist door ‘die met de meeste apparentie spreecken’ de
mogelijkheid van ‘poltronnerie’ te enen male werd uitgesloten. Wat men dan ook
vermoedde, is dat de man in zo iets als paniek was geraakt door het optreden van
de burgerbevolking die hij namelijk verzuimd had, zoals hij blijkbaar had behoren
39
te doen, tijdig in de kerk op te sluiten.
Dit ecclesiastieke paardemiddel bij zijn dubieuze waarde gelaten, kunnen wij
slechts erbij aantekenen dat het zeer wel dit soort van overwegingen kan zijn
geweest, waardoor een commandant als Brederode van de wijs werd gebracht,
want alles duidt erop dat in de steden van het Gelderse Overkwartier het Staatse
bewind nog steeds ervaren werd als een vreemde bezetting. Het naar onze noties
zo eminent redelijke regime dat Frederik Hendrik er in 1632 had mogen invoeren,
erkenning van een gereformeerde minderheid in plaatsen met een katholieke
signatuur, was voor de roomse clerus van die dagen nu eenmaal even fundamenteel
onaanvaardbaar gebleven, als het omgekeerde zou hebben gegolden voor de
precieze predikanten van de Dordtse rechtzinnigheid. Daarbij hadden dan die roomse
pastoors in het Zuiden een nog veel groter deel van de bevolking voor politiek gebruik
aan hun lippen hangen, dan die rechtzinnige dominees in het Noorden. En hierbij,
al is het dan bij voorbaat, terloops even opgemerkt: zou deze Roermonds-Venlose
ervaring misschien ook nog ertoe hebben bijgedragen dat, als eindelijk, begin
oktober, Breda begint te wankelen, de Staten-Generaal ijlings gedeputeerden naar
het leger sturen met de speciale last ‘goede sorge te dragen’ dat ‘die van het
Pausdom aldaar geen vrydom en sal worden toegestaan tot haaren superstitieusen
40
godsdienst’? De omstandigheid dat het een eigen stad was van de zo
langzamerhand uitenterna als laks bekende Prins kan hierbij het urgentiegehalte
alleen nog maar hebben verhoogd en dat was immers juist het enige aspect
waaronder de Prins, om van open kaart spelen zelfs niet te spreken, niet met zijn
Generaliteit kan manoeuvreren.
In ieder geval - daarvan waren wij afgedwaald - was er in dit geestelijk klimaat
wel het een en ander aan te voeren als excuus voor die onfortuinlijke Brederode,
die trouwens binnen niet al te lange tijd weer in genade zal worden aangenomen
en dan zijn carrière in het Statenleger kan voortzetten. Wat aan de Spaanse kant
de Kardinaal-Infante betreft, die speelde na zijn goedkope succesje wel even met
het denkbeeld Maastricht te gaan belegeren, dan wel Grave of zelfs Nijmegen, maar
achtte het bij nader inzien toch verkieslijker zich met zijn troepen aan te sluiten bij
Piccolomini. Overigens ontsnapte hij niet aan een discrete, aan zijn rang en stand
aangepaste reprimande dat hij zelfs niet serieus probeerde van Antwerpen uit Breda
te ontzetten, een plaats waarheen Aytona in vier dagmarsen het leger uit Maastricht
41
had weten over te brengen.
Als wij nu onze aandacht richten op Frederik Hendrik, dan kunnen wij
verheugenderwijze constateren dat wij omtrent zijn doen en laten tijdens dit beleg
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speciaal goed zijn ingelicht dank zij de brief-verslagen die steeds nog even trouw
door Huygens aan prinses Amalia worden geëxpedieerd en waarvan men zelfs de
indruk kan opdoen dat zij, zoal niet steeds frequenter, dan toch zo mogelijk nog
uitvoeriger worden dan zij tot dusverre reeds waren. En als die indruk juist is - wie
zal zich ertoe bekwamen zo'n correspondentie te gaan natellen op woorden? - zou
dit dan daarmee kunnen samenhangen, dat de Prinses zich bij het klimmen der
jaren in toenemende mate bezorgd maakt over de gezondheid van haar gemaal,
zodat de trouwe secretaris dienaangaande steeds meer in details moet treden? Dit
zal ook voor de nog resterende veldtochten blijven gelden, maar reeds in deze
dagen bekruipt ons meer en meer het gevoel dat het het eigenlijke Leitmotiv is.
Het al dan niet curieuze geval dat zich voordoet, is dat de belegering van Breda
zich heeft afgespeeld tussen twee ziekteperioden van de Prins, waarvan de eerste
zo te zien weer zijn beruchte jicht was. Nog op 21 juli viel het hem helemaal niet
mee voor het eerst weer paard te rijden, en dat dit voor het eerst sedert geruime
tijd was, vernemen wij twee dagen later, wanneer het, terwijl het legerkamp voor
Breda wordt opgeslagen, ineens allemaal weer veel beter gaat ‘et nous est chose
estrange de le veoir tant monter à cheval sans incomodité, pour ne l'avoir faict de
si longtemps.’ Zodra hij echter, na 3 november uit Breda te zijn vertrokken, de 7de
‘met de schutterije ende geluyt van clocken’ in Den Haag was verwelkomd, werd
hij ‘bevangen met een koortse, die sich met ter tijdt openbaerde te sijn een quartane
ofte vierdedaeghs.’ En à propos van dat ‘mettertijdt’, nog onder dagtekening 23
november rapporteert Nicolaas van Reigersberg dat het met de Prins ‘niet wel’ gaat
‘ende werd geoordeelt op een quarteine sal loopen, hetwelck mij becommert. Het
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acces valt alreeds seer difficyl.’ De staatszaken lijden er dan ook onder.
Zo lang de belegering duurde echter liep het blijkbaar allemaal prima met de
gezondheid en zou het dan onzerzijds eigenlijk niet zeer onbescheiden zijn de vraag
ter discussie te stellen ten koste van hoe veel bewuste en wie weet zelfs ook
onbewuste zelfdiscipline? Reeds tien dagen nadat het zo was meegevallen voor
het eerst weer lang achter elkaar te paard te zitten wordt de Prinses gerust gesteld
met de verzekering: ‘Dans ces grandes fatigues il se renforce en sorte que les plus
vigoureux se lassent auprès luy à cheval.’ En wat die ‘fatigues’ zoal inhielden, kunnen
wij opmaken uit 's Prinsen dagindeling, waarbij wij niet uit het oog moeten verliezen
dat, al ondernam dan de vijand geen werkelijk groots-opgezette poging tot ontzet,
hij dicht genoeg in de buurt roerig was om tot een soortgelijke waakzaamheid te
noodzaken als weleer tegen Hendrik van den Bergh bij Den Bosch. Wat wij dan
krijgen, is dit tableau:
‘... et voyci comme dans une heure, qu'il sera minuict, S. Altesse va
remonter à cheval, pour ne revenir coucher que vers les cinq du matin,
se lever à onze, interrompu vingt fois en dormant, disner, monter à cheval
vers les cinq, souper, dormir
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deux heures, et puis remonter à cheval, qui est un cercle arresté et
asseuré, comme le cours du soleil.’
En al wat minder waakzaam was kreeg het te berouwen; een zestal Engelse
compagnieën werd eens door hun opperbevelhebber ‘si bien endormies’
aangetroffen, ‘qu'il a faict prendre leurs drapeaux par ses lacquaiz’, door wie ze
naar zijn tent werden gebracht. Door lakeien maar liefst! Geen wonder dat de
betrokken officieren zich dermate geneerden, dat zij die vaandels niet durfden komen
43
terugvragen.
Pas 15 augustus, wanneer de vijand uit zijn kamp bij Rijsbergen is opgebroken
- in de richting Roermond en Venlo, zoals wij weten - bericht Huygens aan de Prinses:
‘Son Altesse ne sortira point ceste nuict, mais peutestre n'en dormira pas davantage,
car d'heure à autre les parties qui viennent de suivre la trace de l'ennemy
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l'esveillent.’ Notere het praesens van het laatste werkwoord; heel vaak kreeg pas
wanneer de baas eindelijk sliep, de secretaris kans zijn trouwe verslagen op schrift
te stellen ter geruststelling van die baas zijn vrouw, die zich zo nu en dan, als haar
humeur het toevallig gedoogde, ook inderdaad wel eens dankbaar ervoor betoonde.
Waarvan de Prins ook ditmaal niet verschoond bleef, was hoog bezoek; thans
weliswaar niet meer de immers in 1632 overleden Winterkoning, maar wel
bijvoorbeeld diens oudste zoon, de steeds nog gedepossedeerde keurvorst van de
Palts, Karel Lodewijk, dezelfde die zich een paar jaar na dezen in Londen zo grof
onhebbelijk en ondankbaar zal gedragen bij het huwelijk van Willem II. Ook thans
reeds wedde hij, ietwat lichtvaardig, op de Engelse kaart, zodat hij dan ook in het
kamp arriveerde ‘avec toute sa cour angloise, que S. Altesse traicte et loge, en
s'incommodant, comme il a accoustumé dès qu'une personne de qualité le visite
en l'armée.’ Maar gewoonte of geen gewoonte, van ganser harte gebeurde het zo
te zien deze keer niet, dus laat ons aannemen dat Zijne Hoogheid er meer genoegen
aan beleefde ditmaal voor het eerst bij een van zijn belegeringen - en nog wel die
van zijn eigen familiehoofdstad - zijn thans elfjarig zoontje bij zich in het kamp te
hebben. ‘Nostre petit Prince est ravy d'entendre le canon de si près, de veoir arriver
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des tambours de l'enemy et choses semblables.’
Brieven, of noemen wij ze nog liever rapporten zoals deze van Huygens aan de
Prinses plegen, men kan bijna zeggen van nature, zeer overwegend in majeur te
worden gehouden maar dit vermag ons niet te verhelen dat, zuiver technisch
gesproken, de vorderingen met de ‘approches’ en wat dies meer zij bij dit beleg van
Breda zo nu en dan lelijk beneden de verwachtingen bleven, dat zij in ieder geval,
om het zo uit te drukken, op geen stukken na de gestaagheid vertonen van, al waren
ook daar wel eens tegenvallers geweest, Den Bosch of Maastricht. Maar juist die
vestingwerken van Breda golden dan ook, zoals François van Aerssen niet verzuimt
de Prins bij het begin van zijn beleg zorgvuldig in herinnering te roepen, als ‘le chef
d'oeuvre de feu M. le Prince
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d'Orange, qui estoit l'Archimède de nostre temps en cette science’, een, laat zijn
personage ons dan niet onverdeeld sympathiek zijn, toch eigenlijk wel roerende
hulde van een vergrijsde staatsdienaar aan de man die voor hem zo onmiskenbaar
als de door en door echte Prins van Oranje was blijven voortleven. Wat hij er dan
ter adstructie nog bij opmerkt, is dat zelfs Spinola, dit door Maurits versterkte Breda
kennende, ‘ne l'osa attaquer que par la famine.’ En ziet, of hij er nu al dan niet die
opfrisser van zijn geheugen bij nodig had gehad, wanneer begin oktober Frederik
Hendrik op zijn beurt Breda vermeesterd heeft, dan zal ook hijzelf zich als het ware
handen wrijvend er in zijn mémoires op beroemen dat hij ‘à la barbe de l'Armée du
Roy d'Espagne’ in elf weken iets heeft klaargespeeld, waar Spinola, en dat dan ‘par
la famine avec une extreme despence’, negen maanden voor nodig gehad heeft.
Naar Aitzema weet op te tekenen, had het beleg aan Staatse kant - hij gebruikt de
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term ‘weynich’ - 850 gesneuvelden en 1300 gewonden gekost.
Ook ditmaal was het, al had dan Breda nog geen eigen bisschop, naar het heet
de clerus die op bezoek bij de met het graveel te bed gelegen gouverneur Fourdin
wist te bewerkstelligen dat er gecapituleerd werd, waarbij wij ons nauwelijks kunnen
voorstellen dat de heren niet zouden hebben geweten hoe hun baron het niet in zijn
macht had hun de ook in dit geval aanvankelijk verlangde vrijdom van katholieke
eredienst toe te staan, maar evenzeer hoe hij, voor zover het aan hem lag, zeer
zeker niet zou nalaten hun, alle plakkaten ten spijt, de hand boven het hoofd te
houden. En zo kon dan op 10 oktober van dit jaar 1637 de gebruikelijke toeloop van
onbevoegden met het gebruikelijke maximale ongemak de uittocht gadeslaan van
het Bredase garnizoen. Ditmaal was, zonder Winterkoningin, Prinses Amalia, die
al meer dan een maand tevoren in Geertruidenberg was komen klaar zitten, de
oppergadeslaanster, maar bovendien was er hier zelfs nog iets meer te beleven
dan in Den Bosch of waar dan ook elders; zij kon voor het eerst samen met haar
gemaal - ook hij voor het eerst als eigenaar-zelf - haar intrek nemen op het stamslot
van de familie binnen de Nederlanden; en om even vooruit te lopen, daar zullen wij
haar, frequenter dan de Prins zelf in de hem nog resterende jaren, herhaaldelijk in
residentie aantreffen, doorgaans om dicht in de buurt te zijn, wanneer hij aan het
oorlogvoeren is in noord-Vlaanderen. Ook na 1661, wanneer het, cru gezegd, weer
is schoongevaagd van de Stuarts, komt zij er regelmatig, al is het maar op doorreis
naar het bij de Vrede van Munster aan haar persoonlijk toegekende Turnhout.
Dit wat betreft het eigen huis, maar schuilt er iets achter dat, als op 11 oktober
voor het eerst weer een gereformeerde dienst gehouden wordt in de Grote Kerk,
Prins en Prinses ontbreken onder het gehoor? Precies op datzelfde uur wordt
namelijk in hun bijzijn in 's Prinsen eigen tent, dus nog in het kwartier te Ginneken,
op de tekst van Hebr. XIII, 14 een ‘heerlijcke predicatie’ gehouden door Rivet. En
nog à propos van de Grote Kerk, wat Frederik Hendrik
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niet gedoogde, was dat juist zoals de vijand in 1625 de gedenksteen ter
commemoratie van het fameuze turfschip had laten weghalen, thans de door deze
vijand zelf nieuw-aangebrachte inscripties zouden worden verwijderd; er werd alleen
47
een zoveelste nieuwe aan toegevoegd.
Maar al te sterk mocht blijkbaar toch het element ‘weer thuis’ niet prevaleren; zou
het voor Willem de Zwijger en voor Maurits, ook al hadden zij het verlangd, eenvoudig
niet mogelijk zijn geweest zich in de oude Bredase familiegrafkelder te laten bijzetten,
niets wijst erop dat Frederik Hendrik dit zelfs maar heeft overwogen. Men kan - iets
ijdels is daarom nog niet verboden - natuurlijk speculeren of, zo het hem gegeven
was geweest de hoofdstad Brussel met het imposante stadspaleis van den Huize
Nassau aan de vijand te ontweldigen, van de weeromstuit aan Breda weer de
centrale rol zou zijn toegevallen, die het gespeeld had - en misschien meer nog:
had moeten spelen - tijdens het leven van de Zwijger. Zoals de toestand zich had
ontwikkeld, lag echter thans het centrum der politieke activiteit van de familie op het
Haagse Binnenhof van de Graaf van Holland en op een paar uur gaans daarvandaan
was als gevolg op het schot van een sluipmoordenaar in de Nieuwe Kerk te Delft
een voor deze landen uniek monument opgericht, symbolizerend in veler ogen een
nieuwe dynastieke dispensatie.
Tussen die beide in, dat 's-Gravenhage van zijn politieke bedrijvigheid en dat al
wel tot Prinsenstad bestempelde Delft, waar hij toevallig zelf het levenslicht had
aanschouwd, had Frederik Hendrik ook zijn twee smaakvolle buitenverblijven
gebouwd en een van het tweetal, het Huis te Nieuwburg in Rijswijk, was zeer
zorgvuldig zo aangelegd, dat in de as van de renaissance-tuin - weldra zal men zo
iets een Franse tuin gaan noemen - als rustpunt voor het oog te midden van het
vlakke Hollandse landschap de toren van die Delftse Kerk oprees, terwijl als
uitgangspunt van die as, zelfs enigszins ten koste van het architectonisch optimum,
de prinselijke heer des huizes als ‘loge’ voor zichzelf een cabinet had laten
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uitbouwen. Geheel naar eigen voorkeur, met merkwaardigerwijze het plafond in
de vorm van een scheepskiel, waarbij het, zijnde Egypte dan nog niet herontdekt,
naar onze voorkeur ons allen vrijstaat aan Piet Hein of zelfs aan Philips van Dorp
te denken, dan wel aan veerman Charon of, voor iemand van 's Prinsen type van
belezenheid stellig veel dichterbij gelegen, aan Koning Arthur en de zijnen.
Heel vaak zullen, zomin als tot dusverre, ook in wat hem nog aan levensdagen
rest Frederik Hendriks beslommeringen hem niet toestaan er te vertoeven, maar
niettemin, als wij hem ergens voor ons geestesoog in ruste willen oproepen, waarom
dan niet bij voorkeur hier, in deze voor en door hemzelf gecreëerde ruimte met het
niet alleen door hemzelf gekozen, maar in zekere zin zelfs aangelegde uitzicht op
het sacrale bouwwerk, waar hij, zoals reeds thans zijn ouders en zo velen van zijn
jonggestorven kinderen, weldra in een heel andere betekenis zal komen te rusten?

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6
7

Sim. Est. 2050, Kard. Inf. aan Ph. IV, 11 okt. en Cons. de Est. 17 dec. '35; Aitz. IV, 308/9.
BrH. II, 128; Arch. 2, III, 89.
Aitz. IV, 223; Res. H. 16 dec. '35.
Av. V. 431/2.
Aitz. IV, 262; MFH 197.
Aitz. IV, 261, 320; Bassompierre Mémoires III, 334; Av. V, 657.
BrGr. VII, 247; Res. H. 30 juli '36.

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

BrH. II, 184, 189.
Aitz. IV, 342; BrH. II, 185, 186, 190, 194, 188, 197.
Aitz. IV, 287, 335/6; d'E 146.
V. III, 393.
Aitz. IV, 202; Notae v. Buchell (cf. hfdst. XXX, n. 5), 32.
BrH. II, 84, 105, 113, 197, 201.
Res. H. 13, 16, 21 dec. '36; vdC. II, 14-16.
Res. H. 16 dec. '36, 15 febr. '35; Aitz. IV, 199/200.
Aitz. IV, 299; BrGr. VIII, 314, alwaar, bij ontstentenis van het origineel de tekst is weergegeven
naar Brandt-Cattenburg II, 109.
Aitz. IV, 299.
Ibid. 471.
Ibid.
BrGr. VIII, 43.
Ibid. 13, 70.
Aitz. IV, 474; d'E 67.
Res. St. Gen. 3, 7 jan. '37; Aitz. IV, 475; Res. H. 14, 16 jan. '37.
Res. H. 5 febr. '37; BrGr. VIII, 813.
Res. St. Gen. 29 mei '37.
BrGr. VIII, 543 (‘ut nunc mos esse incipit’).
Ibid.
Res. H. 15/6, 21 juli, 5, 11, 12, 14-17 aug., 15 sept. '37; Aitz. IV, 626vlg., 635; AGV, III, v, 63vlg.
Res. St. Gen. 29 aug. '37; AGV III, v, 69.
Aitz. IV, 625/6.
BrGr. VIII, 513.
Arch. 2, III, 106, 108.
AGV, III, v, 68.
Res. St. Gen. 27 apr. '37; In MFH 201 wordt 7 mei als vertrekdatum uit Den Haag opgegeven.
MFH 200-203; de in MFH niet vermelde aanslag op Hulst Aitz. IV, 541.
BrH. II, 251.
MFH 212.
Sim. Est. 2155.
BrGr. VIII, 564.
Res. H. 5 okt. '37.
Sim. Est. 2052.
BrH. II, 247/8, 328; Aitz. IV, 582; BrGr. VIII, 713, 746 (mijn curs.).
BrH. II, 258, 263/4.
Ibid. 272.
Arch. 2, III, 399-406, 441, 446/7; BrH. II, 256/7, 305.
Arch. 2, III, 99; MFH 220; Aitz. IV, 583.
Kn. 4506; BrH. II, 326, 335.
Sl. 91.

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

493

Linkerzijluik
Van Breda tot Delft
1637-1647

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

494

Le roi de Prusse, qui ne laisse pas d'avoir employé son temps, dit qu'il
n'y a peut-être pas d'homme qui ait fait la moitié de ce qu'il aurait pu faire.
CHAMFORT
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Hoofdstuk XXXII
In hoeverre is het eigenlijk gerechtvaardigd, zoals het hier is geschied, de herovering
van Breda in 1637 als een caesuur in het leven van Frederik Hendrik aan te merken?
De biograaf die om compositorische redenen een dergelijke caesuur aan zijn lezers
opdringt, behoort toch in ieder geval die vraag wel even in alle openlijkheid aan de
orde te stellen en daarbij is het dan in dit geval zijn taak als eerste erbij aan te
tekenen dat de gebiografeerde zelf in zijn doorleefde heden het stellig niet zo kan
hebben gezien. Weer opgeraapt was, dat zeer zeker, een gevallen steek, en zelfs
de lelijkste die men zich maar kon denken, van twaalf jaar geleden, maar van een
caesuur zou voor iemand als Frederik Hendrik stellig slechts sprake zijn geweest,
als bijvoorbeeld in 1632 of 1635 het Zuiden spontaan het Spaanse juk had helpen
afschudden, of als hij ten minste - en die kans wilde hij nog lang niet verkeken achten
- zijn bloedeigen Antwerpen weer in handen had.
Waar het dan ook op neerkwam, is dat in dit prinsenleven alles gewoon doorging
zoals tot dusverre. Hij had na de herovering van Breda nog tien winters plus negen
zomers te slijten en in elk van die negen zomers werd plichtgetrouw een ‘campagne’
op touw gezet, terwijl, op de ontluisterde laatste na, de winters al even traditiegetrouw
het mogelijk maken van de volgende zomerveldtocht als de centrale beslommering
op hun programma hadden staan.
Kortom, de hier gelegde caesuur is iets van achteraf, gedetermineerd door het
soort vogelvlucht dat alleen maar in retrospectie gevlogen kan worden. Wat wij als
nageslacht bijvoorbeeld weten, is dat Antwerpen tot het bittere einde toe juist even
buiten 's Prinsen bereik zal blijven, zodat na die herwinning van Breda alleen nog
plaatsen als Sas van Gent en, vrijwel op de valreep, Hulst een wijziging zullen
aanbrengen in wat wij in geopolitiek opzicht het resultaat moeten noemen van zijn
optreden in onze geschiedenis, de, zo waar in 1839 weer als reëel ervaren
staatsgrens tussen het tweetal koninkrijken waarin ons historisch vaderland nu
eenmaal is uiteengevallen, de grens waarbij, om het globaal te formuleren, het
noorden van het Zuiden het zuiden van het Noorden is geworden met alle
demopsychologische gevolgen van dien.
Nog negen zomers dus met negen veldtochten, alle keurig aangevangen op een
vroegere of latere datum in mei - wat dat betreft veel meer regelmaat dan tot dusverre
- en doorgaans beëindigd in oktober of ook wel een heel enkele maal, in 1643, reeds
in september dan wel, en dat juist in 's Prinsen twee laatste levensjaren, pas in
november. Daarbij mogen wij van meet af aan niet vergeten dat, al bracht dan het
eerste van die twee laatste jaren, 1645, nog de capitulatie van Hulst, zij toch vóór
alles worden gekenmerkt door een steeds

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

496
toenemende aftakeling, die in de slotbladzijden van dit boek maar al te onmiskenbaar
de boventoon zal gaan voeren en die als het ware gelijke tred houdt met de steeds
dichterbij komende vrede.
En daarmee hing dan weer ten nauwste samen de gestadig toenemende onwil
van de provincie Holland de oorlog nog verder te financieren, de onwil die er altijd
al geweest was sedert de Statenpartij het overwicht had herkregen op de
Consistorialen, door wie dezelfde Prins om geheel andere redenen op een kritiek
moment tot inactiviteit gedoemd was geweest. Hun aflossers aan het roer, voor wie
immers 's Prinsen oorlogsdoel zelf anathema was, legden hem in deze laatste jaren
weliswaar niet geheel en al lam, maar hielden zich toch zorgvuldig aan het
minimumprogramma van de alliantie van 1635, zodat als hij de vleugels verder wilde
uitslaan, hij dat maar zelf met zijn Franse vrienden moest arrangeren; het was al
heel wat, als de 59-procenters het ieder jaar opnieuw, officieel natuurlijk door de
Staten-Generaal gesloten traité de campagne niet al te openlijk saboteerden.
Trouwens, ook wat de Staten-Generaal zelf betreft mogen wij veilig aannemen dat
hun adhaesie aan de oorlogspolitiek voor een niet gering deel het gevolg was van
hun afhankelijkheid van de Prins en zijn politieke drilsergeant Cornelis Musch.
1
Immers, aldus François van Aerssen in een brief aan Châtillon van april 1638, ‘la
guerre se fait vieille’ en de meeste provincies zijn ‘lasses’, waar dan nog bijkomt
dat onder oorlogsprofijt in een Republiekje zoals dat van de Heren Staten iets totaal
anders wordt verstaan dan in een Bourbons Koninkrijk, iets zo radicaal anders, dat
het niet zo eenvoudig is het een Fransman aan zijn verstand te brengen, zeker niet
wanneer er juist een stad als Breda is veroverd. Nochtans, verovering van steden
wordt hier te lande beslist niet door alle provincies als ‘nottable advantage’
aangemerkt, ‘veu que leurs charges en augmentent.’
Maar ook al mag dit dan voor ‘plusieurs provinces’ gelden, waar het op aankwam
was en bleef Holland en dat was en bleef nu eenmaal een kwestie van touwtrekken,
waarbij, al was het dan zonder al te veel ruwe schokken, de Prins steeds dichter in
de buurt van de fatale schreef geraakte. Dit ook al zullen nog bij de aanvang van
zijn laatste campagne, in juni 1646, als hij al niet heel veel meer dan een wrak is,
de Hollanders na veel hakketakken over de brug komen met anderhalf miljoen pond
‘pour l'exécution d'un grandissime dessein’; met andere woorden, hij kreeg - het
was Jacob Cats, die het hem in Breda kwam vertellen - ‘tout ce qu'il avoit demandé
2
pour l'entreprise d'Anvers.’ Op de betekenis van steeds nog Antwerpen in dit verband
zullen wij uitgebreid terugkomen, maar bij deze royale geste van Hare
EdelGrootMogenden moeten wij niet uit het oog verliezen dat het jaar tevoren, in
1645, 's Prinsen veldtocht pas had kunnen doorgaan, nadat hij en met hem de
Staten-Generaal zich accoord hadden verklaard met een door Holland gewenste
vlootexpeditie naar het Noorden om de Zweden te steunen in hun oorlogje tegen
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Christiaan IV van Denemarken, die weer eens hoogst onhebbelijk aan het doen
was met zijn Sondtol, maar die Frederik Hendrik juist wilde ontzien als oom van zijn
dan immers consocer Karel I van Engeland. Trouwens, om al even vooruit te lopen
op het chapiter Antwerpen, gezien hoe vruchtbaar Adriaan Pauw reeds in die zomer
van 1646 te Munster aan het aanpappen was met de Spanjaarden - maar een paar
duwtjes hadden die nog wel nodig - kan die verlate largesse heel zeker niet hebben
betekend dat de Heren van Holland ook maar één ogenblik serieus beducht waren
hun encombrante stadhouder te elfder ure alsnog de grote koopstad aan de Schelde
waarvan hij nominaal burggraaf was, te zien innemen.
Maar hier, met de jaren 1646 en zelfs, al leverde dat dan nog Hulst op, 1645, zijn
wij reeds toegekomen aan de allerlaatste stuiptrekkingen van de oorlog en hoezeer
zij het, zeker met Breda weer terug binnen de ‘Tuin’, nu ook werkelijk welletjes
vonden, was iets waaraan de Hollanders geen twijfel lieten voortbestaan, al was
dan al te hard van stapel lopen ook weer niet de stijl van het tijdvak. Hoe goed
herkennen wij niet het lieve vaderland in een, ook voor 's lands chroniqueur van die
jaren, Lieuwe van Aitzema zelf, typerend zinnetje zoals: ‘In dit jaer’ - te weten 1640
- ‘heeft Hollandt ernstelijck begonnen bedacht te zijn op de mesnage.’ Niettemin
wordt pas op 21 januari 1643, zo te zien vrij plotseling, Jacob Cats bij Zijne Hoogheid
ontboden, aangezien deze dan heeft vernomen dat het ‘effectueren van de reductie’
der militie nog voor diezelfde avond op de agenda van Harer EdelGrootMogenden
Vergadering staat, terwijl zo iets toch volgens de Unie ‘met eenpaericheydt van de
andere Provincien ten effecte’ dient te komen. Wat Zijne Hoogheid dan ook graag
zou zien is uitstel van de discussie ter zake door de Heren van Holland tot 1 maart
a.s., als tegenprestatie waarvoor hij zich bereid verklaart terstond morgen ter
Staten-Generaal te verschijnen ‘en aldaer by resolutie vast te doen stellen’ dat tegen
16 maart die begeerde reductie ‘effectuelijck alom in het werk soude werden gestelt.’
In hoeverre het hier door cursivering gesignaleerde sprongetje van die aap uit die
mouw aan een slip of the tongue van de Prins zelf te wijten was dan wel van de
Raadpensionaris, is iets waarnaar wij alleen maar kunnen gissen, maar in ieder
geval hapten de Heren niet toe; na de gebruikelijke ‘verscheyden discourssen’ werd
tot onmiddellijke reductie geresolveerd, niet zonder vaag dreigement aan het adres
van de zes bondgenoten het, als zij niet willen meewerken, voor de Hollandse
repartitie afzonderlijk te doen, het dreigement dus, dat in het nog verre jaar 1650
ook werkelijk zal worden uitgevoerd. Maar reeds nu maakte het blijkbaar wel indruk,
want inderdaad komt een paar weken later Mazarins vertrouwensman d'Estrades,
met wie wij hieronder nader zullen kennis maken, in een speciale audiëntie bij Hare
HoogMogenden de Franse ‘verwondering’ verwoorden dat alle Staatse compagnieën
‘gereduceerd’ zijn, respectievelijk van 200 op 150, van 150 op 120 en van 120 op
3
100 man.
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Hoe ver de standpunten uiteen lagen of, sterker nog, hoezeer men als het ware van
verschillende planeten de zaken bekeek, blijkt aardig uit een van de argumenten
waarmee de Hollanders kwamen aandragen bij hun streven naar vermindering van
de aanvalskracht, namelijk dat de vijand immers ondertussen ten zeerste verzwakt
was, een bewering die zeer zeker steek hield maar waarvan men zich, om het zo
neutraal mogelijk te formuleren, toch ook kan voorstellen dat Frederik Hendrik zowel
als de Fransen er precies de tegenovergestelde conclusie uit trokken: nu of nooit
stevig doorzetten zou wie weet alsnog de ontweldiging aan de Spanjolen van geheel
‘het Nederlandt’ kunnen betekenen.
Tot recht begrip moeten hier om te beginnen twee namen worden gememoreerd,
die van een zee- en van een veldslag, oftewel Duins en Rocroi uit respectievelijk
1639 en 1643. De eerste was een exclusief Staatse, de tweede een niet minder
exclusief Franse overwinning, zodat bij die tweede Frederik Hendrik in het geheel
niet betrokken was en bij die eerste uiteraard alleen in zoverre als hij immers, gezien
zijn centrale leiderspositie, zijn min of meer gelukkige zorgen eveneens moest
uitstrekken tot maritieme aangelegenheden. Of hij bij deze conjunctuur in zijn hart
toch wel blij was dat Philips van Dorp inmiddels van de zilte baren was weggevaagd
en vervangen door Tromp? Zo iets zou echter een man als Frederik Hendrik niet
gauw onder woorden brengen en het enige dat wij, voor zover het de officiële
bescheiden betreft, omtrent zijn activiteiten bij de episode Duins vinden opgetekend,
is, gezapig in Harer HoogMogenden secreet register onder dagtekening 15 oktober
1639, de vermelding dat ‘ter presentie van S. Hoogheyt ende naer dat desselfs
hoogwijs advies is ingewonnen’ geresolveerd wordt aan Tromp het bevel te doen
toekomen, hoe Engels die wateren dan ook zijn, met zijn inmiddels ontvangen
versterkingen de vermeend veilig geborgen Oquendo aan te vallen. Aldus, sec en
wel, de finale resolutie ter zake; iets meer aan kleur en geur wordt ons geboden
door Alexander van der Capellen, zowel over het doorvergaderen van de Staten de Generale en ook de Hollandse - tot diep in de nacht na de ontvangst van Tromp's
eerste berichten over de ontstane situatie, als, even later, over de ‘verwonderinghe
dat in soo korten tyt soo grote macht van deftighe oorlochscepen by een quam.’
Wat ons echter in casu meer interesseert, is hoe, vooropgezet dat Van der Capellen
het weer eens bij het rechte eind heeft, de Prins die wij op 15 oktober zo energiek
tot toeslaan zien adviseren, aanvankelijk, toen hij drie dagen tevoren vers in Den
Haag was teruggekeerd van zijn zomercampagne, niet slechts de Provinciën onzeker
had gevonden ‘in haer resolutien’, maar ook zelf nog ‘fluctueerende’ was in zijn
‘advisen’, en als wij daar dan van Willem de Groot nog bij vernemen dat hij begonnen
was met te weigeren ten respecte van de Engelse koning, dan kunnen wij toch ook
4
dat alleen maar voor de hand liggend noemen. Wat wij dan echter daar
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weer bij mogen bedenken, is dat het rekening houden met Karel I en zijn
gevoeligheden in dit stadium voor Frederik Hendrik nog juist niet zo
weinigminder-dan-doorslaggevend zwaar weegt als weldra het geval zal zijn, maar
zelfs al had dit ook thans reeds gegolden, dan nog acht ik het niet zeer wel denkbaar
dat hij zich na rijp beraad ter wille van wat of wie ook ter wereld tegen een
stoutmoedig initiatief zou hebben verklaard, dat bij een redelijkerwijze te verwachten
welslagen wie weet het einde van de Spaanse macht ter zee, althans in vaderlands
te noemen zeeën zou betekenen.
‘Wie weet’ met scholion: ‘wij weten dat dat inderdaad het geval was’; na Duins
was, ook al bleven de zilvervloten in de havens van het Schiereiland binnenlopen,
de Monarchie van Koning Philips uitgerangeerd als maritieme mogendheid van
Europese betekenis. De Duinkerker piraten - die trouwens nog maar zes jaar ‘Spaans’
zullen zijn, daarna ‘Frans’ - blijven voor de Staatse scheepvaart een ernstige
hindernis, het Schiereiland zelf had afgedaan als bakermat van Armadas die
noordelijke wateren onveilig konden maken.
En wat hier dan al spoedig, reeds in het volgende jaar 1640, op volgt, is dat de
zo moeizaam, in een wel nimmer geëvenaarde alternatie van huwelijksbedden en
slagvelden tot stand gebrachte politieke eenheid - als men het dan zo noemen mag!
- van dat Schiereiland zelf weer teloor gaat. Om te beginnen breekt er tegen het
Castiliaanse bewind van Olivares een opstand uit in Catalonië, dat weliswaar voor
de Monarchie behouden zal blijven, maar pas nadat het ettelijke jaren lang praktisch
in Franse handen is geweest. En in december van nog steeds datzelfde jaar 1640
verbreekt dan ook Portugal de banden met Castilië-Aragón en die breuk zal wel
blijvend zijn, plus daarbij, terloops even opgemerkt, een element van doorslaggevend
belang bij onze Vrede van Munster, maar als dat aan de orde komt, vertoeft Frederik
Hendrik al niet meer in het land der levenden.
Ramp op ramp voor het koninklijk raadsel dat Philips IV heette en op die maritieme
en politieke volgt dan een paar jaar later, in mei 1643, als zuiver technisch militaire
ook nog de slag bij Rocroi, vier dagen na de dood van Lodewijk XIII en ongeveer
een half jaar na die van Richelieu gewonnen door de dan 21-jarige hertog van
Enghien, de latere ‘Grand Condé’.
Demonstreert enerzijds Rocroi dat het gedaan is met de beunhazerij in het Franse
legercommando, wat op dat veld van eer en smart als het ware werd uitgeluid, was
de suprematie van de Spaanse tercios die dank zij de ‘Gran Capitán’, Gonzalo de
Córdoba, sedert de vroegste jaren van Karel V Europa in haar ban had gehouden.
Er mag dan al geen spectaculaire ineenstorting aan zijn te pas gekomen zoals te
zijner tijd aan Leipzig, Waterloo of Sedan in hun respectieve jaartallen, Rocroi
markeert wel degelijk een historisch moment en wel het moment waarop, zoals na
Duins op zee, ook te land geen werkelijk grote, laat staan offensieve militaire
inspanning van Spaanse kant in Noord-Europa meer te duchten viel.
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En dan rijst toch wel even de vraag: in hoeverre bestond er, om het dan zo maar te
noemen, ook ‘oorlogspsychologisch’ in deze naar het katastrofale neigende situatie
alsnog een reële kans dat, waren de Heren Staten bereid geweest tot een supreme
inspanning, het Spaanse regime uit het gehele landencomplex van Herwaarts Over
had kunnen worden verdreven?
Een poging deze vraag te beantwoorden zou echter neerkomen op zwelgen in
een ware orgie van futuribilia, dus laten wij ons liever beperken tot het te boek stellen
van enkele min of meer vage aanduidingen die, stellig te midden van nog heel veel
meer in die richting, in deze jaren Frederik Hendrik bereikten en die dus in zijn
levensbeeld, het beeld van zijn doen en laten mitsgaders plannen beramen, niet
mogen worden weggelaten.
Koesterden, mèt het opgewonden standje, Huygens' zwager David de Leu de
Wilhem, nog meer leden van 's Prinsen raad de angst dat de Zuidelijke Nederlanden
wel eens met huid en haar door de Fransen zouden kunnen worden opgeslokt?
Volgens deze Wilhem zou dan ook in iedere stad aldaar een vertrouwensman van
de Prins moeten zitten om goodwill te kweken, een suggestie die helaas, tot 's mans
niet geringe gegriefdheid, zonder pardon van de tafel wordt weggebagatellizeerd.
Inderdaad echter ‘dissimuleren’, als wij Aitzema mogen geloven, de Fransen niet
‘intelligentie te hebben dat de groote steden in Nederlandt stonden te revolteren,
indien men enichsints considerabel in campagne kwam.’ Verder zijn er allerlei
aardige kleinigheden, waarbij men soms ‘de la peine à le croire’ heeft, zoals
bijvoorbeeld dat in augustus 1644 ‘dans Anvers il avoit esté crié Vive Orange’,
waarbij wij overigens de Sinjoren niet behoeven te verdenken van franskiljonisme
avant la lettre, maar wij vernemen het in een brief van Huygens aan Amalia en die
correspondentie werd nu eenmaal in het Frans gevoerd. Er was trouwens nog meer
van dien aard, en niet alleen in Antwerpen maar tot en met in Brussel zelf, waar in
de nacht van 13 op 14 augustus, steeds 1644, een trompetter ‘sonna la chanson
de Wilhelmus van Nassauwe en pleine rue, après quoy il fut jetté mil et mil cailloux
par la ville avec un semblable cri de Vive Orange.’ Mogen wij dit soort uitwassen in
verband brengen met de bewering van ds. Goethals dat vrijwel terstond na Frederik
Hendriks dood ‘de Papen ende Jesuyten in Vlaenderen ende Brabant het gemeene
volck hebben getracht wijs te maken dat de Prins van Oraingien in't gevoelen van
de huydendaegsche Roomsche kercke soude gestorven zijn’? Met name die
huidendaagsheid lijkt iets intrigerends, maar in ieder geval zou, wat zich dan aan
papen en jezuïeten aan deze wijsmakerij mag hebben bezondigd, er zo te zien
reeds jaren lang beter aan hebben gedaan de bevolking nog bij 's mans leven
vertrouwen in te boezemen in Frederik Hendrik, ook al was hij dan zelf niet van de
5
Roomse religie. Maar dit soort vrome wensen zijn nu eenmaal anachronistisch en
zouden toentertijd om te beginnen al niet vroom zijn gevonden.
Dit alles nu is, kan men wel zeggen, niet heel veel meer dan franje, maar
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dat er daarbij stellig wel een kleed was ter omboording, is iets waarvan wij ons door
niemand beter kunnen laten overtuigen dan door de vijand zelf. Tegen het einde
van 1645 zijn de Spanjaarden dermate beducht voor de stemming onder de
Zuid-Nederlandse bevolking en wat daaruit allemaal zou kunnen voortkomen bijvoorbeeld onderhandelingen ‘tussen Staten en Staten’ - dat de waarnemend
landvoogd Castel-Rodrigo geïnstrueerd wordt ernaar te streven dat 's Konings gezag
‘zo mogelijk volledig gehandhaafd blijve en, zo dit niet mogelijk is, met enige
beperking’, waarbij dan - een plotselinge vlaag van realiteitsbesef - met de rebelse
6
Republiek een of- en defensief verbond tegen de Fransen te sluiten ware.
Nochtans, wat hier dan al geboden mag zijn geweest aan kansen, was iets waar
de Heren Staten, althans die van Holland, geen duit meer voor over hadden, of laat
ons maar heel eerlijk zeggen: iets dat zij zeer beslist niet wensten. Treure wie het
betreuren wil; de Muze der Geschiedenis verbiedt het evenmin als zij het voorschrijft,
maar waarmee wij natuurlijk wel bij alle in deze late jaren geboden kansen rekening
moeten houden, is het onzalige partagetractaat van 1635 met Frankrijk, waartoe de
geringe scheutigheid van de Heren van Holland Frederik Hendrik genoopt had zijn
toevlucht te nemen. De Muze der Geschiedenis voornoemd pleegt zich niet zelden
te vermeien met ironie en zelfs wel met een zo diep peilende, dat wij haar maar het
veiligst als ondefinieerbaar kunnen aanmerken, daarbij niet dan als nevenverschijnsel
signalerend hoe helden der Geschiedenis zodoende vaak heel dicht bij de tragiek
belanden. En zou misschien net precies dat ook niet hier het geval kunnen zijn,
terwijl wij tevens optekenen hoe naar ons beste weten Gent en Brugge alleen maar
niet door Frankrijk zijn opgeslokt dank zij de onwil van de Heren van Holland
Antwerpen opnieuw te verwelkomen binnen de Tuin der bevrijden?
Waar het nu in de praktijk op neerkwam, is dat, zijnde niet langer met een voldoende
waarschijnlijkheidsmarge staat te maken op een regelmatige toevoer van
extra-fondsen van Staatse zijde, Frederik Hendrik voor de voortzetting van de oorlog
steeds meer afhankelijk geraakte van die, jaar op jaar bij afzonderlijk tractaat
overeengekomen Franse subsidies. Dat het in die gegeven omstandigheden niet
hij was die de hoogste troeven in handen had, spreekt wel vanzelf.
Praktisch geen rol speelt hierbij, het zij terloops even aangetekend, de vervanging
in 1642 van Richelieu door Mazarin, weldra dus niet meer als minister van Lodewijk
XIII, maar, vooralsnog veel steviger verschanst dan Richelieu het ooit geweest was,
van de koningin-regentes Anna van Oostenrijk. Of de ontstentenis van ieder denkbaar
oud zeer inzake Orange de persoonlijke verhoudingen mogelijkerwijze nog heeft
versoepeld, is moeilijk meer na te gaan, zomin als ons helaas enig post mortem,
door Frederik Hendrik gewijd aan zijn grote mede- en tegenspeler uit de
voorafgegane jaren, is overgeleverd.
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Wie echter bij die, buitenlands bekeken, zo rimpelloos verlopen overgang van
kardinaal op kardinaal in dit relaas wel even afzonderlijk moet worden gepresenteerd,
is de man die reeds in de winter van 1637 op 1638 de immers vóór Breda
gesneuvelde Charnacé kwam opvolgen als half militaire, half diplomatieke Franse
vertrouwensman naast Frederik Hendrik, Godefroi comte d'Estrades, dezelfde die
na Frederik Hendriks dood zo intiem, zij het onofficieel, zal samenwerken met Willem
II om weer een paar jaar later als officieel Frans ambassadeur op te duiken in het
Den Haag van Johan de Witt en ten besluite tijdens de oorlog van 1672, dus in
vijandelijke gedaante, als gouverneur van het veroverde Maastricht over een
mogelijke vrede te negocieren met Willem III.
Deze blik in de toekomst is echter gratuiet; wat hier alleen moet worden
opgetekend, is dat voor onze kennis van Frederik Hendriks laatste levensjaren
d'Estrades een van de belangrijkste bronnen is; welteverstaan dan 's mans
authentieke bescheiden, waarvan in 1924 het eerste en tot dusverre enige deel
7
wetenschappelijk verantwoord is uitgegeven. Deze toelichting is minder
schoolmeesterachtig dan zij op het eerste gezicht misschien lijkt, want reeds lang
voordien had de verdienstelijke graaf als een gezaghebbend verstrekker van door
historici gezochte inlichtingen gegolden, niet slechts betreffende Frederik Hendrik,
maar voor geheel het door zijn carrière bestreken tijdvak; dit dan op grond van zijn,
nog door hemzelf persklaar gemaakte maar na allerlei partiële publicaties definitief
8
in 1743 verschenen Lettres, Mémoires et Négociations. Meedogenloos als zij nu
eenmaal is, heeft echter de moderne tekstkritiek onomstotelijk aangetoond dat de
in deze uitgave ten beste gegeven documenten veelal vervalst zijn en bijgevolg de
uitgave als zodanig te enen male onbetrouwbaar. Van enigerlei boos opzet zijn
lezers om de tuin te leiden mag evenwel de graaf niet worden beticht; hem was het
er slechts om te doen het compte-rendu van zijn diplomatiek verleden in een zo vlot
leesbare en afgeronde vorm als maar gelukken wilde te presenteren en kan het
anders dan dat daarbij allerlei zaken wel eens wat, niet alleen afgeronder maar ook
belangrijker werden voorgesteld dan zij in feite geweest waren? Met andere woorden,
als wij bijvoorbeeld in een niet in originali bewaard gebleven maar wel in de Lettres
etc. opgenomen dépêche vernemen dat op een bepaalde datum zich een bepaalde
gebeurtenis heeft voorgedaan, dan kunnen wij op zo'n bewering niet afgaan, maar
dit betekent ook weer niet dat wij geen waarde zouden mogen hechten aan allerlei
oordeelvellingen of, zoals in het onderhavige geval, zelfs aan een soort portrait
littéraire, door een ervaren waarnemer, op rijpe leeftijd zijn herinneringen
fatsoenerend, gewijd aan iemand die hij tien jaar lang zo goed gekend had als
Frederik Hendrik. Hier volgt dan ook met alle obligate voorbehoud 's Prinsen beeltenis
zoals d'Estrades haar voor het nageslacht bewaard wilde zien, waarbij het nageslacht
indachtig moet zijn dat de term ‘dissimulé’ in 17de-eeuws Frans generlei pejoratieve
bijsmaak had:
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‘Il faut rendre cette justice à la mémoire de Monsieur le Prince d'Orange
Henri, que jamais grand Capitaine n'a eu plus de fermeté et d'intrépidité
que lui dans les grandes actions, ni une plus grande vigilance pour
pourvoir à toutes choses; il étoit exact et sevère dans le commandement
et l'exécution de ses ordres; il étoit généreux, bon ami et libéral; il
distinguoit les gens de mérite par des familiaritez accompagnées de
bienfaits; il n'a jamais parlé mal de personne; il louoit hautement les
bonnes actions et les faisoit valoir devant les jeunes gens, pour les exciter
à les imiter; il étoit civil aux Etrangers et leur parloit souvent; il se retiroit
quelques heures du jour pour étudier; il étoit sçavant et portoit
ordinairement les Commentaires de César en petit volume en Latin dans
sa poche; sa conduite a été admirée pendant le tems de son
Gouvernement; il traitoit civilement ses Ennemis et les obligeoit par sa
douceur à revenir à lui et à lui demander pardon; il n'a jamais abandonné
ses amis, quelque disgrace qui leur soit arrivée; il étoit fort dissimulé et
avant de prendre confiance en quelqu'un, il falloit qu'il l'eût éprouvé
plusieurs fois. Les flatteries n'avoient nul accès auprès de lui; il étoit un
peu lent dans la conclusion des affaires, après les avoir résolues. Il m'a
dit plusieurs fois qu'il falloit dormir dessus avant de signer, pour voir s'il
n'avoit rien de mieux à faire.’
Helemaal zo onwezenlijk mooi kan het wel nauwelijks geweest zijn en bijvoorbeeld
bij die latijnse Caesar zou iemand als Huygens wel even hebben gemeesmuild,
maar in een boek als dit zou het toch onwelvoeglijk zijn deze éloge achterwege te
laten. Enigerlei pertinente uitlating van, omgekeerd, de Prins over de Graaf is mij
niet bekend, maar uit alle bescheiden blijkt zonneklaar dat hun verhouding heel wat
prettiger, om niet te zeggen hartelijker was, dan die met de zo veel stroevere
Charnacé. Dit ook al bleef het natuurlijk wel eens haperen tussen de bondgenoten;
op 19 oktober 1641 bijvoorbeeld heeft Huygens, naar hij aan Amalia rapporteert,
Zijne Hoogheid ‘très justement stomaché’ aangetroffen ‘des vilains et impertinens
9
discours qu'on tient de nos procedures à Paris.’
Die enkele onvermijdelijke wanklanken ten spijt is het dus in samenspraak met
d'Estrades dat wij ons Frederik Hendrik moeten voorstellen, jaar voor jaar, doorgaans
met een formeel traité, het Staatse militaire optreden coördinerend met het Franse
en aangezien immers in deze jaren de Fransman, toch al de sterkste van de twee
partners, de oorlog serieus voerde, de Staten daarentegen halfslachtig, kan het niet
anders dan dat die Fransman er het voordeligst bij boerde. Wat hebben de negen
laatste, moeizame campagnes van Frederik Hendrik per slot van rekening voor het
bestel der Heren Staten opgeleverd? De herovering van het vijf jaar tevoren zo
nonchalant door de Spanjaarden ingepikte en trouwens Kleefse stadje Gennep met
zijn kasteel in 1641, en dat dan pas na een beleg van bijna twee maanden, kan toch
bezwaarlijk onder het hoofd aanwinsten worden geboekt. Maar wat mag dan al in
die jaren eigenlijk wel als zodanig gelden behalve Sas van Gent - zes weken beleg
in 1644 - en, vrijwel bij het scheiden van de markt, Hulst, dat na vier weken bestoking
begin november 1645 capituleert? Als wij daar tegenoverstellen dat,
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een paar niet-blijvertjes zoals Kortrijk en Veurne niet eens meegerekend, in diezelfde
periode van samenwerking door de Fransen achtereenvolgens Hesdin, Atrecht,
Aire, Thionville, Grevelingen, Armentières en ten slotte, in 1646, tot en met
Duinkerken in de wacht worden gesleept, dan zijn dat nog wel niet de fikse happen
van de volwassen Lodewijk XIV, maar dan mogen wij toch wel constateren dat er
al aardig aan de Bourgondische koek van den Huize Habsburg geknabbeld was.
Nu was het zeker niet zo, dat van Franse kant de Staatse bondgenoot, of zeg
maar Frederik Hendrik, uitsluitend gezien werd als bezighouder van de Spaanse
vijand op zijn noord-, mitsgaders, al waren de Staten daarbij officieel neutraal, de
Keizerlijke op zijn westgrens, maar wel speelt ook deze kijk op de zaken een
essentiële rol. De veldtocht van 1642 bijvoorbeeld bestond voor zover het het
Statenleger betreft uitsluitend uit een kampeerpartij van drie maanden tussen Orsoy
en Rijnberk en 's Prinsen allerlaatste campagne, die van 1646, zal tot midden
november werkeloos uitpieteren in de buurt van het inmiddels weer ‘Spaanse’ Venlo,
aangezien de Fransen ook dan in die contreien dekking van node hebben. Het
beginsel waarvan werd uitgegaan was evenwel dat er een plan de campagne - in
de meest letterlijke zin van het woord - werd overeengekomen, waarbij beide partijen
de kans kregen baat te vinden en wat kan dit voor de Prins en zijn Statenleger in
de praktijk anders hebben betekend dan een voortzetting tot in den treure van de
bekende pendeldienst tussen het Rijk van Nijmegen en de Zeeuwse wateren?
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Niet ten onrechte heeft een expert in de krijgsgeschiedenis van dit tijdvak erop
gewezen dat, als Frederik Hendriks lauwerkransen in deze jaren zo veel kaler en
schrieler aandoen dan in het voorafgegane decennium, wij daarbij niet uit het oog
moeten verliezen hoe na al wat reeds door hem veroverd was het element
‘verrassing’ als voordeel op de vijand nu verder verstek liet gaan, maar wat daar
dan nog bij komt is dat zo langzamerhand wel niemand, vijand zomin als vriend of Amsterdammer! - nog ernstig in twijfel kan hebben verkeerd waarnaar, zo lang
's Konings vlag nog wapperde op het Steen en de citadel te Antwerpen, de brandende
begeerte van dit prinsenhart uitging. Ware het niet dat ook een biograaf zich maar
beter kan houden aan wat bereikbaar is gebleken, dan zou het eigenlijk de naam
van deze vaderlandse metropool zijn, die boven het relaas van Frederik Hendriks
tien laatste levensjaren behoorde te prijken.
Als wij hiervoor adstructie zoeken, dan kunnen wij beginnen in 1638, het jaar na
Breda, met wat in hedendaags jargon waarschijnlijk een follow-up moet worden
genoemd.
Maar dan helaas wel een die jammerlijk mislukte, al was dit niet rechtstreeks aan
de Prins te wijten, die zich nog te Bergen op Zoom bevond, toen op de dijk te Kalloo
de voorhoede van het leger onder graaf Willem een van de lelijkste nederlagen te
incasseren kreeg uit geheel de oorlog, zo lelijk, dat
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de term débandade er nauwelijks te sterk voor lijkt. Maar niettemin, ook dit leed op
zijn beurt weer geleden, zal, zoals de namen Sas van Gent en Hulst op zichzelf
reeds getuigen, het streven er vóór alles op gericht blijven Antwerpen van de
Vlaamse kant af te snijden. Behalve wanneer de aandacht wordt opgeëist door het
‘oostfront’ zijn dan ook doorgaans in de vroege jaren veertig de eindeloze
kampementen gelocalizeerd in plaatsen als Maldegem, Assenede en Lovendegem,
waarbij soms wordt uitgezwermd tot op een pistoolschot afstand van de wallen van
Gent. In 1645 heeft Huygens het half schertsend over ‘ce cher païs de Waes auquel
11
on a faict l'amour tant d'années de suitte.’
En dat, al werd dan tweemaal genoegen genomen met een beperkter object, het
inderdaad bij heel dat oorlogsbedrijf in eerste en laatste instantie om Antwerpen te
doen was, is iets waarvan Frederik Hendrik in evenzoveel woorden getuigenis
aflegde tegenover d'Estrades, toen hem in 1646 voor het laatst de kans werd
geboden - maar hoe serieus was die kans? - een ‘grand dessein’ te ondernemen
en hij op een vraag van de Fransman of hij ook bereid was genoegen te nemen met
Gent of Brugge, die ‘propositions’ verre van zich wierp, nog wel met de toelichting
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dat ‘hors celle d'Anvers MM. les Estats ne consentiroit (sic) pas aux autres’. Maar
of hij dat laatste zelf wel geloofde? Ten minste, toen een jaar tevoren diezelfde
d'Estrades zonder enig voorbehoud van twijfel aan dezelfde Mazarin had geschreven
dat de vijand zijn gehele legermacht bij Antwerpen geconcentreerd had ‘parce que
MM. de Hollande leur ont donné avis d'une attaque de ce côté’, kan hij dat toch ook
alleen maar van de Prins zelf of toch ten minste uit diens allernaaste omgeving
hebben gehad. En dat ook d'Estrades heel goed wist wat er bij een verhoopte
verovering van Antwerpen allemaal op het spel stond, is iets waaraan wij evenmin
behoeven te twijfelen; eenmaal meester van de Scheldestad zal Frederik Hendrik
in staat zijn ‘de chastier, sans rien craindre, les plus grands ennemis qu'il ayt, qui
13
sont dans la ville d'Amsterdam, par la ruine entière de leur ville.’ Dat dit laatste,
zoal eens ooit in arren moede aldus uitgedrukt, zeer zeker niet in koelen bloede en
bij helder verstand - maar wij zijn al in 1645 - door Frederik Hendrik aldus bedoeld
kan zijn geweest, is iets waarvoor ik gaarne bereid ben garant te blijven, maar uit
's Prinsen intimiteit komt toch ook dat heel zeker. Iets anders is dat als misschien
een evenwicht tussen 's lands twee illustere koopsteden hem als ideaal voor ogen
stond, hij hierdoor toch stellig niet tot een minder grote nationale leidersfiguur wordt
bestempeld.
Doch ziet, ook in dit late stadium en waar het om de vervulling-al-dan-niet van
zijn vurigste wens gaat, komt nog het oude cunctator-element om de hoek kijken.
Onze bron is Alexander van der Capellen, de, er zij nogmaals aan herinnerd, daar
waar hij oordelen velt wel verre van objectieve boekstaver, aan wie wij echter wat
dit soort feitelijkheden betreft veilig vertrouwen mogen schenken. Welnu, aldus de
optekenaar uit Zutphen, toen men anno 1645 in afwachting van het in aantocht
zijnde Franse hulp-corps aan het delibereren
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was ‘wat men by de hant nemen soude, waeren de Gedeputeerde van de Staten
meest van gevoelen dat men recht op Antwerpen hadde behooren te gaen, maer
de Prins moveerde daertegens veel difficulteyten ende dede de resolutie nemen
14
om Hulst te belegeren.’
In hoeverre deze gecommitteerden, van huis uit overwegend gedweeë maar
daarom nog geen onpientere lieden, hierbij beproefden de Prins ertoe over te halen
nu ook maar bewust te beslissen tot iets waarvan zij wisten of aanvoelden hoezeer
het in de diepere lagen van zijn persoonlijkheid domineerde, zij in het midden gelaten.
Wij mogen nu eenmaal niet verzuimen dat soort vragen te stellen maar alleen alreeds
de daarbij onvermijdelijke, volmaakt anachronistische terminologie betekent in een
relaas zoals dit iets onbehaaglijks, dus laat ons blij zijn dat wij in ieder geval niets
van dien aard nodig hebben bij het doorslaggevende, zij het voor mijn part indirecte
bewijs hoe nog - of juist - in deze jaren Frederik Hendrik als het ware gebiologeerd
wordt door steeds nog maar datzelfde Antwerpen, die stad der steden waar hij nog
wel door zijn nimmer aanschouwde vader verwekt maar niet meer door zijn moeder
gebaard was. En, als ware het om de sfeer van intimiteit niet te verstoren, degene
aan wie wij dit bewijs te danken hebben is zijn Amalia.
Het heel precieze tijdstip waarop zij spijts alle oorbellen van Richelieu en
diamanten colliers van Mazarin ten slotte toch voor de vrede met Philips IV opteerde,
is een probleempje dat hier niet in bijzonderheden behoeft te worden nageplozen,
zomin als de vraag in hoeverre deze volte-face een gevolg was van huisbakken
baatzucht, in hoeverre van het heel zeker eveneens aanwezige en op ongeveinsde
bezorgdheid gebaseerde inzicht dat haar gemaal het zo langzamerhand niet meer
aan kon. Maar wat wij in ieder geval van haar hand zwart op wit hebben, is niet
slechts, wanneer zij in oktober 1645 van de omsingeling van Hulst is in kennis
gesteld, de confidentie aan Huygens hoe zij in plaats van die naam Hulst veel liever
Antwerpen had gelezen, maar veel onthullender nog, wanneer zij een maand later
de val van dat noordVlaamse stadje heeft vernomen, de ontboezeming in haar zo
geheel eigen Frans: ‘Sertes, je souhaiterois bien après Envers que Monsieur le
15
Prince feuis en repos et laisera le rest à son fils.’ Met andere woorden, een luttele
anderhalf jaar vóór Frederik Hendriks dood besefte zij die het het best kon weten
en zich er het naast bij betrokken voelde dat die illusie hem nog niet mocht worden
ontnomen.
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Hoofdstuk XXXIII
Langzaam, heel langzaam-aan veranderde of zeggen wij maar eerlijk verslechterde
de verhouding tussen Frederik Hendrik en het politieke Holland van staatsgezinde,
eerlang klassiek-staatsgezinde makelij, waarbij wij er geen ogenblik aan behoeven
te twijfelen dat die verslechtering eveneens gold voor de nodige regenten elders.
Hun gewesten waren echter, direct dan wel indirect, te nauw met de Prins verbonden
geraakt, dan dat er ooit een niet in meerderheid aan Zijne Hoogheid gehoorzame
afvaardiging ter Staten-Generaal zou zijn aangewezen. Niet voor niets zullen de
Heren van Holland in 1643 door een stringente lastbrief aan hun gedeputeerden
paal en perk proberen te stellen aan het regeren ‘op de Camer’ in het Stadhouderlijk
Kwartier.
Nu kan men zeggen dat, als het op neuzen tellen was aangekomen, 's Prinsen
geprononceerde tegenstanders in de Republiek niet meer dan een schamel hoopken
zouden hebben uitgemaakt, maar die Republiek was nu eenmaal een oligarchie en
daarvan is juist de essentie dat een hoopken met weinig neuzen allerminst schamel
behoeft te zijn en dat die hoopkens, waar het op aankwam, zich dan ook zeer zeker
niet als zodanig aandienden.
Iets anders is dat ook die kostelijke zuurdesem van staatsgezinde regenten in
hun, zij het dan nog zo oligarchisch staatsbestel - in het buitenland doorgaans
uitgekreten als democratie - wel degelijk rekening moesten houden met de publieke
opinie, temeer daar zij immers als, met de mond beleden - plus stellig voor zeer
velen hunner ook meer dan dat - eerste artikel van hun politieke credo een Ware
Gereformeerde Religie moesten handhaven, van welker kansels een steeds groeiend
aantal bedienaren des Woords steeds duidelijker liet doorschemeren dat zij die door
de Heren Staten steeds onverholener tegengewerkte Prins van Oranje zoal niet in
naam dan toch in feite als de door God gestelde Overheid beschouwden.
Wat betekenden nu deze accentverleggingen - meer dan dat mogen wij het mijns
inziens beslist niet noemen - voor 's Prinsen positie in de ogen van het volk? Die
term in zijn vaagheid is echter met name in een Gemenebest zoals het onze iets bij
uitstek gevaarlijks, dus zo voor de vuist weg in het algemeen gesproken kunnen wij
eigenlijk maar het best ons ertoe beperken even in herinnering te roepen hoe een
goed regeerder met vorstenstatus die tevens tot de fantasie spreekt - en dat gold
voor de Stedendwinger ongetwijfeld - bij het voortschrijden van de regeringsjaren
bijna automatisch groeit in populariteit en steeds meer tot een vertrouwde moederdan wel vader-figuur wordt. Nu was, wat de Oude Oranjes betreft, het vader-imago
blijkbaar zo stevig vastgeprent op de grote Zwijger dat daarvoor zijn lijfelijke zoons
niet meer aan bod konden komen, al was, om de vrijgezel Maurits buiten
beschouwing te
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laten, Frederik Hendrik, toen hij Breda herwon, al twee jaar ouder dan het zijn vader
was vergund geweest te worden. Iets anders is dat deze met zijn vele
huwelijksperipatieën zeer wel als vader kon worden gezien zonder bijbehorende
moeder - Charlotte en Louise, och arme, zijn er nimmer aan toegekomen - maar
dat Amalia daarvoor aan de ene kant veel te tastbaar present, aan de andere
daarentegen nog op geen stukken na matuur was en vermoedelijk evenmin wenste
te zijn.
Maar ook zonder te vader- en moederen - buiten hun eigen gezin dan natuurlijk
- zag het prinselijk echtpaar kans hun dynastie, al behoefden zij die dan niet meer
te vestigen, zo stevig te verankeren dat, na het tragisch intermezzo met hun zoon,
binnen vier jaar na Frederik Hendriks dood wel zowat alle politiek-onmondigen, plus
in de landprovincies de nodige mondigen, het als een binnen de normaliteit blijven
zouden hebben beschouwd, indien de hoogste waardigheden in den lande waren
opgedragen aan een kind in de wieg. En dat dan in een staatsbestel dat wij, alle
accentverschuiving die die term ondergaan heeft ten spijt, ‘de Republiek’ plegen te
noemen, alsof er ooit een Wilhelm Tell-legende en een eedzweerderij op enigerlei
Rütli aan was te pas gekomen. Is, alle respect voor Jan de Witt ten spijt - maar had
die ook geen Oxenstierna kunnen zijn? - de parallel die zich opdringt zodra wij de
term ‘volk’ in het geding brengen, niet nog steeds in de eerste plaats die met de
Zuidelijke Nederlanden en hun door dik en door dun gehandhaafde trouw aan de
‘natuurlijke Heer’? Nu blijven wij wat dit punt betreft onredbaar in het duister tasten,
want juist in de meest kritieke periode was de natuurlijke Heer daar belichaamd
geweest in een eerbiedwaardige moederfiguur met, ook al was dan hun eigen
huwelijk kinderloos gebleven, aanvankelijk bovendien nog een alleszins acceptabele
vader naast zich. Wat wij als zijnde in de schoot der goden geborgen gebleven,
nooit zullen weten is of ook zonder dit intermezzo die loyaliteit bestand zou zijn
gebleken tegen de lamlendigheid van een stel afgezakte Philipsen die zich zelfs
niet de moeite getroostten die landen eens in ogenschouw te komen nemen. Wat
echter wel een veilige veronderstelling lijkt, is dat ook zonder de morele steun van
de Infanta de post-tridentijns geschoolde clerus alles op haren en snaren zou hebben
gezet om de bevolking vast te kluisteren in haar loyaliteit aan de, hoe onnatuurlijk
hij zich dan persoonlijk ook mocht gedragen, natuurlijk Heer in Madrid die immers
voor niets zozeer garant stond als voor de handhaving van het katholicisme met
geheel zijn toenmalige apparatuur.
Gezien door de ogen der - wat zouden zij wederzijds erger hebben gevonden:
‘collegae’ of ‘evenknieën’? - van deze roomse clerus in het Zuiden, door die der
predikanten van de Openbare Kerk in het Noorden was die, inmiddels dan ook
‘verlaten’ natuurlijke Heer tot een instrument van de Antichrist verworden, maar iets
waarmee zij bij alle sermoenen waarin dit werd uitgedonderd moesten rekening
houden, was dat hun gehoor - plus wie weet
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hoe velen van henzelf? - bij ontstentenis van een Wilhelm Tell en een Rütli de
behoefte aan een dusdanig te qualificeren ‘Heer’ wel degelijk nog in merg en been
had zitten. En hier zij bij wijze van curiosum terloops even eraan herinnerd hoe voor
de ‘verlating’ van koning Philips als spoedig de term ‘afzwering’ in zwang kwam.
Althans één stap in de richting Rütli? En zo ja, dan hoe bewust of onbewust gezet
en door wie als eerste? Geen van die vragen lijkt pertinent te beantwoorden, maar
wat de laatste betreft gaan onze gedachten toch wel vóór alles uit naar de ‘Hollandse
school’ van François Vranck en Hugo de Groot.
Wie was nu voor de ‘afgezworen’ Heer in de plaats gekomen? Een, als wij ons
even tot Holland beperken, college van sedate en steeds sedater wordende
bestierderen, op een paar edellieden na door achttien onderscheiden steden - en
kende men thuis niet al hun vrienden en magen? - vier keer per jaar naar Den Haag
gestuurd om de boel te beredderen? Als contrast voor de grauwe sleur van het
dagelijks leven kon men, die grote, ongrijpbare ‘men’, de glans van vorstelijkheid
met alles wat daar affectief aan te pas kwam toch moeilijk op een dergelijk
gezelschap projecteren. Maar wat bleef er dan anders over dan Oranje, de dynastie
die, wat ook haar eigen ‘politique’ inzichten en bedoelingen waren, zo onafscheidelijk
verweven was met ‘desen Staet’, waar men, van alle Spaanse tyrannie verlost, het
dagelijks leven sleet. En de vestiging van die staat kon, zeker voor wie het bij
voorbaat zo zag, toch inderdaad met heel veel recht en reden als wel zowat
versmolten gelden - tijdgenoten zijn geen geschiedzifters - met die van de
gereformeerde religie.
Wat voor een moeizaam manoeuvreren het voor Frederik Hendrik betekende
aldus als paladijn voor een, na Dordt een aantal jaren lang als vrij extreem
gevindiceerde orthodoxie te moeten fungeren, is uit een aantal voorgaande
hoofdstukken wel gebleken. Waaraan wij evenmin behoeven te twijfelen, is dat ook
Frederik Hendrik - men nuancere het naar believen voor zijn voorgangers en zijn
opvolgers - terdege besefte hoe zijn naam van de kansels misbruikt werd ten
detrimente van de, precies evenzeer als hijzelf van ketterjagerij en kerkelijke
bevoogding warse Hollandse Statenpartij, tot wie hijzelf om zo totaal andere redenen
steeds meer in oppositie geraakte; het intern-Hollandse aspect van de grote paradox
in zijn leven die nooit uit het oog mag worden verloren.
Ter beveiliging van zijn eigen identiteit had hij in deze penibele situatie alleen de
wetenschap dat, wat hij ook deed of naliet, de predikanten hem uit hoofde van hun
eigen praemissen toch nooit openlijk konden afvallen, zelfs niet wanneer zij - en
met hen stellig heel wat preciezen onder hun gehoor - een paar jaar na dezen in
hoge mate ontsticht zullen zijn over zijn intieme betrekkingen met het episcopale,
zozeer naar papistische zwavel riekende Stuartbestel, waardoor anderzijds zijn
quasi-monarchale prestige zo aardig werd omhooggevijzeld.
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Ten slotte is er nog een verschil tussen de ‘vorsten’ in Zuid en Noord, dat wij niet
uit het oog mogen verliezen. De Calvinistische volksmassa's in het Noorden waren
zeer zeker talrijk en de officiële monopolie-positie van hun Kerk deed de macht van
het getal des te luider spreken, maar zij vormden op geen stukken na het gehele
volk, zoals wij dat, zij het ook slechts globaal, wel kunnen zeggen van de door al
die pastoors en paters gehoede kudden in het Zuiden. Een man als Frederik Hendrik
was dus in de gelegenheid, mits hij slechts officieel de als de enig ware erkende
religie beleed, zich met de nodige omzichtigheid te doen kennen als boven alle
verdeeldheid staande en niets was de vele dissidenten in den lande liever dan hem
ook als zodanig te èrkennen. Hoe zeer dit, zo lang er geen sprake was van
overvragen, voor de remonstranten kon gelden is ons uit menig hoofdstuk hierboven
wel uitenterna duidelijk geworden, maar een episode zoals die met Ophovius in Den
Bosch heeft ons eveneens het besef kunnen bijbrengen dat het in zeker niet mindere
mate gold voor de talrijkste minderheid van alle, voor de katholieken die dank zij de
Prinzipienreiterei van hun onzalige Rome zich in beginsel niet eens als loyale
onderdanen van de staat mochten gedragen. Nu was die theorie zo langzamerhand
wel tot in het non-existente verbleekt maar er was dan toch maar een situatie
gegroeid, waarin, zijnde bij alle gewetensvrijheid hun eredienst iets illegaals, die
katholieken alom in den lande afhankelijk waren van de nukken en de schraapzucht
van de autoriteiten ter plaatse. Als in die omstandigheden een Prins van wie men
onmogelijk niet kan hebben geweten hoezeer hij iedere vervolging om den gelove
verfoeide en die - maar of men ook dat erbij wist? - in zijn eigen Orange zorgvuldig
een stricte pariteit tussen de confessies handhaafde, als zo'n Prins, eerder dan de
Heren Staten, ook door de politiek onmondige katholieken als vorst gezien en vereerd
werd, dan zou dat toch waarlijk niet zo ongerijmd zijn. Is hiervoor wellicht typerend
een toevallig bewaard gebleven schaaltje uit circa 1630 van onmiskenbaar Hollands
aardewerk, waarop, geflankeerd door de letters R.C., een even onmiskenbare
oranjeboom oprijst uit de op hun beurt even onmiskenbare zeven
bobbeltjes-waarmee-bedoeld-heuvels die, om te beginnen in Rome zelf, zo vaak
plegen te figureren als waarmerk van het pausdom? Bij Frederik Hendriks dood zal
de, zelf natuurlijk katholieke Portugese ambassadeur in Den Haag, Francisco de
Sousa Coutinho nadrukkelijk naar Lissabon rapporteren dat zijn geloofsgenoten in
de Republiek er ‘grande sentimento’ over hebben, maar misschien nog opmerkelijker
is dat in zijn relaas van 's Prinsen Godtsalich Overlyden de auteur, ds. Goethals die
hieronder nog pregnanter aan het woord zal komen, het nuttig acht de volgende
passage in te lassen in zijn betoog welk een oprechte vriend van de Gereformeerde
Kerk de overledene geweest was:
‘Insonderheydt was hy vyandt den waen der Rooms-ghesinde aengaende
haere eyghen verdiensten ende overtollighe wercken, die sy vermeten
overvloedich onder haer te
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hebben. Hy was wel seer beleeft ende obligent aen de persoonen van
de Roomsche Geestelickheyt, bewijsende haer veele courtesien ende
vriendtschap, maer was ondertusschen vyandt haere Afgoderien ende
1
Superstitien, gelijck hy menichmael my verklaert heeft.’
In het bovenstaande is onwelvoeglijkerwijze een paar maal als het ware gepreludeerd
op dingen die eerst nog, elk op zijn beurt, netjes verteld moeten worden. Het
belangrijkste hiervan is de Engelse, koninklijke huwelijksverbintenis van de zoon
en opvolger, in dynastiek opzicht het hoogtepunt in Frederik Hendriks loopbaan,
maar tevens het punt waarop en waaromtrent hij, de voorzichtige, zijn betrekkingen
met de Staten van Holland, al zal hij dan nimmer een breuk risqueren, tot laat ons
zeggen, de hoogste toelaatbare spanning zal opvoeren.
Vóór wij hieraan toe zijn, moeten evenwel nog een paar andere dingen min of
meer vluchtig aan bod komen en aangezien nu eenmaal dat ‘niet tot een breuk laten
komen’ van Frederik Hendrik onontkoombaar een tegenstelling suggereert tot zijn
zoon, zij in de eerte plaats vermeld een ‘bezending’ naar Amsterdam in de maand
februari 1639. Met een dergelijke bezending, maar dan langs alle achttien de
Hollandse steden, zal elf jaar na dezen Willem II het ‘revolutionaire’ stadium van
zijn optreden inluiden, en wel door zichzelf aan het hoofd ervan te stellen, en toen
het hem niet gelukte de vroedschappen en magistraten te intimideren, zo gretig
mogelijk ‘offensie’ op te slurpen, voornamelijk in Amsterdam dat daarvan dan ook
de welbekende gevolgen zal ondervinden.
Hoe geheel anders, hoe onvergelijkelijk veel makker was dan die, in 1650
overigens wel als precedent herdachte bezending naar alleen maar de Amstelstad
van 1639. Juist zoals elf jaar later was het - en daar lag de kern van de zaak - de
Generaliteit die zich officiële bemoeienis aanmatigde met de besluitvorming, niet
van een van haar leden maar van een lid van een dier leden, en dat mogen wíj dan
al, zeker gezien het belang van juist dat lidslid, iets heel begrijpelijks vinden, binnen
het Statenbestel van de Zeven was het, hoe vaak het dan ook ondershands
gebeurde, iets altegader onaanvaardbaars.
De reden waarom Amsterdam van generaliteitswege bezonden werd, was daarbij
op zichzelf iets van minder belang; op de keper bekeken was het een
generaliteitsprotest tegen de provincie Holland, in casu als het ware geconcentreerd
op de stad die daar, naar Aitzema het uitdrukt, ‘de vlagge voerde’. De concreet ter
tafel te brengen grieven konden gemakkelijk genoeg uit een rijk voorzien arsenaal
te voorschijn worden gehaald en dat met name ook weer de handel op de vijand
inclusief levering van oorlogsbehoeften daarbij geen verstek liet gaan, behoeft wel
2
nauwelijks nog erbij te worden verteld. Van meer belang was dan ook eigenlijk dat
Hare HoogMogenden weliswaar aan het hoofd van de bezending de onbetwiste
nummer 1 uit hun eigen gremium hadden gesteld, Frederik Hendriks neef Floris van
Culemborch - die
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overigens reeds in juni van ditzelfde jaar 1639 het tijdelijke zal zegenen - maar dat
zelfs zo de trouwens uiterst elegant opgesierde nul op het rekest, hoewel
ontegenzeglijk een politiek echec voor de Prins, niet als blamage behoefde te gelden
en zeker niet, zelfs al was hij de man daarnaar geweest, als offensie had kunnen
worden misbruikt.
Een andere tegenslag, ditmaal een in het dynastieke vlak, ondervond Zijne Hoogheid
in het volgende jaar 1640, toen een hem onverwacht in handen gespeeld vliegertje
niet opging doordat het hem net niet gelukte stadhouder te worden van zeven - met
Drente mee zelfs acht - in stede van zoals tot dusverre vijf gewesten, het curiosum
Limburg niet meegerekend.
De aanleiding was op zichzelf droevig genoeg; juist zoals zijn vader Ernst Casimir
in 1632 bij Roermond, werd in 1640 bij een poging tot verrassing van Hulst, op
28-jarige leeftijd en nog ongehuwd, de stadhouder van Friesland en Groningen,
Hendrik Casimir I dodelijk getroffen en terwijl de arme jongen nog lag te zieltogen
- met ‘des resveries fréquentes, dans lesquelles il ne parloit que de faire marcher
3
et avancer des trouppes en bon ordre’ - kwam blijkbaar als eerste Frederik Hendriks
trouwe aanhanger in Zwolle, Sweder van Haersolte, op de gedachte dat, als de
jeugdige neef er het leven bij inschiet, de Prins zelf de opvolging in die
stadhouderschappen moet zien te verzekeren in plaats van de jongere broer van
het slachtoffer, Willem Frederik, die hem uiteraard wel automatisch zal opvolgen
4
als graaf van Nassau-Dietz. In hoeverre in 1632 niemand op dat idee was gekomen,
in hoeverre het toen niet de moeite waard werd gevonden of nog geen haalbare
kaart, is moeilijk meer uit te maken; het laatste geval, zo te zien het waarschijnlijkste,
zouden wij als symptoom kunnen duiden hoezeer 's Prinsen machtspositie in die
acht jaar was toegenomen.
In ieder geval viel Haersolte's suggestie bij Zijne Hoogheid in goede aarde; dat,
wat het werk betreft, stadhouder zijn in Friesland allesbehalve een pretje was en in
Groningen iets vrij irreëels, zal hij heus wel geweten hebben, maar om ons te kunnen
voorstellen wat het zich hier openende perspectief voor hem moet hebben betekend
behoeven wij alleen maar te bedenken wat de dan eindelijk verworven algemeenheid
van het stadhouderschap - de erfelijkheid had Frederik Hendrik praktisch al wel - in
1747 aan prestigewinst met zich zal meebrengen voor de als persoonlijkheid zo
onvergelijkelijk veel onbeduidender Willem IV. Die ontbrekende scherf in het Noorden
moet als een lelijke Schönheitsfehler beschouwd zijn.
Of Aitzema niet weer eens wat al te onaardig is, als hij naar aanleiding van Frederik
Hendriks rouw wanneer de Friese neef het inderdaad heeft moeten afleggen, de
opmerking ten beste geeft: ‘Edoch wast lachrymas effudit pectore laeto’? Weemoed
bij een lijkbaar, en zeker die van een zo jong gestorvene, behoeft toch op zichzelf
als sentiment niet minder echt te zijn, ook al beseft
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men van meet af aan of zelfs al bij voorbaat wat dat verscheiden aan eigen voordeel
kan opleveren. In ieder geval was het wel zo, dat, toen de jonge Willem Frederik
aan zijn zo veel fortuinlijker neef met de prinsentitel - mitsgaders aan Amalia - in
ongetwijfeld keurige brieven zijn voornemen te kennen gaf naar de opvolging van
zijn broer te solliciteren en daarbij om hun aanbeveling verzocht, zijn brieven
beantwoord werden ‘op sulcker maniere dat hy wel konde mercken dat de Prince
self daer na stondt’, maar aangezien de jongeman, liever dan op nog zulke gunstige
voorwaarden ‘luitenant’ van zijn neef te worden, erop bleef staan in eigen naam en
op eigen verantwoording die functie te vervullen, moest er zo iets aan te pas komen
als een krachtenmeting, waarvan wij ons kunnen voorstellen dat zij er niet
vreedzamer op zal zijn geworden toen ook nog de douairière Sophia Hedwig in Den
5
Haag verscheen om, treurende moeder en wel, mee van de partij te zijn.
Dat is dan echter pas nadat de eerste ronde is uitgevochten en daarbij zal het, al
heeft dan in ruimer verband bekeken de Prins van Oranje het langste eindje in
handen, toch hij zijn, die in het onderhavige geval even aan het kortste getrokken
heeft. In hofkringen mag men het dan al onverantwoord verwaten van ‘dien jonghen
Heer’ Willem Frederik hebben gevonden zich, naar Haersolte het uitdrukt, ‘tegens
den oppersten te stellen’, een heel stuk van zijn zin kreeg hij wel. Sedert het
overlijden van Hendrik Casimir was een eerste vergadering van de Staten van
Friesland - ‘ces rudes peuples’, aldus nogmaals Haersolte - uiteengegaan zonder
een beslissing te nemen omtrent de opvolging, maar wel werd er zwaar geïntrigeerd;
dit dan voornamelijk - maar wij vernemen het van tegenstanders - door Hendrik
Casimirs secretaris Sohn of Sohnius, die zich zelfs niet zou hebben ontzien Frederik
Hendrik te belasteren als zijnde ‘in't stuck der religie niet suyver’ en wel zo abysmaal
onzuiver dat hij ‘de Paepsche Religie sochte in te voeren, immers seer favorizeerde.’
In hoeverre ook nog enig gewicht in de schaal is gelegd door een waarschuwing
tegen 's Prinsen aspiraties, door Alexander van der Capellen, die zich erop beroept
in zijn Gedenkschriften, aan Willem Frederik geexpedieerd, valt moeilijk meer na te
6
gaan.
Wat wij wel weten, is dat, met stemonthouding van de twee betrokken gewesten,
op 1 augustus 1640 door Hare HoogMogenden de heren van Arnhem en van
Renswoude, een Geldersman en een Stichtenaar, gecommitteerd werden om in
Leeuwarden en in Groningen 's Prinsen candidatuur voor het stadhouderschap te
gaan aanbevelen, een bemoeienis, die wij ons wel heilig moeten wachten buitenissig
te noemen, als wij bedenken hoe nog pas vijftien jaar geleden Holland op zijn eentje
zijn eigen candidaat voor het stadhouderschap, toevallig diezelfde Prins van Oranje,
aan althans vier van zijn Uniegenoten had aanbevolen.
Maar wat die delegatie wel deed, was bot vangen, ten minste in haar eerste
aanlegplaats Leeuwarden, waar zij er zelfs maar van afzag zich te manifes-
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teren, want toen zij er aankwam bleek juist een paar dagen tevoren Willem Frederik
gekozen te zijn. Als inderdaad, naar een ‘eerlick persoon’ die erbij was aan Haerslote
liet weten, de electie ‘seer tumultueus’ was verlopen, kan dat een schrale troost
geweest zijn; van meer belang was dat het deze Friese meerderheid niet was mogen
gelukken ook Stad en Lande mee te krijgen, waar men er de voorkeur aan had
gegeven de Landdag ‘onder pretext van haere onderlinghe disputen’ onverrichter
zake te doen scheiden, zodat Arnhem en Renswoude dan ook maar terstond
7
derwaarts vertrokken.
In hoeverre hun aanwezigheid te Groningen van invloed is geweest op de gang
van zaken aldaar, is een open vraag en hetzelfde mogen wij, even ertussendoor,
wel zeggen van een gegeven voorbeeld waarop Sweder van Haersolte niet weinig
trots was. Nog vóórdat de generaliteitsdeputatie naar het noorden vertrok, had
namelijk hij, de drost van Salland in Overijssel, de, al had zij dan ter Staten-Generaal
geen sessie, toch souvereine landschap Drente zo ver gekregen dat zij bij monde
van de heer van Echten aan Frederik Hendrik in zijn legerkamp het stadhouderschap
8
was komen aanbieden.
Wat Stad en Lande betreft lag de zaak delicaat en voor de positie van de ‘stam
Jan’ in geheel dat noorden lijkt het wel typerend dat volgens Le Leu de Wilhem maar die het in Den Haag moet hebben opgevangen - de overbrenging van Hendrik
Casimirs lijk van Hulst naar, nota bene niet eens Groningen, maar naar Leeuwarden,
toch ook in eerstgenoemde stad met contreien zo iets als een golfje van loyaliteit
tegenover zo iets als een eigen dynastie heet te hebben gewekt, juist zoals ook in
Friesland - ‘zelf’ mag men er in dit geval wel bijzeggen - de verkiezing van Frederik
9
Willem door het gemeen met groot genoegen was verwelkomd.
Nu kende evenwel de Groningse politiek een, niet zozeer een arcanum imperii,
want het was wijd en zijd bekend, als wel, zelfs nog plechtiger, een Alfa en Omega
waar alles om draaide en waarop dan ook een geschiedvorser nooit tevergeefs
terugvalt, de rivaliteit tussen Stad en Ommelanden met als praktisch gevolg dat, als
de een iets wilde men ervan verzekerd kan zijn dat de ander het tegendeel
nastreefde.
Tenzij natuurlijk een tijdig beseft eigenbelang eieren voor geld deed kiezen en
iets dergelijks schijnt zich in dit geval te hebben voorgedaan. Naar wij vernemen
waren namelijk binnen het vertrouwde ruziepatroon de Ommelanden voor Frederik
Hendrik, de Stad voor Willem Frederik. Blijkbaar gaf echter een voldoende aantal
pientere regenten aldaar zich er rekenschap van dat, zijnde de Generaliteit nu
eenmaal wat zij was, een door henzelf doorgedreven keuze van de verkeerde
stadhouder de Ommelanders op het Binnenhof een onaanvaardbaar overwicht in
handen zou spelen, om, alles wat er aan ‘generale inclinatie’ en verder affectiefs
mag hebben meegespeeld ten spijt, de verkiezing van Frederik Hendrik mogelijk te
10
maken.
Als ter beloning van hun goede gedrag kregen de Groningers nog datzelfde
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jaar 1640 hun nieuwe stadhouder te aanschouwen. Pas na de beëindiging van de
veldtocht natuurlijk, zodat het al een flink eind aanliep in november, welke
omstandigheid de organisator van de reis - en wie zal het anders geweest zijn dan
‘le petit roy de ces quartiers’, Sweder van Haersolte? - de nodige hoofdbrekens
bezorgde. De weg van Zwolle naar Coevorden kan hij als drost van Salland nog
wel enigermate begaanbaar laten maken, maar tussen laatstgenoemde vesting en
Groningen is er geen enkele geschikte plaats ter overnachting, een prognose die
met een beetje passen en meten achteraf nogal meeviel. Wat eveneens meeviel,
was het gevaar voor kinderpokken, op grond waarvan - hoe omineus juist in dit
geval! - Haersolte aanvankelijk had ontraden de jonge Willem mee te nemen, welke
raad in ieder geval in de wind werd geslagen. En met welk een verheugend gevolg!
Toen hij plechtig in de Statenvergadering zou worden binnengeleid, verzocht men
de Prins - maar zou het helemaal onverwacht zijn gekomen? - zich door zijn zoon
te doen begeleiden, en waarmee dan ook dit laatstverkregen stadhouderschap als
het ware wordt ingeluid, is een zoveelste acte van survivance voor het tierige
11
knaapje.
Deze zoveel als installatie eenmaal achter de rug, viel ook aan Frederik Hendrik
en zijn gevolg blijkbaar de sensatie ten deel, die nog tallozen na hen zouden gewaar
worden; eenmaal in Groningen vonden zij het er zo gezellig, dat slechts de angst
voor de dreigende vorst - het was reeds eind november en zo herbergzaam was
Drente nu ook weer niet - hen kon verzoenen met het idee van weer weg te trekken.
Resteerde alleen nog maar het ‘grand festin des Estats’, waarmee, niet ‘sans vuider
de grands verres’, een hele dag gemoeid bleek te zijn, maar een succes was het
dan ook wel, en een waar wij Frederik Hendrik op zijn allerlandvaderlijkst in actie
zien. Naast die van Friesland waren de Staten van Groningen veruit het talrijkste
college in de Zeven Provinciën, dus het lijkt al heel mooi dat het gelukte hen over
drie tafels te verdelen, een opstelling waarbij de Prins in de loop van de dag op en
neer verhuisde van de ene naar de andere; kortom, hij was ‘en un mot si
incomparable que s'il eust esté l'hôte du convive au lieu de convié.’ Zelfs toen de
muziek, in casu speciaal de fluiten er ‘de furieux accords’ bij pleegden, bleef Zijne
Hoogheid even vriendelijk kijken. Als tegenhanger van deze feestdissonanten zij
echter eveneens vermeld hoe hij in hoge mate gesticht was door de bespeling van
de ‘belle orgue’ in de Martinikerk, bij welke gelegenheid Huygens versterkt werd in
zijn voornemen zijn jongstelijk voltooide tractaat over het ‘Gebruyck of ongebruyck
van't orgel in de kercken der Vereenighde Nederlanden’ toch maar aan het licht der
openbaarheid prijs te geven. Iets dat de Prins niet, maar de secretaris wel deed,
was een bezoek brengen aan Gomarus, die immers zijn laatste jaren en daarvan
thans zelf reeds de laatste maanden sleet als hoogleraar aan de toen nog op twee
12
na oudste universiteit binnen de Zeven Provinciën.

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

516
In Groningen was dus alles koek en ei, maar met dat al had de affaire, vooral dan
natuurlijk haar afloop in Friesland, een lelijke breuk teweeggebracht in den Huize
Nassau voor zover politiek geëmployeerd in de Nederlanden. Als men met het
opgewonden standje Le Leu de Wilhem van twee onderscheiden ‘Huizen’ wil spreken,
dan schuilt er iets allerminst onredelijks in zijn door even droeve als onvoorziene
omstandigheden achterhaalde prognose: ‘Il est à craindre que ces deux maisons
se choqueront un jour grandement.’ En in hoeverre mogen wij afgaan op Van der
Capellen, wanneer hij optekent hoe ‘Hovelingen ende favoriten van Syn Hoocheyt’
als hun opinie luchten dat deze, gezien de geschepte ‘offensie’ jegens Willem
Frederik en de provincie Friesland, ‘d'een en d'ander sal soeken te ruineren’? De
vraag is niet helemaal zinledig, want als wij hier bijna instinctief van schromelijke
overdrijving spreken, dan houdt dat toch eigenlijk een pretentie in de Prins beter te
kennen dan zijn eigen omgeving, dus laat ons in ieder geval concluderen dat hij
heel erg boos was op zijn neef en op de provincie die het bestaan had hem die,
13
naar Aitzema het uitdrukt, scheur in de mantel van zijn gezag aan te doen.
Dat heel erg boos lijkt dan ook inderdaad wel héél erg boos te zijn geweest. Niet
slechts durfde de nieuwe Friese stadhouder die in Den Haag aan de Vijverberg zijn
eigen familiepaleisje bezat, niet aan ‘het Hof’ te verschijnen, maar wat hij, en dat
komt dicht bij het spreken van boekdelen, evenmin aandurfde, was sessie nemen
in de Raad van State, waartoe hij nochtans als een der binnen het bestel der Zeven
bedrijvige stadhouders een niet te loochenen recht had. Of zijn achter- en Frederik
Hendriks betachterkleinzoon Willem IV, die, zo lang hij nog slechts stadhouder was
van drie gewesten, datzelfde recht om zo geheel andere redenen evenmin tot gelding
kon brengen, het relaas van deze kortstondige periode ooit naar waarde
gesavoureerd heeft, is hier niet aan de orde, maar opvallend is in ieder geval dat,
terwijl toch de Generale Petitie jaarlijks bij Hare HoogMogenden placht te worden
ingediend door de Raad van State met voorop de beide stadhouders, de nieuwe
14
noorderling in de jaren 1640 en 1641 verstek laat gaan.
Dus toch maar twee jaren, want Frederik Hendrik was er de man niet naar een
dergelijk familie-onbehagen de proporties te laten aannemen van een vete, die ook
- en met name - tegenover het buitenland het aanzien van de dynastie in gevaar
zou kunnen brengen. En al had hij dan op één, zij het belangrijk punt niet zijn zin
gekregen, ten slotte was hij het, die de hoogste troeven in handen had.
Is er serieus geprobeerd Willem Frederik alsnog tot afstand van zijn
stadhouderschap te bewegen? Wie dit bijvoorbeeld na een kort verblijf in Den Haag
beweert, is de Spaans-Keizerlijke agent Jean Friquet; zelfs zou de Prins om zijn
neef in Leeuwarden te bewerken diens oudoom Christiaan IV van Denemarken
hebben ingeschakeld, met wie hij, Frederik Hendrik, regelmatig
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en vertrouwelijk heet te corresponderen. Tot zo iets radicaals als afstand is het
nochtans niet gekomen maar gezien de chronische politieke roerigheid in Friesland
had Willem Frederik de steun van zijn grote neef te hard nodig dan dat hij hem kon
blijven trotseren. Zijnerzijds wilde Frederik Hendrik ook weer niet het alleronderste
uit de kan hebben maar genoegdoening moest er toch bij zijn. Om te beginnen
diende de secretaris Sohnius die de Prins zo belasterd had van het toneel te
verdwijnen - hij werd zelfs voor de Staten-Generaal gedaagd - maar wat voor de
jongeman in Leeuwarden veel harder moet zijn aangekomen, is dat hij niet het
regiment ‘kreeg’ van zijn gesneuvelde broer en weleer van hun vader - dat werd
aan Amalia's broer, de graaf van Solms, gegeven - zodat hij, stadhouder en wel,
wat militaire rang betreft voorlopig niet meer dan ritmeester bleef. Ten slotte moest
hij erin berusten dat bij zijn eventueel kinderloos overlijden de survivance ook in zijn
stadhouderschap aan het prinsje Willem kwam. Dit laatste onderdeel was uit de
aard der zaak voor Frederik Hendriks dynastieke prestige het belangrijkste, maar
een gezonde vrijgezel van midden twintig zal zich in feite wel niet al te veel kopzorgen
16
hebben gemaakt over mogelijke kinderloosheid. Wat bij die zuurzoete verzoening
natuurlijk niemand kon voorzien, is dat door een ironische lotsbeschikking alleen
dank zij het huwelijk van deze Willem Frederik met Frederik Hendriks tweede dochter,
de dan pas zevenjarige Albertina Agnes, de prinselijkheid van Oranje ook in de
Nederlanden zal worden gecontinueerd.
Een dergelijke binnenlandse bedrijvigheid van de Prins buiten de grote tegenstelling
Holland-Generaliteit om, kan nuttig zijn om ons eraan te herinneren dat hij ook reeds
vóór deze slechts half geslaagde uitschieter naar het Noorden stadhouder was van
vijf gewesten. Het zou stellig ondoenlijk zijn, althans - want er zit zeker stof in voor
een aantal monografieën - de termen van een simpele levensbeschrijving te buiten
gaan de alledaagse routinebeslommeringen van zijn ambteren als zodanig op de
voet te volgen, maar enige zij het vluchtige aandacht moge hier niettemin worden
gewijd aan enkele van zijn kopzorgen als stadhouder van Gelderland, het, bij
ontstentenis van Brabant, als hertogdom immers eerste in rang van het zevental bij
de Unie van Utrecht verbleven gewesten. Als men hier nu terstond op laat volgen
dat Gelderland tevens een probleemgewest was, dan suggereert dat in de
terminologie van onze dagen zo iets als schamelheid en armoede. Ook dat zou
overigens niet helemaal ten onrechte zijn, want op Overijssel na leverde de primus
inter pares bij de meticuleuze quotenverdeling de geringste bijdrage tot de
generaliteitskas, een fractie van een procent minder dan Utrecht en Groningen.
Toch was de Gelderse problematiek nog steeds van overwegend politieke aard, in
laatste instantie te herleiden tot de federale geschapenheid van het gewest, die,
naar wij hierboven zagen, reeds de aanstelling van Frederik Hendrik tot stadhouder
op zo weinig elegante wijze had doen verlopen. Inmiddels had ook
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het grote twistpunt tussen de kwartieren, de interne verdeling van die schamele
bijdrage tot het generaliteitsbudget, reeds ettelijke malen het nodige gevergd van
's Prinsen geduld als in zijn qualiteit van stadhouder het eerst in aanmerking komend
arbiter, maar wat hij toch blijkbaar het allerbezwaarlijkst achtte, was dat er behalve
hijzelf in zijn genoemde qualiteit - maar hij woonde ten slotte in Den Haag - in het
gewest geen enkele andere boven - kwartierlijke instantie bestond dan het
astranterig-onhandelbare Hof waarvan wij reeds de weinig gelukkige bemoeienissen
hebben gesignaleerd na de verovering van Roermond en Venlo.
Die positie nu van het Hof als - steeds dan naast de Stadhouder - enige
boven-kwartierlijke instantie in de provincie had tot gevolg gehad dat het, in
tegenstelling tot de diverse andere, alle tot strict juridische bemoeienis gereduceerde
hoven in de Republiek, ook enkele politieke bevoegdheden - het convoceren van
de Landdag bijvoorbeeld - behouden had. Kortom, wat node werd gemist, ten minste
door een politieke realist zoals Frederik Hendrik, was het college dat elders in deze
landen onder de benaming Gecommitteerde Raden of Gedeputeerde Staten het
dagelijks bestuur - steeds samen met de Stadhouder! - elk in zijn provincie uitmaakte,
maar waarvan er in Gelderland drie waren met uiteraard geen verder-reikende
zeggenschap dan het eigen Kwartier.
Maar hoe bekwaam een manoeuvreerder hij dan ook geweest mag zijn, een
poging van Frederik Hendrik alsnog ook in Gelderland een unitair college van
Gedeputeerde Staten in het leven te roepen, kan als niet heel veel meer worden
aangediend, dan doodgeboren. De bijzonderheden kunnen hier achterwege blijven;
wat echter stellig tot de mislukking bijdroeg, was 's Prinsen nu eens niet bijster
tactvolle voorstel het op te richten college, in plaats van het, zoals het Overijsselse,
ambulant te maken tussen de drie hoofdsteden, vast in Arnhem te domiciliëren. Dat
was, stellig ook al wel Zutphen, maar toch in ieder geval Nijmegen bijzonder slecht
17
kennen!
Of deze mislukking, nadat hem bovendien - maar dat reeds in 1639 - zijn Gelderse
vertrouweling-factotum, Floris van Culemborch, ontvallen was, er veel toe heeft
bijgedragen dat Frederik Hendrik op een gegeven ogenblik de behoefte blijkt te
hebben gevoeld als stadhouder eens een Landdag bij te wonen van het gewest
waar hij al meer dan vier decenniën lang militair was bedrijvig geweest? Het was
die van april 1644 te Zutphen en afgezien van de protocollaire presentie was 's
Prinsen deelname niet memorabel door iets dat hij er heeft uitgevoerd, tenzij men
als zodanig zou willen aanmerken het bezoek dat hij, geflankeerd door zijn zoon,
aan Alexander van der Capellen bracht op diens kasteeltje Boedelhoff; ‘en is op
geen ander huisen geweest’, naar de gastheer er zorgvuldig bij-jubelt. Hoe weinig
chaleureus deze gastheer zo nu en dan in zijn mémoires over hem had geschreven
kan Frederik Hendrik uiteraard niet geweten hebben, maar zou de trouwe jonker
die wij negen jaar

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

519
vóór dezen al eens in een bijzonder boeiend onderonsje met Zijne dan nog slechts
Excellentie hebben aangetroffen, misschien ook wel eens openlijk kritiek hebben
geleverd in voldoende aulische trant om de bekritiseerde vorst niet te mishagen en,
wie weet, zelfs om hem op het idee te brengen dat dit misschien wel een geschikte
politieke adviseur zou kunnen zijn voor zijn onstuimige zoon? Ten minste, door niet
ook bij hen op bezoek te gaan kan het niet anders of de Prins moet allerlei andere
Zutphense jonkers enigszins gefroisseerd hebben en hij was immers voor zover wij
18
hem kennen niet iemand die gauw iets deed zonder speciale bedoelingen.
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Hoofdstuk XXXIV
Dit Gelderse tussenspel mag men evenals het Groningse inderdaad wel iets heel
locaals noemen, maar laat ons daarbij steeds indachtig zijn dat het vèrof zelfs maar
het vluchtig òphalen van welke episode dan ook het isoleren betekent van iets dat,
met gradaties van belangrijkheid, moet worden ingepast in een groter geheel. Welnu,
wat die gradaties betreft bestond er in deze jaren voor Frederik Hendrik één
doorslaggevende bemoeienis, die in belangrijkheid alleen maar onderdeed voor zijn
oorlogvoering, zijn Engelse verbintenis. Dat tot en met zijn politiek ten opzichte van
Friesland en Groningen mede in dit verband moet worden gezien, vonden wij reeds
aangeduid in de, ook al zou zij onwaar zijn, toch altijd symptomatische bewering
van Spaanse zijde dat hij zelfs de Koning van Denemarken zou hebben ingeschakeld
om Willem Frederik tot overdracht van zijn stadhouderschap te bewegen. Inderdaad
was tegenover iemand als Karel I die ‘scheur in zijn mantel’ voor Frederik Hendrik
wel iets heel onpleizierigs en wat daar nog bijkwam was dat diezelfde Willem Frederik
voor wie hij de Friese vlag had moeten strijken, nog pas kort tevoren, in december
1639, als 's Prinsen persoonlijke afgezant naar de Britse koningin Henriëtte Maria
gestuurd was met het verzoek haar naam te lenen als meter van zijn, helaas reeds
een maand later overleden zoontje Hendrik Lodewijk. Zo'n accreditering maakte de
1
blamage dubbel gevoelig.
Beginnen deed dit chapiter Engeland naar ons beste weten met een episode
waarbij wij Frederik Hendrik en Amalia in volle glorie van vorstenglans zien prijken
als gastheer en gastvrouw in een naar zo veel andere normen gemeten republikeins
staatsbestel. De gast die zo luisterrijk werd ontvangen, was, ook al deed dat aan
de luister van de ontvangst in het minst niet af, met dat al een vrij encombrante, de
Franse koningin-moeder Maria de' Medici, die immers, nadat haar zoon Lodewijk
XIII bij de fameuze journée des dupes van 1630 in haar onheelbaar conflict met
Richelieu diens zijde had gekozen, na een periode van zo iets als résidence forcée
te Compiègne de grens was overgetrokken naar Brussel. Met andere woorden, zij
had uit het rijk van haar zoon door wie zij zich zozeer miskend achtte, de wijk
genomen naar landen die toebehoorden aan een van haar schoonzoons, met wie
overigens haar zoon toen nog niet in staat van openlijke oorlog verkeerde. Zij was
daar dan ook - en het ging het publiek niet aan wat er allemaal wel en niet bij gedacht
werd - als schoonmoeder des konings met alle denkbare eer en dierbaarheid
onthaald - bestaat er eigenlijk een mooier woord dan het zo door en door Spaanse
agasajo? - en wel speciaal door de oude Infanta die toen haar laatste jaren in het
ondermaanse aan het slijten was. Inmiddels was echter niet slechts de
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Infanta overleden en tussen de twee koninklijke zwagers de openlijke oorlog
uitgebroken, maar had men bovendien in Brussel dermate schoon genoeg gekregen
van de oude intrigante mitsgaders van haar gevolg - om van dat van haar zoon
Gaston niet eens te spreken - dat het zeer nadrukkelijk niet betreurd werd, toen zij
eindelijk besloot het nu eens bij een van haar andere dochters, bij de koningin van
Engeland te gaan zoeken.
Haar reis van Brussel naar Londen kon zij in haar omstandigheden bezwaarlijk
anders maken dan via de Republiek en zodoende was haar volgende
grensoverschrijding, te weten in augustus 1638, er wederom een in noordelijke
richting. Hoe gaarne men haar echter ook in het Zuiden kwijt was, de oorlogstoestand
- gepaard aan de omstandigheid dat de met schulden beladene niet ‘officieel’ uit
Brussel verkoos te vertrekken - bracht met zich mee dat ook weer deze reis iets
clandestiens had. In de Republiek zat men dan ook niet zuinig met het geval
verlegen; het laten schorten aan eerbetoon jegens de moeder van een zo groot
koning en daarbij bondgenoot, ging natuurlijk niet aan en daaraan schortte het dan
ook allerminst. Niet slechts trok Amalia, officieel door de Staten-Generaal daartoe
aangezocht, terstond naar Den Bosch om de hoge gast op te vangen, maar ook de
Prins zelf onderbrak voor dat doel even zijn zomercampagne.
Iets anders is dat men onmogelijk niet kon weten hoe deze magna mater met de
koning haar zoon in een dusdanige staat van onmin verkeerde, dat zij deszelfs
koninkrijk niet meer dorst betreden en zo men dat al had willen ignoreren, dan liet
de oude dame zelf daartoe niet de gelegenheid. Integendeel, om haar te plezieren
stuurden de Staten-Generaal - uit welke hoek geïnspireerd, laat zich wel raden zelfs een speciale ambassadeur naar Parijs om te proberen of niet alsnog - voor
de hoeveelste maal? - de geschillen tussen moeder en zoon konden worden
bijgelegd. De uitverkorene was - en wie zou dat bedacht hebben? - Johan de Knuyt,
maar hoe welkom deze ook bij vorige gelegenheden was geweest aan de boorden
der Seine, thans werd hij prompt gereëxpedieerd met de boodschap of Hare
HoogMogenden zich niet liever met hun eigen zaken zouden willen bemoeien. De
Franse ambassadeur in Den Haag d'Etampes kreeg nadrukkelijk instructie de
koningin-moeder niet te gaan bezoeken en dat een persoonlijk briefje van Amalia
aan Richelieu, van wie zij juist de fameuze oorbellen had cadeau gekregen, evenmin
succes had, is iets waaraan zelfs maar de elementairste bekendheid met het picturale
2
oeuvre van Philippe de Champaigne volstaat om ons niet te doen twijfelen.
Behalve uiteraard het achterwege gebleven bezoek van d'Etampes kwam echter
al dat negatiefs achteraf, zelfs pas na het vertrek van de oude dame, wier verblijf
in deze landen er dan ook niet minder kleurrijk om was geweest. Logeren deed zij
in Den Haag in het nog niet door Jacob van Campen gerenoveerde Oude Hof aan
het Noordeinde en naar aanleiding van die logeerpartij vinden wij door Aitzema een,
kennelijk voor de eeuw wel typerende
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bijzonderheid opgetekend. Om als het ware te symbolizeren dat zij op eigen kosten
wilde leven - de Heren Staten hadden heus geen andere plannen! - liet de koningin
terstond na aankomst de hangende tapisserieën afnemen en door haar eigen
vervangen; die had zij dus, bedenken wij er dan bij, zelfs bij een zo semi-clandestien
vertrek als het hare uit Brussel, toch wel meegenomen. Verder vinden wij opgetekend
hoe bij het officiële bezoek van de Winterkoningin ook Amalia van Solms in naar
ons idee toch haar eigen huis op een stoel mocht zitten, zij het dan wel, met de
‘prinsessen van Bohemen’ ‘wat achterwaerts’. Het hoogtepunt van al dit luisterrijks
was het bezoek aan Amsterdam in de eerste week van september, zodat wèl weer
Amalia maar niet Frederik Hendrik mee van de partij was. Nog afgezien van iets zo
exclusiefs als Indisch eten - en waar elders in Europa kon men dat krijgen? - op uit
de aard der zaak het Oost-Indisch Huis, werd met een keur van erepoorten,
vertoningen en spiegelgevechten te water zowel als te land den volke kond gedaan
dat, als zij het wilde, de metropool aan het IJ ook wat dit soort uitpakkerij betreft
voor geen enkele andere behoefde onder te doen. Het werd allemaal keurig in het
Latijn beschreven door Caspar van Baerle wiens tekst zeker geen onrecht wedervoer
3
toen hij terstond daarop door Vondel werd verdietst.
Met dat al was het voor deze staat een grote opluchting, toen in oktober de hoge
maar ingewikkelde gast doorreisde naar Londen. Dat, zoals vaker in de zeventiende
eeuw, met haar vertrek op zichzelf iets van drie weken gemoeid waren, kon zij niet
helpen; dat lag aan de ongunstige winden, maar hoezeer de Heren Staten hun
bekomst van haar hadden gekregen bleek overduidelijk in 1641, toen het de Prins
de grootste moeite kostte toestemming voor haar te verkrijgen tot simpele doortocht
over Staats territoir op haar laatste reis met bestemming Firenze, maar waarop zij
4
in Keulen door de dood achterhaald werd.
Spijts alle moeite en ergernissen had voor de Oranjes zelf dit dubieuze koninklijke
bezoek een zeer notabel winstpunt opgeleverd. Op wat voor stoel gezeten wie van
de hoge betrokkenen - toch zeer waarschijnlijk wel een van de dames? - de tere
kwestie heeft aangesneden, is moeilijk te achterhalen, maar in ieder geval kwam
hier voor het eerst de gedachte naar voren van een mogelijk huwelijk van de jonge
Willem met een Engels prinsesje, kleindochter van Maria de'Medici. Al evenmin
kunnen wij meer dan gissen wat haar ertoe bewogen heeft zich hiervoor in te zetten,
of liever gezegd, want het zal wel een heel complex van motieven geweest zijn,
welk daarbij het zwaarst woog; de, zeker naar het uiterlijk gemeten, zo
indrukwekkende machtspositie die, ook al was hij er dan niet de souverein, Frederik
Hendrik in de Republiek innam? De even manifeste opulentie van de familie? Plus
daarbij misschien ook nog - zij was en bleef ten slotte een Italiaanse - dat zij de
bruidegom onder discussie zo'n aardig, knap ventje vond? Wat er ook van zij,
eenmaal in Londen ge-
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arriveerd deed zij haar koppelaarswerk goed. De afkeer van de onloochenbare
mésalliance die Karel I en Henriëtte Maria stellig gevoeld hebben, drong althans
officieel zelfs niet door tot Den Haag; kortom, de negotiatie voor het huwelijk was
op touw gezet.
Bedoeld werd daarbij aanvankelijk - tenminste van Engelse zijde - een huwelijk
met de tweede dochter, de dan pas zevenjarige - en weldra jonggestorven Elisabeth. Nog tot in een zeer laat stadium van de onderhandelingen werd hieraan
door de beide koninginnen, Maria de'Medici en haar dochter, de echte koningin ter
plaatse, Henriëtte Maria, hardnekkig vastgehouden. Hun door hun man en
schoonzoon wel verre van gedwarsboomde bedoeling was namelijk de oudste,
Mary, die dus uiteindelijk wel naar Den Haag zal verhuizen, uit te huwelijken aan
haar neef, de Spaanse kroonprins D. Baltasar Carlos, de eerlang ook al op
zestienjarige leeftijd gestorvene maar die anderszins, opgewekter dan welk knaapje
ook, tot op de dag van heden, fier te paard gezeten voortleeft dank zij het genie van
Velázquez. Bij de koninklijke moeder en grootmoeder speelde hierbij wel degelijk
de wens mee Richelieu dwars te zitten en zijnde Karel I nu een keer wie hij was
werd het Hof van St. James in deze jaren te Parijs dan ook als weinig minder dan
vijandelijk beschouwd. Dat, als dat mogelijk geweest was, de Koning met niets
zozeer als met een dergelijk Spaans huwelijk zijn onderdanen nog hartgrondiger
tegen zich zou hebben ingenomen dan waartoe hij ook zonder dat reeds kans zag,
behoeft wel nauwelijks enig betoog.
In hoeverre Frederik Hendrik en Amalia er expliciet in glorieerden hun zoon hier
op het grote wereldtoneel te zien optreden als rivaal van de erfgenaam der Spaanse
kronen, staat jammer genoeg nergens opgetekend, maar wel bleven zij insisteren
op de hand van de oudste dochter. Dit met des te meer nadruk toen hun tweede
zoontje te midden van zoveel zusjes, de kleine Hendrik Lodewijk voor wie immers
de Britse koningin zelf als meter was aangezocht, hun na een maand weer was
ontnomen. Toen moest het toch voor iedereen wel duidelijk zijn dat de, zelf net zo
wat aan de puberteit toegekomen hope van hun Huis niet kon blijven wachten op
een, zij het dan nog zo koninklijk bruidje van zeven jaar om dat Huis te bestendigen.
Wie in het stadium der eigenlijk gezegde onderhandelingen dit allemaal - en nog
het nodige meer - over het voetlicht moest brengen, was in de eerste plaats zowaar
weer François van Aerssen, die zich namelijk toch juist hoogst officieel op
buitengewone missie in Londen bevond om namens de Heren Staten toelichting te
geven bij het gepasseerde op de rede van Duins. Toelichting, tekst en uitleg, men
kan er allerlei termen voor bedenken, maar waar hij niet voor was gestuurd was het
aanbieden van verontschuldigingen, zoals tot zijn grote ergernis en belemmering
op een gegeven ogenblik in Londen werd rondgestrooid.
En dat dan door wie? Door Heenvliet, dezelfde ietwat avontuurlijke profes-
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sorszoon uit Leiden, die wij na de verovering van Maastricht voor Frederik Hendrik
een vertrouwelijke missie zagen vervullen, want die het wat hogerop zocht dan de
borsten van almae matres en aan wie dat met allerlei handig gemanoeuvreer en
via een Engels huwelijksbed - al was het dan met een weduwe die de naam van
haar eerste man bleef voeren - ook inderdaad zal gelukken. Dank zij die tegenwind
bij haar vertrek was hij met Maria de'Medici in aanraking gekomen en dit dan zo te
zien met een dermate flagrant succes van welgevallen, dat Frederik Hendrik, de
voorzichtige, erbij overtuigd raakte de man gevoeglijk te kunnen inschakelen - en
uitschakelbaar zal hij nooit meer zijn - als privé-onderhandelaar met het Britse
koningspaar. Van Aerssen, die immers officieel namens de Staten in Londen verwijlde
en zich in theorie niet dan à titre privé ook met de huwelijkszaak bemoeide, kon
formeel tegen deze regeling moeilijk bezwaar maken, al kunnen wij nauwelijks
betwijfelen dat in het anderhalve levensjaar dat hem nog restte - tot Kerstmis 1641
- deze upstart Heenvliet bij wijze van luguber spreken als eerste nagel aan zijn
doodkist fungeerde. Wat verder ook op niemand eerder dan op deze Heenvliet
gemunt kan zijn geweest, is de schampere klacht van Huygens over de lieden die
van de ‘mariage d'Angleterre’ zijn teruggekomen ‘chargez de présens et de bienfaicts,
moy seul n'y ayant pas esté considéré en aucune sorte.’ Dit dan terwijl, zonder dat
hij vanwege het confidentiële karakter zelfs maar een klerk mocht inschakelen voor
het schrijfwerk, ‘je me trouvay en mesme temps le secrétaire de Père, de Mère et
de Fils, qui de jour à autre avoyent besoin chacun de douzaines de cette sorte de
lettres dont je viens de parler,’ te weten, naar inderdaad een paar regels hoger te
lezen staat, ‘de ces fascheuses reparties à Roix et à Roynes et autres grands, qui
en effet ne disent rien et doibvent estre enfilées d'une suite de paroles d'aussi difficile
recherche, que la matière en est vaine et stérile.’ Op het niveau van een Huygens
mag men zich dan al conformeren, men is geen dupe van zijn eeuw, zomin als
trouwens deze intimus dupe was van de prinselijke pretentie als zou dit huwelijk
een aangelegenheid zijn van staatsbelang. Immers, ‘ma propre main’ die hij ertoe
leende al die onbenullige brieven aan koningen, koninginnen en wat dies meer zij
te calligraferen, ‘n'estoit obligée à pas une de ces functions, parce que tout cela
concernant le domestique, et non les affaires d'Estat, qui estoyent les miennes,
5
c'eust esté à un greffier de les expédier.’
Om van Huygens weer terug te keren tot zijn politieke mentor van twee decenniën
her, François van Aerssen, toen in beginsel de zaak eenmaal geregeld was, mocht
ook hij nog een laatste maal terug naar Londen, ditmaal als lid van een andere
ambassade die officieel namens de Staten-Generaal om de hand van 's Konings
dochter moest aanzoeken voor de jonge Prins van Oranje. In naam was hij deze
keer slechts nr. 2, want aanvoerder van het gezelschap was, wellicht omdat de graaf
van Culemborch niet langer in het land der levenden vertoefde, 's Prinsen koude
zwager Johan Wolfert van Brederode.
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Ook de dubieuze Heenvliet ging zowaar weer mee, ditmaal dus eindelijk, al was het
dan maar als nr. 3, in officiële opdracht van Hare HoogMogenden. De extraordinaris
zending geschiedde overigens, naar er nadrukkelijk bij staat opgetekend, ‘conjunctim
6
ende neffens’ die welke tot hetzelfde doel door Zijne Hoogheid werd afgevaardigd,
maar die daarbij blijkbaar rustig uit dezelfde mensen kon worden samengesteld, te
weten, naar wij reeds zagen - en was het ooit eerder vertoond? - uit drie officiële
Hollanders, waaronder geen enkele stadsregent.
Het op stapel staan van die onderhandelingen was Hare HoogMogenden op 12
december 1640 officieel medegedeeld, en wel op verzoek van de Prins door François
van Aerssen die wij hier dus, hoezeer ook lid van de Hollandse Ridderschap, in zo
iets als een aulische functie zien optreden. Zoals ook wel geen ogenblik anders
verwacht zal zijn en zoals bleek uit hun bereidwilligheid zelf samen met de
schoonvader in spe het aanzoek te doen, waren de Heren ten zeerste met het
nieuws ingenomen en waar zij met nadruk om verzochten, was dat het prinsesje
terstond naar Den Haag zou worden gezonden om ‘in de Christelijcke
ghereformeerde religie gecontinueert’ te worden. De keuze van het werkwoord is
opmerkelijk en het lijkt verre van uitgesloten dat er een sarcastisch ondertoontje in
doorklinkt, want het was in de Republiek niet onbekend hoe door velen van koning
Karels eigen onderdanen de tot elke prijs door hem gehandhaafde Anglicaanse
staatskerk met haar bisschoppelijke hiërarchie en haar ceremoniën als allesbehalve
waar of zelfs maar als gereformeerd werd beschouwd. Het was een redenering
langs totaal andere lijnen dan die van de Prins en wat wel evenmin door hem zal
zijn geïnspireerd, was wat de Hollanders er nog aan toevoegden, te weten dat het
hun begeerte was het kind ‘de tale, den aert, ende heele manieren van doen van
de landen van Hollant van jonghs af te moghen indrucken’; met andere woorden,
er moet haar goed worden bijgebracht dat een stadhouder geen koning is en zeker
niet een van het type Karel I.
Ook aan de Staten van Holland had Zijne Hoogheid namelijk laten mededelen,
en wel door Jacob Cats die er iets uitermate bloemrijks van maakte, hoe ‘hem door
de derde handt ter ooren was gekoomen’ dat de Engelse koning wel graag een
huwelijksalliantie met hem zou aangaan, iets dat hij, nog afgezien van ‘'tgunt dat
sijn Doorluchtigh huys in't particulier hierin was rakende’, toch wel een zaak achtte
van zo ‘groote ende signale voordeelen’ voor ‘het geheele Christen wesen’ en wel
inzonderheid voor ‘den Staet deser Provincien’, dat hij er niet alleen zelf wel voor
voelde, maar uiteraard ook de Heren Staten van een en ander niet onkundig wilde
laten. De Heren reageerden allerliefst en wie weet is het onzerzijds, met onze kennis
van achteraf, ietwat hyperkritisch, als ons speciaal frappeert hoe zij in hun gelukwens
Zijne Hoogheid met name daarvoor hun dank betuigen, dat hij ‘hadde belieft
aenbiedinghe te doen van den Staet als Inspecteur te maken’ inzake de ‘inner-
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lijcke ghelegentheydt’ van het tractaat. Uit de bloemetjes van Vader Cats viel nu
7
een keer allerlei honing te puren.
Ook aan de in Den Haag geaccrediteerde diplomaten werd notificatie gedaan van
het huwelijksproject maar in één geval was er nog wel iets meer nodig. De heer van
Nassau-Beverweerd werd speciaal naar Parijs gestuurd om de zaak uit te leggen
aan Lodewijk XIII en Richelieu. Wat men noemt goed vallen deed zij daar heel zeker
niet, waarbij wij het hierboven gesignaleerde Liebäugeln, al dan niet via hun beider
schoonmoeder, de Medici-matrone, van Karel I en Philips IV niet uit het oog moeten
verliezen. Dat na de ‘koningsmoord’ vóór Whitehall zwager Philips als eerste in
Europa officieel het bewind van Cromwell zou erkennen, lag nog in de schoot der
goden en zo ver kon zelfs Richelieu niet kijken. Dat hij zich, gezien de nauwe banden
met Frederik Hendrik, inderdaad enigszins gefroisseerd kan hebben gevoeld niet
eerder in het project te zijn ingewijd, lijkt alleszins redelijk, maar zou hij inderdaad,
en dat dan ondanks het verschil in confessie, op een huwelijk hebben gehoopt van
de jonge Willem met een van zijn nichten? Wie het met veel aplomb beweert, is de
hierboven reeds genoemde Friquet en waarop deze ons in één adem mee vergast,
is de scène wanneer, blijkbaar dus vóór de aankomst van Beverweerd, de ordinaris
ambassadeur Oisterwijck het grote nieuws aan de Kardinaal komt mededelen; of
liever gezegd, juist geen scène, want het enige antwoord waarmee hij weer buiten
8
de deur werd gezet was ‘Eh bien, eh bien!’
Na al het voorbereidend werk dat reeds verricht was ondervond de officiële
huwelijksambassade in Londen geen moeilijkheden meer. Zelfs kregen zij inderdaad
de oudste dochter, de dan zowat tienjarige Mary, waarbij wij ons niet moeten verhelen
dat dit, zelfs in zijn steeds toenemende benardheid, voor Karel I een zeer aanzienlijke
concessie was; het huwelijk van de oudste dochter met iemand van een zo lage
rang als de Prins van Oranje betekende volgens Ancien Régime-begrippen dat voor
de jongere de kans verkeken leek op een koningszoon; het nest was zogezegd
bedorven. Als Karel evenwel gehoopt had dat, ook al reageerde het officieel door
9
hem in kennis gestelde Parlement op zichzelf heel gunstig, juist zoals weleer dat
van zijn zuster met de Palatijn, dit protestantse huwelijk van zijn dochter nog enig
nuttig politiek effect zou sorteren, dan was dat een van zijn vele misrekeningen. De
jonge Prins werd weliswaar ook door het volk van Londen met alle gewenste
modaliteiten van welkomst begroet, maar het proces en de executie van Strafford,
waarmee - kon het ongelukkiger? - de huwelijkssluiting samenviel, werden toch nog
wel belangrijker gevonden.
Die huwelijkssluiting zelf en de daarop aansluitende publieke, zij het nog slechts
symbolische tebeddelegging, met een van onderen dichtgenaaid nachthemd en
begeleid door grivoise grollen uit koninklijke monden, behoort thuis in de biografie
van Willem II, niet in die van zijn vader. Hier zij slechts op-
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getekend dat vóór zijn vertrek de jeugdige bruidegom - een zo officieel personage
was hij nu eenmaal - in allebei de op het Binnenhof gedomicilieerde
Statenvergaderingen afscheid kwam nemen maar daarna behoeven wij, met
aantekening van ons begrip voor de spanning waarin het prinselijk ouderpaar zo
vele weken lang verkeerde, pas weer te noteren hoe hij medio juni weerom was,
‘quite placid’ in wijlen prof. Hinds' resumé van een Venetiaanse dispaccio, al heeft
10
hij dan zijn bruidje nog niet mee naar huis mogen nemen. Als enig onderdeel van
de hoog-vorstelijke opzet was dat namelijk met een heel arsenaal van zogenaamde
voorwendsels - in onze ogen grotendeels zeer menselijke - hardnekkig geweigerd
en dientengevolge heerste er - denk aan dat dichtgenaaide nachthemd - in het
stadhouderlijk kwartier en daaromtrent toch nog geen algehele gerustheid. Van
deze kwartieren uit bekeken gelukkig, had evenwel de als met zevenmijlslaarzen
toenemende verwijdering tussen Karel I en het Parlement reeds spoedig tot gevolg
dat, terwijl hijzelf het besluit nam Westminster-cum-Londen te verlaten, de koning
het tevens gewenst achtte zijn door het volk verfoeide gemalin maar even helemaal
uit Engeland weg te sturen en al reikten dan de werkelijke bedoelingen heel wat
verder, wat voor pretext was daartoe meer dienstig, dan dat, voor de schoonfamilie
een onvoorstelbare eer, zijzelf haar dochtertje nog vóór en zelfs meer dan een jaar
vóór het overeengekomen tijdstip ging afleveren aan, men kan bezwaarlijk volhouden
11
aan haar echtgenoot, dus zeggen wij gemakshalve maar aan die schoonfamilie.
Voet aan wal werd gezet, die koninklijke voeten op een per slot van rekening
republikeinse wal, op 8 maart 1642, waarna de 11de de plechtige intocht in Den
Haag plaats had, zo plechtig dat, op die van de buitenlandse vertegenwoordigers
na, van wie men aannam dat zij wel uit zichzelf zouden komen, alle in de stad
aanwezige karossen ‘versocht ende bescheyden’ waren om eraan deel te nemen.
Of inderdaad de Koningin, zoals van haar verwacht werd, Hare HoogMogenden
verzocht heeft tijdens de officiële verwelkoming - weer eens bij monde van Jacob
Cats - ‘gedekt’ te blijven, staat niet erbij opgetekend; mocht zij het nalaten, dan
zouden, aldus was vastgesteld, de Heren toch uit zichzelf terstond weer hun hoed
opzetten, want al betrof het dan hier, iets hogers nog dan in het geval van Maria
de'Medici, de vrouw van een - hoe dan ook! - regerende koning, die was in laatste
instantie ook weer niet meer dan een collega-souverein van Hare HoogMogenden
12
zelf.
Gelogeerd was, voor zover mogelijk met haar ‘treyn’ van circa 300 personen, ook
Henriëtte Maria op Frederik Hendriks Oude Hof aan het Noordeinde, waar ook het
meegebrachte prinsesje de eerste dagen in haar nieuwe vaderland doorbracht.
Maar, en daar was het dan toch ten slotte om begonnen, van daaruit werd zij reeds
drie dagen later, uiteraard met haar eigen ‘treyn’ van ongeveer tachtig man,
overgeheveld naar het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, waar overigens
de prinselijke immissio penis, door
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Aitzema tot op de dag af vastgelegd, pas over twee jaar plaats zal hebben, maar
dat was ook inderdaad iets van later zorg; waar het op aankwam was dat, naar Rivet
het formuleert, de koningin ‘nous a laissé la Princesse sa fille pour loger avec leurs
Altesses, qui en ont un grand contentement.’ Men was altijd nog bang geweest voor
‘quelque queuë’ zolang het kind zich ‘en la puissance’ bevond ‘de ceux qui la
pouvoient faire parler selon leurs mouvemens.’ De Staten van Holland resolveerden
13
dan ook de Prins speciaal voor de gelegenheid te gaan gelukwensen.
Ontegenzeglijk was in dynastiek opzicht het prinselijk paar met deze intrek onder
hun dak van hun koninklijk, zij het dan helaas bijzonder onaantrekkelijk
schoondochtertje een enorme stap omhooggeklommen op de ladder van
vorstenglorie, en dat is iets dat even ontegenzeglijk op lange termijn zijn vruchten
pleegt of dan toch placht af te werpen. Uit iedere andere hoek bekeken echter kan
men slechts opmerken, en waarom, aangezien het hier om Engelse zaken gaat,
niet eens een keer in het Engels: they were in for it.
Frederik Hendrik en zijn Amalia waren namelijk niet de enigen in de Republiek,
die geïnteresseerd waren in de Engelse zaken; integendeel, dat was, voor zover
wij kunnen nagaan, de publieke opinie in vrijwel al haar geledingen. Helaas is aan
dit onderwerp tot dusverre nog geen gedegen monografie gewijd, die overigens niet
dan zeer schuchter aftastend zou kunnen zijn, en juist nu in Engeland zelf de
super-zigzag van de breuklijn in deze periode van bloed en psalmen vrijwel van jaar
tot jaar nog veel gecompliceerder bevonden wordt dan zij naar ons beste weten al
was, kan het niet anders of wij tasten grotendeels in het duister, wanneer wij proberen
aan te voelen wat de, langs God weet hoeveel divergerende kanalen hier te lande
binnengesijpelde berichten dienaangaande voor onze voorouders kunnen hebben
betekend en hoe zij werden geduid.
Alles dus noodgedwongen zeer, zelfs onverantwoord globaal genomen, moeten
wij dan vooropstellen dat door de narigheid in Engeland de toch al zo vage
partijverhoudingen hier te lande aardig overhoop werden gehaald, hetgeen, terloops
even opgemerkt, voor Frederik Hendrik naast allerlei ongemak ook wel iets meer
aan bewegingsvrijheid kan hebben betekend. En dan dat globaals: zo'n
noodgedwongen eindelijk weer eens bijeengeroepen Parlement van Karel I riep
onvermijdelijk herinneringen op aan de eigen vrijheidsstrijd tegen Philips II, zodat
wij, afgezien dan mogelijkerwijze bij de katholieke minderheid en bij de adel in de
landprovincies, zo lang zijn hoofd nog op zijn schouders stond voor koning Karel
niet veel sympathie kunnen verwachten. Hoe, als dat hoofd van die schouders is
afgehouwen, die sympathie alsnog op hem overslaat, is cultuurhistorisch een boeiend
verschijnsel maar valt buiten ons bestek; in deze jaren veertig roeide Frederik Hendrik
met zijn geporteerdheid voor 's Konings zaak ontegenzeglijk - en welbewust - tegen
de stroom op.
Hier moeten wij echter, zelfs binnen het globale blijvend, een essentieel dis-
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tinguo maken, al schijnt dat op het eerste gezicht juist hier nu eens een keer niet
op te gaan; immers, die zozeer voor de hand liggende vergelijking van Karel I met
Philips II ging, wij mogen wel zeggen als eerste fenomeen sedert 1619, uit boven
de tegenstelling waar hier te lande alles om draaide, die van het haec religionis dan
wel libertatis ergo, waarbij dan natuurlijk, zoals zo langzamerhand gebruikelijk binnen
onze partijverhoudingen, die libertas heel wat minder zwaar was beladen dan die
religio.
Welteverstaan, dat Koning Karels Parlement bij allerlei historisch geïnteresseerde
regenten in Holland de herinnering kan hebben opgeroepen aan hun eigen eerste
vrije vergadering van 1572, ligt zo te zien wel voor de hand, maar dat neemt niet
weg dat zo-van-nog-dichterbij-te-zien de omstandigheid dat het gros van hun Engelse
evenknieën en handelsrelaties, met glorierijk voorop de Londense City, de zijde van
het Parlement hielden, toch wel de doorslag moet hebben gegeven.
Bij de andere vleugel, die van het haec religionis ergo, lag zoals doorgaans
wanneer dogma's in het geding zijn, de zaak nog veel ingewikkelder, maar als wij
het ietwat mogen simplificeren, dan kunnen wij in ieder geval veilig beweren dat het
‘geen bisschoppen’ van het Parlement begrijpelijkerwijze heel wat meer begrip vond
dat het ‘geen bisschoppen, geen koning’, van de met Philips II vergelijkbare Stuart.
Wat wij echter hierbij niet uit het oog mogen verliezen, is dat, al gold dan deze
voorkeur voor geen mensenslag sterker dan voor de orthodoxe predikanten, dezen
op grond van eindeloos veel dat ons welbekend is ook de laatsten waren om openlijk
de Prins af te vallen; met enig mededogen na zoveel eeuwen: het moet het preken
wel eens moeilijk voor hen hebben gemaakt.
Hoe Frederik Hendrik in zijn hart het conflict tussen Karel I en zijn politiek
bedrijvende onderdanen beoordeelde, vinden wij nergens opgetekend maar als wij
ons in zijn persoonlijkheid verdiepen, dan kunnen wij toch dunkt mij in eer en geweten
niet goed nalaten er althans even naar te raden. Voor gebruik naar buiten stond
geheel vanzelfsprekend de Prins zonder voorbehoud aan de zijde van zijn consocer,
maar kan hij zich, ervaren staatsman als hij was, hebben verheeld hoe hijzelf in
diens plaats wel degelijk met een naar regelmaat bijeengeroepen sequentie van
Parlementen zou hebben weten te manoeuvreren? Hun onderscheiden posities
waren in theorie radicaal uiteenlopend, maar een, al was hij dan geen geleerde,
toch allerminst ongeletterd man zoals Frederik Hendrik moet drommels goed hebben
geweten hoe indertijd zijn vader-niet-koning met even veel tact en succes de Heren
Staten dirigeerde als zijn evenwaardige tijdgenote-wel-koningin aan de overkant
van de zee haar Parlementen. En als hij de parallel nog even doortrok tot in het
heden, dan mag hij toch zonder zelfoverschatting het bewustzijn hebben gekoesterd
dat hijzelf, die in evenveel regeringsjaren als die van Karel I gelijkelijk had leren
omgaan met bisschoppen - een mensenslag dat zeker zijn nut kon heb-
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ben - als met puriteins getinte dominees - ook zij in 's Heren sublunaire wijngaarden
geen a priori onbruikbare werklieden - dat hij, de dienstbare Prins van Oranje, het
zeker nooit zo ver zou hebben laten komen.
Maar of hem nu al dan niet dit soort van overwegingen door het hoofd heeft
gespeeld, hij zat nu een keer in zijn geheel eigen Engelse schuitje en, wat het ergste
was, voorlopig had hij daar, en dit dan meer als stuurman dan als passagier, niemand
minder naast zich zitten dan de Koningin van Engeland zelf, die namelijk, hoe graag
men haar ook na de aflevering van haar dochtertje weer had zien vertrekken, nog
heel wat meer op haar programma had staan.
Is het verantwoord deze gekroonde figuur aan te dienen als een door de historische
Muze misdeelde? Dit dan in zoverre als het haar lot is geweest in haar bed te sterven
in stede van, zoals een in het métier even deerlijk mislukte collega-koningin van
anderhalve eeuw later mitsgaders haar beider gelijkelijk incompetente echtgenoten,
het leven te laten op een schavot, het enige waartoe deze gezalfden, maar dan ook
in een onnavolgbare stijl, blijkbaar wel bekwaam waren? ‘He nothing common did
14
or mean...’, de onvergetelijke strofe is door haar dichter, een uitgesproken politieke
tegenstander, uitsluitend aan de veroordeelde koning gewijd, maar wie weet of, als
ook Henriëtte Maria, de niet ten onrechte persoonlijk veel meer gehate, met behulp
van beulshanden aan haar eind was gekomen, ook zij niet had kunnen voortleven
in een heel wat flatteuzer licht dan dat waarin zij thans op het wereldtoneel van haar
tijd peregrineert als een uitermate onhebbelijk mens met een kroon op haar hoofd.
Wat zij ook nog was, is, zeker in een land als de Republiek, de slechtst denkbare
propagandiste voor de zaak van haar man. Die Koning, zelf belijder van een rijkelijk
verdacht soort protestantisme, stuurde bovendien nog zonder blikken of blozen zijn
paapse vrouw er op uit! En daarbij gedoogde de stijl van het tijdperk nu eenmaal
niet dat zij als koningin discreet de mis liet lezen in haar antichambre; zowel op het
Oude Hof als op Honselaarsdijk, de beide tot haar beschikking gestelde huizen van
Frederik Hendrik, moest een kapel worden ingericht. Voor de Prinses Royaal een
eigen Anglicaanse kapel - en die dan natuurlijk als permanent bedoeld - was echter
een eis die de Engelsen tijdens de onderhandelingen hadden laten vallen. Blijkbaar
was het de ambassadeurs gelukt hun aan het verstand te brengen dat dat te enen
male onhaalbaar was. Naar Huygens het uitdrukt in een brief aan Heenvliet: ‘Si Son
Altesse promettoit la ville d'Amsterdam au marsché, seroit-ce pas chose ridicule,
n'en pouvant non plus disposer que vous ou moy?’ Wel kreeg het kind in de persoon
van de ongetwijfeld geheid-hoog-Anglicaanse Malachias Harris voor zich en haar
hofhouding een eigen ‘ministre’ mee, dus zo al de rechtzinnigen hier te lande de
hoop hebben gekoesterd dat zij de kans zouden krijgen haar af te brengen van de
haar aangeleerde dwalingen, dan kwamen zij be-
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drogen uit. Zelfs vinden wij in juni 1646, dus juist nadat de bisschoplievende Koning
Karel zijn vlag heeft moeten strijken, voor deze Harris een instructie te boek gesteld,
waarin hem wordt opgedragen naast de min of meer privézielzorg voor de Prinses
- twee keer wekelijks onderrichting - en haar hofhouding ook openbare Engelse
diensten te houden, en wel als dat hof in Den Haag verblijft, des zondags in de
15
Hofkapel ‘après que le presche François sera achevé.’
Verder was uiteraard die eervolle logeerpartij van de berooide koningin met gevolg
voor de Prins een bijzonder duur grapje en dat hij kans zag het allemaal op te
brengen bewijst wel hoe rijk hij zo langzamerhand was geworden. In ieder geval
kreeg hij, al werd dat balletje ter Staten-Generaal wel even opgegooid door een van
zijn vrienden, na afloop van het bezoek geen compensatie voor de ‘verscheyden
kostelijcke meubelen’ die, naar bij het opmaken van de balans bleek, ‘door de
rouwigheyt van het gevolch van hare Majesteyt van Groot-Brittaignen waren
geruineert.’ Wat het paleis zelf betreft, daar begon toch juist de grote opknapbeurt
16
met renovatie onder leiding van Jacob van Campen.’
Waar het natuurlijk niet aan schortte, was allerlei eerbetoon en daarbij liet ook
ditmaal met name de stad Amsterdam zich niet onbetuigd, toen de Koningin er
medio mei een bezoek bracht, weliswaar niet vergezeld door Amalia die begin
september haar laatste kraambed zal spreiden, maar door de beide Prinsen, vader
en zoon. Daarbij liet eerstgenoemde zich weer eens kennen als de pietje-precies
die hij nu een keer was; de ‘vertoningen’ op de Dam, die hij dinsdags alleen maar
‘sonder kennisse, onversiens in't voorby rijden soo heene ghesien’ had, moesten,
met al wat er aan timmerage aan te pas kwam, donderdags op zijn dringend verzoek
nog eens opnieuw worden vertoond. Bij die reprise, waar ook de Koningin aan werd
blootgesteld, bleef hij meestentijds overeind staan en ‘lette wel gauw op 'tgeene
vertoont wiert, ende men koste mercken dat hy van jemandt onderrichtinge gekregen
hadde wat alle dese dingen te seggen waren.’ Gelukkig werd er blijkbaar niets
‘gezegd’ dat onwelgevallig was, zodat men ‘een goet ghenoegen aen sijn Hoocheyt
konde bemercken’ en deze - als wij op Huygens mogen afgaan, voor de laatste
maal in zijn leven - op vrijdag 13 mei Amsterdam verliet ‘na een vrientlijck afscheydt.’
Alleen het bij dit soort gelegenheden zo langzamerhand gebruikelijke gedicht van
17
Vondel was ditmaal, hoe vernuftig ook, meer lang dan geïnspireerd.
Zoal niet hèt, dan toch een hoogtepunt van deze koninklijke tournee bracht de
laatste week van mei, toen Henriëtte Maria, met logies te Buren en op het fort de
Voorn, het in de buurt van Lithoyen en bataille opgestelde statenleger in ogenschouw
kwam nemen, bij welke gelegenheid de militaire ingenieurs en hun mannen de kans
kregen te laten zien wat zij op die vrijwel unieke plek vermochten te presteren. In
ieder geval betoonde Hare Majesteit zich, precies

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

532
zoals van haar verwacht werd, ‘estonnée de veoir en si peu de temps deux ponts
posés sur deux si grandes Rivières, sur lesquels elle passa sans sortir de son
carosse.’ 's Avonds werden er langs de Maas achtduizend musketiers opgesteld,
die in het licht van strovuren drie salvi losten ‘entremeslé de 42 coups de canon par
trois fois entre les salves.’ Gadegeslagen en beluisterd werd een en ander vanaf
18
de wallen van het fort.
Tussen dit alles door liet Henriëtte Maria evenwel niet na haar webben te spinnen
en al kunnen die - succes had zij er niet mee - gevoeglijk voor haar eigen rekening
worden gelaten, hierbij moet wel worden opgetekend hoe tegelijkertijd Frederik
Hendrik zich een heel stuk verder liet meelokken tot het ijveren voor 's konings
belangen, dan men zou willen dat het geval was geweest.
En dan terstond, al komt het onderwerp hieronder nog nader ter sprake, een
sleuteltje tot 's Prinsen optreden bij deze verdere Engelse verwikkelingen. Immers,
nu hij met zijn koninklijk schoondochtertje veilig onder zijn dak, wat het huwelijk van
de jonge Willem betreft volledig zijn zin had gekregen, behoefde hij, zou men kunnen
denken, zich toch niet meer met kronkeling in zovele bochten zo buitensporig in te
spannen als wij constateren dat het geval was. Er was en werd hem echter, thans
blijkbaar ook mondeling door de Koningin zelf, nog een tweede lokaas voor ogen
gehouden, niet minder dan een eventueel huwelijk van de Prins van Wales met zijn
oudste dochter Louise Henriëtte, in de bescheiden doorgaans aangeduid als
Mademoiselle d'Orange.
Hun dochter op een koningstroon, al stond die voor het ogenblik niet al te stevig
op zijn poten! Is het een wonder dat het prinselijk paar, juist dìt prinselijk paar, zich
door een dergelijk, nog luttele jaren geleden ondenkbaar vooruitzicht ertoe liet
verleiden niet slechts de wensen van de bruid-elect zelf eraan op te offeren waarover aanstonds - maar ook een flinke scheut politiek beleid?
Immers, het is toch wel onmiskenbaar dat bij wat zich in Engeland afspeelde het
handhaven van de strictst mogelijke neutraliteit tussen Koning en Parlement voor
de Heren Staten de aangewezen politiek was en het valt moeilijk zich voor te stellen
dat zonder die dynastieke verwikkelingen de Prins niet als eerste een dergelijke
neutraliteitspolitiek zou hebben voorgestaan. In stede van dien echter gebruikte hij
alle machtsmiddelen die het ingewikkelde staatsbestel hem in handen gegeven had
uitsluitend ter bevordering van 's Konings zaak, aldus - al was het natuurlijk niet
daarom begonnen - de Hollanders als het ware uitdagend, om niet te zeggen
dwingend zich veel meer parlementsgezind voor te doen dan op zichzelf beschouwd,
althans in dit vroege stadium verantwoord lijkt. Hierbij mag echter niet onvermeld
blijven een Hollandse statenresolutie waarbij als beginsel wordt gesteld ‘regte
neutraliteyt, soo met hooggedagte Sijne Majesteyt als met het Parlement te houden
en geen wapenen te subministreren aan soo confidente vrienden... tot onderlinge
ruine en verderf van deselve.’ Iets anders is dat, wordende nu eenmaal door de
Prins die
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neutraliteit niet al te strict in acht genomen, een paar dagen tevoren aan de afgezant
van het Parlement, Walter Strickland - over wie meer hieronder - die met Argus-ogen
alle ongerechtigheden bespiedde, verzocht was van alles wat hij op het spoor kwam
terstond Gecommitteerde Raden in kennis te stellen. Overigens bleek bij een naar
aanleiding van 's mans laatste klacht ingesteld onderzoek dat die klacht weliswaar
gegrond was maar dat er tegelijkertijd ook ammunitie voor het Parlement was
19
verscheept.
Het lijdt met dat al geen twijfel dat een geval zoals dit laatste wat quantiteit betreft
geen ogenblik op één lijn mag worden gesteld met wat er allemaal, tot en met uit 's
lands magazijnen, door toedoen of toch op zijn minst met conniventie van Frederik
Hendrik naar 's Konings leger werd vervoerd, toen eenmaal in september 1642 de
burgeroorlog als het ware officieel was begonnen; dit zelfs al hadden op het
Hollandse voorbeeld ook de Staten-Generaal er niet langs gekund begin november
van hetzelfde jaar een algeheel verbod van wapenuitvoer af te kondigen. Wat de
Prins eveneens deed, was aan talrijke officieren in het Statenleger verlof verlenen
ondanks die verbintenis de Britse Koning te gaan helpen; doorgaans natuurlijk
Engelsen en Schotten, maar voor wie het eveneens geldt, is de proto-cavalier Prins
20
Rupert van de Palts en zijn broer Maurits.
En dan was er de kwestie van de kroonjuwelen, naar van parlementswege
ambassadeur Joachimi scherp onder het oog werd gebracht, wederrechtelijk door
de Koningin meegenomen ter verpanding in Amsterdam. Dat plannetje dreigde dan
ook te mislukken, of liever gezegd, het gelukte alleen maar dank zij 's Prinsen
bereidwilligheid zijn naam ertoe te lenen, alsof hij het was die die juwelen verpandde.
Nochtans, aldus Le Leu de Wilhem aan Huygens, dat soort van transacties kan
thesaurier Volbergen maar beter via tussenpersonen regelen, want naar aanleiding
van de wapenleveranties wordt er hier in Den Haag al ‘librement’ genoeg gepraat
over de ‘actions de nostre maistre’, dus als dat er nog bovenop komt... Dit is een
geluid uit eigen kring van juli 1642; een half jaar later, maart 1643, beschrijft
d'Estrades aan Chavigny hoe 's Prinsen ‘authorité diminue beaucoup et j'appréhande
que cella n'empire par la jalousie que les peubles (sic) et provinces’ - dus niet alleen
de Heren van Holland, - ‘ont pris de luy par ceste alliance d'Angleterre.’ En, krasser
nog, een paar weken later: ‘je doutte de son pouvoir.’ Maar, om er een trits van te
maken, weer een heel ander soort oordeel van nog weer anderhalf jaar later,
september 1644, en afkomstig van de ordinaris Franse ambassadeur La Thuillerie:
tegenover de reacties op zijn Engelse politiek Frederik Hendrik ‘use de sa prudence
21
et d'une modération que tout autre que luy auroit peut-estre de la peine à pratiquer.’
Protocollair werd de zaak ingewikkeld, toen, vrijwel terstond nadat de moeilijkheden
in Engeland waren uitgelopen op een formele burgeroorlog, het Parlement in de
persoon van de hierboven reeds even genoemde Walter

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

534
Strickland een eigen vertegenwoordiger naar Den Haag stuurde om daar ook eens
een ander geluid te laten weerklinken dan dat van 's Konings officieel geaccrediteerde
resident William Boswell.
En dan dat van Henriëtte Maria natuurlijk, die immers nog steeds het Noordeinde
onveilig maakte en zich over de toelating op Staats grondgebied van deze
rebellenwoordvoerder ten hevigste belgde. Toch was men zich waarlijk niet te buiten
gegaan aan eerbetoon of chaleureusheid; met de Heren van Holland onderhield
Strickland goede relaties maar hun Statenvergadering, hoe machtig en belangrijk
een lichaam dan ook, was officieel geen forum voor buitenlandse betrekkingen en
door het plenum van de Staten-Generaal, het enige wel als zodanig erkende forum,
werd hij niet ontvangen. Wat Hare HoogMogenden echter wel deden, was hem door
gedeputeerden uit hun midden te woord te doen staan in de Trêvezaal, annex aan
hun eigen heilige der heiligen. Ook reeds hierover echter ontstak de koninklijke
feeks in hevige toorn die een paar maanden later nog werd aangewakkerd toen
zowaar Frederik Hendrik zelf Strickland in gehoor ontving. Alsof het geen elementair
wijs beleid van hem was ook eens even persoonlijk kennis te maken met iemand
van wie hij wel kon voorzien dat hij in de nabije toekomst de nodige last te verduren
zou krijgen. Bij deze gelegenheid maakte hij, als wij ten minste Aitzema mogen
geloven, een bijna abject excuus - ‘als dat hy den selven Strickland niet kennende,
hem onwetende hadde laten binnen komen ende sulcks niet meer soude doen’ dus laat ons tot zijn vindicatie even erbij memoreren hoe hij nu ook weer niet letterlijk
alles van het mens had geslikt. Toen zij hem tijdens het beleg van Gennep zo
dringend dat men wel bijna van sommeren mag spreken verzocht had even over te
komen naar Den Haag ter assistentie bij haar perkara's, had hij dat even pertinent
als hoofs geweigerd. Alles wat je wilt, maar haal mij niet van mijn werk! Overigens
laat Huygens niet na erbij op te merken, en nog wel in een brief aan Amalia, dat 's
Prinsen aanwezigheid in de Hofstad op zichzelf beschouwd wel wenselijk zou zijn
22
‘contre tant d'imprudences, à ne dire pis, qui s'y commettent si brutalement.’
De gal naar aanleiding van Frederik Hendriks audiëntie aan Strickland was
overigens zowat de laatste die Henriëtte Maria hier te lande uitspuwde. Toen zij als
dreigement erbij te kennen gaf zo spoedig mogelijk te willen vertrekken ‘al was het
in een koopvaardyschip’, zal menigeen van laag tot hoog gedacht hebben ‘deed ze
het maar!’; inderdaad was echter zo te zien eindelijk het besef tot haar
doorgedrongen ‘dat alhier de meeste inclinatiën waren voor het Parlement’ en dat
- vanwaar die plotselinge vlaag van inzicht? - haar aanwezigheid misschien ‘meer
quaedt als goedt dede’. In ieder geval was haar vertrek naar Engeland - zij het dan
niet meer naar Westminster - nu nabij, en wel op officieel geëscorteerde Staatse
schepen. Alleen verliep ten gevolge van tegenwinden ook dit vertrek weer in etappes;
op 29 januari - uiteraard 1643 - plechtig uitgeleid uit Den Haag, was zij 6 februari
weer terug
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op het strand bij Scheveningen, dat ‘vol volcx’ stond, dus klaarblijkelijk had men
haar, met wat voor gevoelens gaat ons niet aan, al een tijd lang zien dobberen.
Definitief weer wegvaren deed zij pas op 26 februari en die tussenliggende drie
weken werden doorgebracht op Honselaarsdijk. Uiteraard weer op kosten van
Frederik Hendrik, al viel het hem zo langzamerhand ‘swaer’, want hij had naar verluid
‘aen geleent geldt ende presenten bykans aen alle Domestycken’ der Koningin al
wel een miljoen onkosten gehad. Hare HoogMogenden kwamen dan ook te hulp
met de toestemming aan 's Prinsen hofmeester Van Dorp zeshonderd gulden daags
aan ‘defroyement’ uit te geven.
Wat de gebruikelijke afscheidsgeschenken betreft hadden de Staten van Holland
zuurzoet geresolveerd ‘dat aan deselve’ - Henriëtte Maria uiteraard - ‘mooghe werden
gedaan vereeringe in eenige fraayigheden of rariteyten’ mits hun provincie ‘in't
particulier’ niet erdoor wordt ‘beswaart’. Reeds twee maanden eerder (!) was besloten
haar bij haar vertrek te ‘valediceren’ met zodanige verbale complimenten dat de
Staat niet verstaan kon worden ‘eenige obligatie’ op zich te nemen, ‘strydig weesende
met de neutraliteyt tusschen Syne Majesteyt en het Parlement.’ Zo iets was Jacob
Cats wel toevertrouwd, maar dat hij of zijn opdrachtgevers er enige dank mee hebben
23
geoogst van de zijde der gevalediceerde is niet zeer waarschijnlijk.
Dat was dus één zorg en met name ook een dagelijkse ergernis minder, maar
inmiddels had al de eerste onverholen botsing over Engelse zaken plaats gehad
tussen enerzijds Holland, anderzijds de Prins-cum-Staten-Generaal. Toen al in
januari 1642, nog vóór de overkomst van Henriëtte Maria, aan hun ambassadeur
in Londen, Joachimi, door Hare HoogMogenden opdracht werd gegeven bemiddeling
aan te bieden, wist men in Den Haag zeer wel dat deze, als zijnde te onpartijdig,
het Hof niet welgevallig was; bijgevolg werd geprobeerd ook Heenvliet, die eveneens
nog in Londen vertoefde maar slechts als afgezant van de Prins, officieel als
bemiddelaar door de Staten te laten accrediteren, maar hiervoor wisten de Hollanders
resoluut een stokje te steken. Wat zij echter niet konden tegenhouden, was dat in
mei - steeds 1642 - alsnog geresolveerd werd tot het zenden van een
bemiddelingsambassade en dat, al kwam er dan geen Heenvliet meer aan te pas,
daartoe twee mensen werden aangewezen, van wie men in de vaderlandse
ons-kent-ons-gemeenschap bij voorbaat wist dat zij alleen maar voor de Koning
zouden ijveren, de geboren Zeeuw, maar pensionaris van Amsterdam zodat hij wel
min of meer als Hollander kon gelden, Willem Boreel en de Stichtenaar Johan van
Reede van Renswoude. Juist ten gevolge van haar omstredenheid zal deze
extraordinaris ambassade overigens pas in 1644 vertrekken, maar dat behoeft hier
niet dan volledigheidshalve te worden opgetekend, want enig resultaat te boeken
24
was haar niet beschoren, behalve dan dat Boreel door Karel I geridderd werd.
Is het een wonder dat onder deze omstandigheden de Hollanders een maat-
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regel namen, waarmee zij hoopten het eigengereide optreden van de Prins althans
enigermate te beteugelen? Ook in het plenum van de Staten-Generaal namen zij
op geen stukken na de machtspositie in, die hun naar eigen inzicht toekwam, maar
daar konden zij ten minste niet al te ostentatievelijk onder de voet worden gelopen.
Wat het echter wel zinvol leek eens te proberen en waarover men dan ook in de
25
eigen Staten reeds in 1638 was ‘begost te spreecken’, was paal en perk stellen
aan de regeerderij, althans voor zover het oorlogvoering en ‘buitenlandse zaken’
betrof, door het Secreet Besogne op de Kamer van Zijne Hoogheid. Zeer zeker
waren ook daarbij steeds Hollanders ingeschakeld geweest - dat ontbrak er nog
maar aan! - maar zelfs al waren het er twee tegen één voor elk der overige
provinciën, dan nog werd dat tweetal aangewezen door Hare HoogMogenden, dus
praktisch door de Prins zelf. Daar kwam dan nog bij dat van de Hollandse delegatie
ter Staten-Generaal altijd iemand uit het eerste lid, de ridderschap, deel uitmaakte
met natuurlijk precedentie, dus wat lag meer voor de hand dan dat die, de Prins
steeds welgevallige edelman mee ‘op de Camer’ werd afgevaardigd. En wat lag,
pal daarnaast, evenzeer voor de hand, zo niet dat als tweede Hollander de
Raadpensionaris werd aangewezen, de bekleder van de funtcie, waarin na een
kortstondig intermezzo met Adriaan Pauw, in feite Anthony Duyck was opgevolgd
door Jacob Cats?
Met andere woorden, het klassieke Hollandse regentendom van specifiek-Staatse
signatuur was er, die 59 procent ten spijt, al jarenlang alleen maar in zoverre aan
te pas gekomen als Jacob Cats uit Brouwershaven bij de intieme confabulaties
duidelijk maakte wat wel en wat niet door de Heren zou worden ‘genomen’. Zijnde
ook Frederik Hendrik zelf van huis uit geen doordrijver die, zoals later zijn zoon, het
onderste en daarna zelfs de bodem uit de kan wil hebben, had niettemin dit in wezen
toch vrij irreële systeem geruime tijd kunnen functioneren, maar nu, in augustus
1643 met deze Engelse zaken, dus bijna vijf volle jaren nadat zij begost waren de
kwestie aan de orde te stellen, werd het de Heren toch blijkbaar te gortig. Bij gebrek
aan informatie moeten wij in het midden laten in hoeverre de instructie die hierbij
uit de bus kwam, behalve uiteraard tegen Frederik Hendrik, ook nog een pointe
inhield tegen Jacob Cats.
Die nieuwe instructie, te weten dus voor de Hollandse gedelegeerden ter
Generaliteit, liet naar goed zeventiende-eeuwse zede aan breedsprakigheid niets
te wensen over; waar het op aankwam was keurig, weliswaar dan niet weggemoffeld
maar laat ons zeggen ingepakt in de artikelen IV, XI en XII van in totaal achttien.
Ten minste, dat bijvoorbeeld, naar art. I in herinnering roept, de gedeputeerden niet
mogen ‘te buyten gaen’ hetgeen bij de Unie van Utrecht door de souvereine
Provinciën aan de Generaliteit is ‘gedefereert’, kan, hoe nuttig ook de inscherping
ervan mag geweest zijn, moeilijk als nieuws worden aangemerkt. En hierbij terloops
even gesignaleerd als staaltje van
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typisch historisch denken, de considerans begint met de woorden ‘Alsoo de Staten
Generael Staets-gewijse alleenlijck bij beschryvinge van den Rade van State op
seeckere pointen plachten te vergaderen en als nu hare Gedeputeerde gestadich
by den anderen zijn...’ Dat dit ‘nu’ inmiddels iets van vijftig jaar oud was mocht
blijkbaar niet hinderen.
Het artikel waarop het voornamelijk aankwam, was nr. IV, opsommende een
aantal onderwerpen - bijvoorbeeld ook belastingen maar met als kern toch
onmiskenbaar ‘buitenlandse zaken’ - waarover de gedeputeerden niet mogen
handelen dan met speciale last, te weten dan natuurlijk niet van Hare
HoogMogenden, maar van de eigen Provincie, buiten wier medeweten - van de
Staten zelf, indien bijeen, anders van Gecommitteerde Raden - zij, aldus art. XII,
zelfs niet met ‘yemant anders’ over het soort zaken zoals opgesomd mogen
discuteren. Voor alle zekerheid moeten zij verder nog - art. XI - bij de aanvang van
iedere Hollandse Statenvergadering van alles wat er sedert het scheiden van de
vorige ter Staten-Generaal aan de orde geweest is zorgvuldig verslag uitbrengen,
niet zonder daarbij ‘met eenen te exhiberen het register inhoudende alle resolutien
ter generaliteyt van tijdt tot tijdt genomen.’ Dat bij de op deze instructie af te leggen
eed van de gedeputeerden tegelijkertijd werd gevergd alles secreet te houden,
‘hetgeen secreet behoort gehouden te worden’, kan toch inderdaad wel enigermate
doen denken aan de quadratuur van de cirkel. Iedereen had er dan ook begrip voor
dat de gedeputeerde uit de Ridderschap, het toekomstige lid van de Staatse
ambassade naar Munster Johan van Mathenesse, zich op deze ongerijmdheid
beriep, toen hij begon met te weigeren de verlangde eed te zweren en dit na
eindeloos veel haken en ogen ten langen leste alleen maar deed met allerlei
26
voorbehoud.
Wat, behalve natuurlijk een tikje op de vingers, deze Hollandse maatregel voor
Frederik Hendrik betekende, is moeilijk af te wegen. Werd om twee extremen te
noemen, geheel zijn buitenlandse politiek erdoor lam gelegd of kwam het per slot
van rekening neer op niet heel veel meer dan een slag in de lucht? Zoals bij de
meeste dingen waarbij deze Prins betrokken is, zal het antwoord wel ongeveer in
het midden liggen. Zijn steunverlening aan Karel I bijvoorbeeld werd er niet, althans
niet aanwijsbaar door belemmerd en wat de, niet dan bij uitzondering, als het eens
een keer wel te pas kwam, op schrift vastgelegde machinatiën ‘op de Camer’ betreft,
zou wie toevallig een boosaardige inslag mocht hebben zowaar nog op het idee
kunnen komen dat het Secreet Besogne er alleen nog maar secreter op werd, ten
slotte zelfs zo secreet dat het nog slechts bestond uit Cornelis Musch. In ieder geval
zal ook hij in 1646, drie jaar na de Hollandse gedeputeerden, op zijn beurt weer
eens beteugeld moeten worden door een nieuwe instructie waarvan, om heel even
in de toekomst te kijken, geheel het kortstondige principaat van Willem II één
voortdurende aanfluiting zal betekenen.
Dat niettemin bij Frederik Hendriks optreden die nieuwe dispensatie wel
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enige invloed deed gelden of toch in ieder geval dat hij zijn gepiqueerdheid erover
niet onder stoelen of banken verkoos te steken, vinden wij betuigd in allerlei
uitlatingen van lieden uit zijn naaste omgeving, bijvoorbeeld van d'Estrades die nog
ruim een jaar later, in juni 1644 vanuit het kamp bij Assenede, geërgerd aan Mazarin
rapporteert hoe hij de Prins opwekt tot het niet ongebruikt laten voorbijgaan van
allerlei mooie kansen die zich voordoen, ‘mais comme il ne faict rien à présent sans
le communiquer à MM. les Estats, il faut du temps à prandre une nouvelle résolution.’
Dit met in de nadere toelichting een expliciete verwijzing naar die Hollandse instructie
27
van het jaar tevoren.
Wat, omgekeerd, den volke eveneens onmiskenbaar duidelijk werd gemaakt, was
dat de Staten-Generaal in het minst niet van zins waren hun Prins openlijk af te
vallen, en wie hun hiertoe de gelegenheid meer nog opdrong dan bood, plus het
daarbij zelf aan den lijve te voelen kreeg, was Walter Strickland, al smaakte hij
daarbij wel de voldoening dat de Heren van Holland zich op niet mis te verstane
wijze met hem solidair betoonden. Wat er gebeurde, is dat eind april 1643 Strickland
ter Staten-Generaal, toevallig die week voorgezeten door de geprononceerde
prinsenman Renswoude, een bezwaarschrift indiende over allerlei orders die Frederik
Hendrik aan Tromp zou hebben gegeven betreffende het wel doorlaten van schepen
met hulp voor de Koning maar niet voor het Parlement, een aantijging waarvan
weinigen in den lande kunnen hebben betwijfeld dat zij, hoe het ‘technisch’ ook
allemaal precies in elkaar zat, wat de kern van de zaak betreft wel op waarheid
berustte. De Prins echter, die aldus ‘seer sinisterlijck wierdt beswaert’, verklaarde
dat de inhoud van Stricklands bezwaarschrift ‘calumnieus’ was, waarop Hare
HoogMogenden de man à faire namen. Gedaagd zich voor een commissie uit hun
midden te rechtvaardigen, gelukte het hem niet zijn aantijgingen concreet te bewijzen,
met het gevolg dat hij, nadat hij zelfs met wegzending bedreigd was, op 8 mei een
resolutie van Hare HoogMogenden te incasseren kreeg, inhoudende de verklaring
dat zijn beweringen voor zover zij Zijne Hoogheid betroffen ‘valsch ende
onwaerachtig’ waren en dat hiervan aan het Parlement zou worden kennis gegeven.
Van Hollandse zijde was op de gebruikelijke wijze geprobeerd de resolutie tegen
te houden en werd, toen zij met zes stemmen vóór toch werd aangenomen, op de
eveneens gebruikelijke wijze protest aangetekend. Een en ander hoewel in hun
eigen Vergadering bij monde van Cats een beklag van de Prins zelf was overgebracht
28
dat hun gewest zich in dezen niet solidair betoonde met zijn uniegenoten.
Kunnen wij zonder overdrijving deze episode de, zoal niet in wezen hevigste, dan
toch meest openlijke botsing noemen tussen Holland en Frederik Hendrik gedurende
de ruim twee decenniën van diens principaat, een consequentie die hij er niet uit
trok, is dat hij nu voortaan maar beter kon nalaten door dik en door dun de Britse
koning te steunen. En ziet, had althans officieel de zaak in 1643 nog netjes kunnen
worden verdoezeld, heel tegen het eind
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kwam zij alsnog aan de grote klok te hangen. In juni 1645 werden in de slag bij
Naseby door het Parlement de paperassen van Lord Digby buitgemaakt, met inbegrip
van een levendige correspondentie tussen een in Den Haag achtergebleven agent
van Henriëtte Maria, een zekere Dr. Goffe, en haar, dan bij haarzelf in Parijs
vertoevende secretaris, Lord Jermyn. Hierin nu kwam zonder enige omhaal allerlei
wetenswaardigs tevoorschijn omtrent Frederik Hendriks streven zo ver zijn
bevoegdheid maar kon geacht worden te strekken Karel I te helpen, in casu
bijvoorbeeld door het op Staatse schepen naar Engeland transporteren van de door
Richelieu gedepossedeerde hertog Karel IV van Lotharingen, compleet met het
legertje dat hij als een volleerde condottiere in deze en nog vele volgende jaren in
Noord-Europa liet huishouden. Geheel deze correspondentie nu werd zowat een
jaar later in Nederlandse vertaling - Engels lezen was nog iets voor litteraire
fijnproevers zoals Huygens - in zestien bladzijden druks binnen een blauw kaftje
aan het leesgrage publiek hier te lande voorgelegd onder een titel van vijftien regels
- Eenighe Extracten enz. - waarin weliswaar de naam van Frederik Hendrik zelf niet
voorkomt, maar waar bijvoorbeeld wel degelijk sprake is van ‘het Huwelijck tusschen
29
den Prince van Wallis ende de Jonghe Princesse van Orangien.’
En dan te bedenken dat, wanneer dit pamflet verschijnt, die huwelijkspourparlers
- in 1643 trouwens even ingesluimerd maar daarna weer opgeleefd - juist sedert
enkele weken morsdood zijn! De definitieve Engelse afzegging is gedateerd 15 april
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1646, dus, evenals trouwens die Eenighe Extracten zelf, minder dan een jaar vóór
Frederik Hendriks dood en wanneer hij - zie het volgende hoofdstuk - al zo ver is
afgetakeld, dat, wie weet, zijn omgeving heeft kunnen voorkomen dat hij het allemaal
zelf te zien kreeg. Dan is het immers ook al in geen velden of wegen meer actueel
te noemen; wat zijn omstredenheid hier te lande betreft is Karel I verder uitgeschakeld
door zijn capitulatie in mei van datzelfde jaar 1646 en verder wordt, naar wij in het
volgende hoofdstuk zullen gewaar worden, eveneens in datzelfde jaar die afgetakelde
Prins zelf via zijn gade eindelijk gewonnen voor de meest specifieke van alle
Hollandse hobbies, de vrede met de Spanjaard.
Zuiver als politiek schaakstuk bekeken was het dus van het tweetal consoceri,
die zich zo weinig als elkaars gelijken beschouwden, de Koning die als eerste uit
de bemoeienissfeer van de Prins verdween, maar alleen nog maar door zijn
capitulatie. Wat Frederik Hendrik niet meer zal beleven, is hoe de publieke opinie
hier te lande als een blad omslaat na de spectaculaire executie van die koning, ter
ondersteuning van wiens oogkleppenbeleid hij, door een onweerstaanbaar lokaas
verleid, zijn eigen imago hier te lande op het spel had gezet, en dit dan niet slechts
bij een elite in Holland waarmee hij toch al overhoop lag, maar bij zijn als per definitie
trouwste aanhang. In hoeverre is dan ook, kan men niet nalaten te vragen, van het
schavot vóór Whitehall tevens zo iets als een postume reddingsactie uitgestraald
op Frederik Hendrik? Wat
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de tijdgenoten betreft, kunnen wij dit uit de aard der zaak moeilijk meer nagaan,
maar onwaarschijnlijk is het niet. Ligt het toch al niet in 's lands aard Oranje lang
iets na te dragen, daar kwam in dit geval nog bij dat, zij het niet helemaal zo drastisch
als Stuart, ook Oranje weldra voor twee decenniën in eclips geraakte, al was het
dan paradoxalerwijze in dier voege, dat de vervorstelijking van het Huis in de ogen
des volks er juist bij gebaat was.
Nog moeilijker ligt de zaak, als wij een ‘historisch verdict’ zouden moeten vellen,
want dan stoten wij onherroepelijk op de welbekende ambivalentie - het hoera voor
Oranje, maar het gelijk bij de Hollanders - die zo welig woekert in het tuintje van
ons historisch besef zoals door Fruin cum suis aangelegd en sedertdien op magistrale
wijze bijgeharkt door Geyl, maar waarin wij toch eigenlijk zomin de Oranjes als
Oldenbarnevelt en Jan de Witt ooit helemaal vrij met ons geestesoog kunnen zien
rondwandelen.
Ook bij de vrijste wandel echter lijkt het mij, zorgvuldig wikkend en wegend, moeilijk
te loochenen dat Frederik Hendriks Engelse politiek van deze jaren het - om even
op Huizinga terug te grijpen - minst impeccabele onderdeel van al zijn doen en laten
is geweest. Kunnen wij het misschien het best zo uitdrukken, dat die politiek zijn
beeltenis weliswaar niet van haar glans heeft beroofd en er zeker geen onherstelbare
deuk in geslagen, maar dat zij er toch wel een paar niet al te fraaie krassen op heeft
achtergelaten?
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Hoofdstuk XXXV
Als de hoofdstukken van dit boek titels hadden, dan zouden wij vrees ik dit laatste
‘aftakeling’ moeten noemen, maar niettemin is dit ook de plaats voor een evocatie
van het Prinselijk Hof aan Vijverberg en Slotgracht met dependances in Rijswijk en
Honselaarsdijk, zoals om te beginnen Frederik Hendrik zelf in zijn apogée van
vorstenglorie het zou hebben willen zien voortleven in de appreciatie van een door
hem voorstelbaar nageslacht.
Gemakkelijk wordt deze evocatie het nageslacht echter niet gemaakt bij vrijwel
totale ontstentenis in onze nationale erfmassa van wat wij naar zijn kantigste
uitschieter het genre Saint-Simon kunnen noemen. Zeer zeker is die vergelijking
ietwat incongru, maar zo misdeeld als wij in dit opzicht zijn, was, zou men zo zeggen,
toch ook weer niet nodig geweest, al heeft die schaarsheid tot verheugend gevolg
dat wij erdoor worden uitgedaagd tot een als het ware dubbel-intensief tussen de
regels door lezen.
Zo hebben wij bijvoorbeeld, een heel lage sport op de Saint-Simon-ladder, de
reeds eerder genoemde Mémoires van neef Friedrich von Dohna, gezien de
vertrouwdheid waarin hij en meer nog zijn broers waren opgegroeid met de
toekomstige Willem II, een intimus zoals weinigen. Maar is het misschien juist die
intieme vertrouwdheid van de goede - zij het wel irriterende - jongen met het
Oranje-établissement van die jaren, die ons als bijna huiveringwekkend doet ervaren
hoezeer het in zijn Haagse residentie een Fremdkörper lijkt in het staatsbestel?
Bij zijn relaas hoe de onfrisse Heenvliet zich omhoog heeft geëlleboogd wordt in
Dohna's tekst terloops even opgeroepen - het Duitse gestreift zou beter zijn - hoe
tegen 11 uur 's ochtends ‘toute la place qui est devant la cour est si remplie de gens
1
qu'on a peine de s'éviter les uns les autres.’ Met die ruimte devant het Hof kan
alleen maar bedoeld zijn wat zelf het Binnenhof heet, te weten van de Graaf van
Holland, maar voor deze Friedrich is het kennelijk niet meer dan het pleintje dat
men moet oversteken om de hofhouding van zijn oom en tante te bereiken. Dat er
permanent één en vier keer per jaar een paar weken aan een stuk nog een tweede
souvereine Statenvergadering haar zetel had, wist hij natuurlijk drommels goed,
maar dat betekende in zijn ogen waarschijnlijk niet meer dan één of zo men wil twee
componenten in die drukte onder de vensters van oom en tante. Wat trouwens die
permanente Vergadering betrof kon van het doorgaans weinig talrijke gezelschap
het merendeel zeer wel als ook nog bij ‘la Cour’ behorend worden aangemerkt.
Omtrent die andere Vergadering, de niet-permanente, die als het ware bij
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oom en tante thuis op de rez de chaussée bijeenkwam, kan een intimus van het
Hof zoals Dohna onmogelijk niet gewéten hebben dat zij de eigenlijke graaf van
Holland uitmaakte maar dat deed in het minst niet af aan de afgrondelijke verachting
van hem en zijn makkers voor de componenten van die zo door en door ongrafelijke
graaf. Al te zeer liep men er niet mee te koop en wij kunnen ons ook nauwelijks
voorstellen dat Frederik Hendrik of zelfs Amalia dat zouden hebben gedoogd, maar
dit neemt niet weg dat, als wij bij dat Haagse Hof van Dohna's mémoires in gedachten
ook nog de Staten van Holland moeten incorporeren, zij op hun beurt - en op hun
eigenste Binnenhof - een soort Fremdkörper lijken.
Hoe het internationale, hoog-aristocratische gezelschap dat het Hof opluisterde
over hun, territoriaal gesproken, gastheren dacht, kunnen wij bijvoorbeeld distilleren
uit wat een van de best geslaagde divertissementen moet zijn geweest op de bruiloft,
in 1638, van de Nassau-weduwnaar Johan Wolfert van Brederode met Amalia's
jongste zuster Louise Christine van Solms, dus eveneens een tante van Friedrich
von Dohna.
Te danken was het nummertje, want zo mogen wij het wel noemen, aan de oudste
der nog levende bastaarden van Prins Maurits, Lodewijk van Nassau-Beverweerd,
‘un gentilhomme de beaucoup d'esprit, mais qui mêlait toujours la bouffonnerie par
tout’, en wat deze inventieve geest ditmaal aan aardigs had bedacht was
cultuur-historisch beslist wel boeiend. De door hem aangevoerde quadrille had hij
samengesteld uit ‘fameux charlatans du temps passé de toutes nations’, terwijl
hijzelf ‘faisait passer devant lui un théâtre portatif, sur lequel on représentait des
aventures de Quixote, pour tourner en ridicule toute cette chevalerie.’ Maar dit was
nog lang niet de clou van de zaak; don Quijote had immers zijn Dulcinea, en aan
haar werd op de navolgende bijzonder delicate wijze gerefereerd:
‘Lui-même’ - Beverweerd dus - ‘était monté sur un dromadaire vivant,
coiffé comme les damoiselles bourgeoises de Hollande avec une de leurs
frèzes et autres affiquets semblables; duquel il soutenait la beauté comme
tous les chevaliers errants ont toujours quelque dame, pour la gloire de
2
laquelle ils combattent.’
Maar soit, deze quadrille mag dan al, gemeten naar de maatstaven van diegenen
tot wier amusement zij bedoeld was, zeer geslaagd zijn geweest, met een helemaal
echt hofleven op erkend Europees niveau kon het toch nog wel eens spaak lopen,
althans niet helemaal zoals het eigenlijk zou hebben behoord, en ook dat vinden
wij met een allerbeminnelijkste candeur bij Dohna geïllustreerd. De aanleiding is
een groots opgezet ballet ter ere van Henriëtte Maria, opgevoerd in wat wij,
post-romantici, als de Ridderzaal kennen, toen echter nog gewoon ‘de grote Zaal’
geheten, zelfs ‘une des plus grandes de l'Europe’ volgens Dohna. Zij had echter
wel het inconvenient van vol te staan met ‘quelques douzaines de boutiques de
marchands.’ Nu konden die wel een
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paar dagen worden gesloten en ertussenin was ruimte genoeg om te dansen, maar
tot daags vóór de uitvoering was er geen kans geweest in de zaal zelf te repeteren
en toen bleek dat onder die hoge balken de strijkinstrumenten vrijwel onhoorbaar
waren. Met een lappen overheenhangsel was er in der haast nog wel iets aan de
accoustiek te verhelpen, maar niettemin besluit ons beminnelijk graafje het relaas
van dit festijn met de verzuchting: ‘Enfin, il y avait toujours du Hollandais dans notre
3
affaire, quand nous voulions donner dans le royal.
In hoeverre Frederik Hendrik het met deze conclusie van zijn aangetrouwde neef
eens was, is een vraag die wij maar beter niet kunnen stellen en dit des te minder,
daar immers zijn Hof pas de gestalte aannam, waarin het voor het nageslacht zou
moeten voortleven, sedert het was verrijkt met een koninklijk schoondochtertje. Dit
waren de jaren waarin bij een complete opwachting ten Hove achtereenvolgens,
elk in eigen appartement, vier personen - ook nog de jonge Willem - moesten worden
afgewerkt. Van dit viertal nu was uiteraard - wie dat niet aanvoelt, kent de
zeventiende eeuw niet - de Prinses-Royaal als koningsdochter nr. 1 in rang. Voor
Frederik Hendrik, die weliswaar het woord ‘ludiek’ nog niet kende, maar het begrip
des te beter, kan het als hoofse oude heer niet al te moeilijk zijn geweest het kind
de eerbetuigingen te doen geworden, die men vond dat haar toekwamen, maar voor
Amalia moet het, alle glorie ten spijt, toch wel een bittere pil zijn geweest, nadat zij
haar gehele huwelijk door bij alles wat er in Den Haag te beleven viel als nr. twee
achter de Winterkoningin had aangelopen, nu ook nog als vrouw van de regerende
Prins aan haar eigen Hof de voorrang te moeten laten aan een blaag van twaalf
jaar. Losbarsten zal het opgekropte zeer, en dan met alle zakelijke recht en reden,
pas na de dood van de jongeman die respectievelijk hun zoon en echtgenoot was,
maar het kan ons toch niet verbazen als wij naast allerlei obligate liefdoenerijen
reeds in 1642 een hevige scène tussen schoonmoeder en schoondochter vinden
opgetekend. En om dit onverkwikkelijke maar, nogmaals, naar 17de-eeuwse normen
essentiële onderwerp in één adem af te handelen: nog vrijwel aan Frederik Hendriks
sterfbed zal het arrogante wicht zich hoogst onhebbelijk gedragen over de
protocollaire bejegening van haar schoonzuster Louise Henriëtte, dan keurvorstin
van Brandenburg. Een en ander volgens gedetailleerde instructie - ‘je veux bien
qu'on sçache que c'est par mes ordres’ - van haar, dan reeds naar Frankrijk gevluchte
moeder. Nochtans - en is het na vijf jaar huwelijk niet allerliefst? - ‘pour ce qui est
4
d'appeller les petites Filles du Prince d'Orange vos soeurs, vous le pouvez faire.’
Gelukkig echter behoefden zelfs in die vrij bescheiden opstal van het Stadhouderlijk
Kwartier de vorstelijke dames elkaar niet voor de voeten te lopen. Breidende blijkbaar
Frederik Hendrik en Amalia zich meer en meer uit in de
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nieuwe zuidoostvleugel langs het Buitenhof, werden, behoudens dan de vooralsnog
weinig grandioze accommodatie voor de Staten van Holland, de oudste ruimten
binnen het Kwartier, tussen de Hofkapel en de al niet meer zo heel nieuwe toren
van Maurits, toebedeeld aan het jonge paar en wel - waarschijnlijk - Willem beneden
5
en Mary boven, al zou men zich kunnen voorstellen dat voor haar talrijke hofhouding
die ruimte eigenlijk niet voldoende was.
Want, al was dan het gevolg van tachtig koppen waarmee zij was overgekomen
niet au grand complet bij haar achtergebleven, volgens het huwelijkscontract had
zij altijd nog een hofhouding van veertig mensen om zich heen, voor de eerste maal
aangewezen door haar vader de Koning. Weliswaar had deze gracielijk tot
‘surintendant général’ een Hollander benoemd, maar dat was dan ook Heenvliet
en, ziet hoe goed en liefelijk, de ‘gouvernante’ was diens Engelse vrouw, zich steeds
nog noemende en schrijvende Lady Stanhope.
Hierbij tussendoor even opgemerkt, die dure Engelse hofhouding waartoe hij zich
contractueel verplicht had, betekende voor Frederik Hendriks financiën een dermate
zware belasting, dat zij er zo nu en dan bijna onder dreigden te bezwijken, als wij
tenminste geloof mogen schenken aan de jammerklachten waarmee Huygens in
brief na brief overstelpt wordt door enerzijds zijn zwager Le Leu de Wilhem,
anderzijds de prinselijke thesaurier Thijmen van Volbergen, die bijvoorbeeld in
augustus 1645 niet genoeg geld in kas verklaart te hebben voor de gewone uitgaven,
laat staan voor de dan verschuldigde termijn van drie maanden ‘menus plaisirs’ voor
de Prinses-Royaal. Wat de zaak daarbij niet eenvoudiger maakte, is dat Volbergen
lelijk overhoop lag met 's Prinsen Raad die hem beschuldigde van, op zijn zachtst
gezegd, schromelijk wanbeheer, zodat een grondig onderzoek dringend geboden
6
was; dit echter alleen maar even opgetekend bij wijze van achtergrondgerommel.
Geheel afgezien daarvan in hoeverre inderdaad binnen de Republiek het prinselijk
Hof als een Fremdkörper moet worden aangemerkt, mag binnen dat Hof die term
zeer zeker worden toegepast op dat eigen huishouden van de Prinses-Royaal en
of misschien de nominale bazin ervan zelf, dat lelijke eendje in de bijt dat nimmer
mooi zal worden, er zich doodongelukkig voelde, is hier nu eenmaal niet aan de
orde. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de, ons trouwens grotendeels onbekende
peripatieën van haar huwelijk, al moet daarover hier wel even iets gezegd worden
vanwege het onverwachte licht dat erbij wordt geworpen op Frederik Hendrik als
begrijpende, zorgzame vader. Welteverstaan dan: vader van zijn zoon en het licht
dat wij heel even om hem heen zien flitsen, is er een waarin de, laat ons zeggen
burgerlijke moraal zich ietwat onwennig en onbehaaglijk zou voelen, maar dat maakt
de flits niet minder opmerkelijk.
Gesloten, ingezegend, of hoe men het noemen wil, was dat huwelijk, naar wij
zagen, te Londen in mei 1641; geconsumeerd werd het eind februari 1644, een
paar uur nadat - de goede heer Ising vertelt het in alle candeur - in het
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kwartier van de jonge prinses een brandje was uitgebroken, waardoor overigens
ook de Hofkapel geteisterd en zelfs de vergaderzaal en de griffie van de
7
Staten-Generaal bedreigd werden.
Dat tussen de beide data in, op haar twaalfde verjaardag in mei 1643, de Prinses,
zoals het heette, vrij over haar huwelijk had kunnen beschikken, heeft hierbij niet
heel veel te betekenen; het echtpaar Heenvliet zat er niet minder stevig om
verschanst. Van meer belang is het naast de leeftijd van de bruid ook even die van
de bruidegom te stellen; bij de tebeddelegging met het vanonder dichtgenaaide
hemd was hij op enkele dagen na vijftien geweest, een leeftijd waarop hij voor alle
zekerheid al tussen twee aparte lakens was gelegd, bovenop het stel, waartussen
de bruid zo stevig verschanst lag.
Inmiddels was, zo men het al niet man wil noemen, de aldus letterlijk in de luren
gelegde bruidegom van 1641 fysiek tot manbaarheid gerijpt, toen hij in 1644 als
bijna achttienjarige in volle ernst het bruidsbed besteeg en het lijdt geen twijfel dat
hij - wat stellig ook niemand wenselijk gevonden, laat staan verwacht zou hebben
- toen geen novice meer was in de liefde. Wat wij niet weten, is of wellicht een
zorgzame vader - plus, waarom ook niet, moeder? - discretelijk een vertrouwelinge
van den huize hebben aangezocht voor de eervolle taak, of dat het in de letterlijke
zin van het woord ‘à la guerre comme à la guerre’ is geweest. Tegelijk met de dan
vijftienjarige Willem waren verscheidene andere jongelieden uit de Europese top
drawer onder Frederik Hendriks leiding hun militaire carrière begonnen en daaruit
groeide een clubje van intimi die tussen de helden-exploiten door bepaald niet
rondom de preekstoel zaten; een van de notoirste was, terloops gezegd, zeker wat
het uitslaan van vuile taal betreft, de bastaardbroer Frederik, thans nog jonker van
8
Buren maar weldra heer van Zuilestein.
Welnu, dat de gouverneur van de jonge Willem, de uit Bern geboortige David de
Marlot, het lustige gedoe van deze superknapen in alle gemoedsrust gadesloeg,
doet niet heel veel ter zake, van meer belang is hoe zijn vader reageerde, en dat
was, aldus nog steeds neef Dohna, als volgt: ‘Le père n'apprenait pas tout, mais il
en savait une bonne partie, sans faire semblant de le savoir, jugeant que le jeune
Prince avait besoin d'être égayé.’ Als hoe ‘hardi’ hij zich ook weldra zal doen kennen
in het strijdgewoel, de stamhouder was namelijk volgens deze intimus ‘retenu dans
la conversation par une prudence trop avancée. Il voyait toujours du pays au delà
de soi et craignait de dire quelque chose de mal à propos.’ Wie daartoe lust gevoelt
mag vrijelijk speculeren of dit misschien meer een gevolg was van Amalia's aandeel
in zijn opvoeding dan van dat van Frederik Hendrik, maar in ieder geval maakte
deze laatste er zich zorgen over, zozeer zelfs, dat hij zich niet ontzag eens, toen de
jongen veertien of vijftien was, in vol gezelschap van verschillende ‘personnes
d'importance’ een opmerking te lanceren, die veiligheidshalve ook maar het best in
het Frans van Dohna's getuigenis kan worden weergegeven: ‘Les jeunes
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gens vivent avec trop de contrainte; un garçon de l'âge de Willem - ainsi il a appelé
9
son fils par son nom de baptême - ne se doit soucier de gouverneur.’
Dit dus kort vóór of kort nadat deze verlegen Willem in den echt verbonden was
met een koningsdochter en als wij nu nog even doorborduren op deze kennelijk
ongeveinsde vaderlijke bezorgdheid, is het dan al te ongerijmd te veronderstellen
dat Frederik Hendrik, toen hij het, zij het nog zo koninklijke bruidje van zijn zoon te
aanschouwen kreeg, wel even de gedachte door zijn hoofd heeft voelen spelen dat,
ook als dit wezentje over een paar jaar geslachtsrijp zou zijn, de arme jongen er
wat vrouwelijke charme betreft binnen zijn vroegtijdig huwelijksbed wel heel bekaaid
afkwam? Een typische mannenredenering natuurlijk, waarbij overigens ook nog wel
een meewarig besef kan hebben meegespeeld dat zo onaantrekkelijk zijn voor
meisjes, inclusief prinsesjes, wel heel erg zielig is, maar een eigen zoon ligt nu
eenmaal nader aan het hart. En kan het anders, of hij moet het lot van deze zoon,
diens functie binnen de zo bijna onherkenbaar uitgegroeide dynastie wel eens
hebben vergeleken met die van hemzelf, met zijn onbelemmerde vrijgezellentijd tot
hij zich als veertiger voor eens en voor altijd neervlijde naast zijn weliswaar dan niet
koninklijke, maar door hemzelf tot dat doel uitverkoren Amalia? Dus ‘faire semblant’
ondanks die huwelijksband, waarbij zo ongeveer alles gestipuleerd was behalve
juist dit soort onstipuleerbaarheden?
Deze flits van Frederik Hendrik als niet slechts dynastiek - al moet dat voor hen
allen prevaleren - maar ook persoonlijk bezorgde vader voor de enige sexegenoot
onder zijn wettig nakroost is des te meer welkom, daar wij hem aanstonds in een
verhouding van geprononceerd onbehagen tegenover die zoon zullen aantreffen,
maar dat valt dan ook reeds onder de aftakeling die ons in dit slothoofdstuk
voortdurend boven het hoofd hangt.
En geldt iets dergelijks misschien ook voor de oudste dochter, Louise Henriëtte,
de enige van de vier overlevende, die hij volwassen gezien heeft? Omtrent haar
jeugd is zo heel veel minder bekend dan omtrent die van haar broer, maar verbeelden
wij het ons, of trilt uit dat weinige iets door van een speciale vader-dochter-affectie?
Zo ja, dan is deze des te schrijnender, daar ook zij vóór alles als pion moest dienen
voor de dynastie en dit dan uit de aard der zaak met, zuiver fysiek genomen, voor
haar als meisje nog veel meer frustratie dan voor haar broer die, cru gezegd, wat
hij thuis niet vond buitenshuis kon gaan zoeken.
Wie zich ook allemaal gelukkig mag hebben gevoeld aan dat net-echte Hof van
Frederik Hendrik en Amalia, heel zeker niet Louise Henriëtte. Of het haar al dan
niet even een thrill heeft gegeven benegotieerd te worden als bruid voor de Prins
van Wales, meer dan heel vluchtig kan dat niet geweest zijn en hetzelfde geldt voor
de wetenschap dat haar ouders als alternatieve huwelijkscandidaat de - later als
Groot bestempelde - Keurvorst van Brandenburg aan het lijntje hielden.
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Want hoe flatteus dat allemaal ook geweest mag zijn, zijzelf had zoals dat heet haar
hart reeds elders verpand en wel aan haar zes jaar oudere achterneef Henri Charles
de la Trémoïlle, prins van Talmont, een van de vele bloedverwanten die onder
Frederik Hendrik in het Statenleger de grondslagen legden voor hun militaire
loopbaan. Hij was, niet via één, maar via allebei zijn grootmoeders een
achterkleinzoon van Willem de Zwijger en ook wat zijn persoon betreft een jongeman
die bijvoorbeeld Louise de Coligny met enthousiasme zou hebben begroet als
echtgenoot voor de naar haarzelf genoemde oudste kleindochter des huizes.
Maar helaas voor dit eerzame stel gelieven, dat Huis was er inmiddels zozeer op
vooruitgegaan, dat, naar de ouders van de bruidegom in spe te horen kregen toen
zij zijn aanzoek schriftelijk ondersteunden, alleen een koning of een keurvorst voor
een verbintenis met de oudste dochter in aanmerking kwam. En was ten minste dat
nog eerlijk, het kon ook anders. Amalia schrok er namelijk niet voor terug door de
afhankelijke nicht des huizes, Mauritia, gezegd prinses van Portugal, Louise
Henriëtte's schatulle te laten openbreken en uit Talmonts brieven, waarin naar zijn
eigen zeggen geen onvertogen woord voorkwam maar waaruit wel duidelijk bleek
dat het prinsesje zelf hem als haar uitverkorene beschouwde, alvorens ze te
verbranden aan haar gemaal een zorgvuldig samengestelde selectie voor te lezen.
Ten minste, dat van het verbranden beweerde zij, toen Talmont - maar nogmaals,
wij hebben alleen zijn eigen getuigenis - erin geslaagd was tot de Prins door te
dringen voor een persoonlijke uitspraak die in het evenzeer persoonlijke vlak zeer
bevredigend uitviel maar waarbij niettemin het punt van uitgang ongewijzigd bleef;
mademoiselle d'Orange mocht dan nog zo verliefd zijn, in het dynastieke bestel was
10
zij bestemd voor iets hogers dan een La Trémoïlle.
Wat wij echter nergens geboekstaafd vinden maar wat ons niettemin veel meer
zou interesseren, is wat zich, met hopelijk moeder eens niet erbij, heeft afgespeeld
tussen vader en dochter. Het, hoezeer ook fundamenteel onbevredigende,
vriendschappelijk geëindigde oom-neef-gesprek van de Prins met Talmont viel in
het voorjaar 1646, juist als de pourparlers over een huwelijk met de Prins van Wales
definitief worden afgebroken maar evenzeer juist als de steeds in de coulissen
parate Keurvorst daaruit te voorschijn mag komen. Reeds in ditzelfde voorjaar stuurt
deze een afgezant voor de onderhandelingen; later in het jaar verschijnt hij zelf om
persoonlijk zijn aanzoek te doen en op 7 december wordt op het Oude Hof het
huwelijk ingezegend, met weinig feestelijkheid gezien de gezondheidstoestand van
de vader der bruid. Dat deze zelf nog daags vóór de door haar moeder geregelde
huwelijksplechtigheid te kennen gaf dat zij niet in eer en geweten haar jawoord kon
geven, mocht in een geval als dit niet hinderen, dus laat het ons een troost zijn dat,
behalve een eerste Koning in Pruisen, dit huwelijk de inspiratie tot een aantal
kerkelijke gezangen opleverde, die men niet zo licht aan het hof van de
gerestaureerde Karel II zou
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weten te placeren. Wat echter ons wie het, hoezeer wij haar ook mogen waarderen,
niet om de dochter te doen is maar om de vader, bij deze huwelijkssluiting in mineur
meer rechtstreeks aangaat, is dat de bruid erbij bedong niet naar haar nieuwe
vaderland te vertrekken voordat die vader het tijdelijke zou hebben gezegend. Dit
in december 1646 en als wij dan erbij constateren dat ook de bruidegom naast haar
dit slotaccoord in Den Haag bleef afwachten, dan weten wij zogezegd al wel hoe
11
laat het was.
Ook dit was een episode waarbij wij aan het slot, om het plechtstatig uit te drukken,
de Engel des Doods reeds met zijn vleugels horen klappen; hoezeer die Engel
steeds dichterbij komt, valt gedurende al deze jaren gestadig waar te nemen, zowel
in de Haagse winters als op de veldtochten die immers tot in de laatste zomer werden
voortgezet. Het heeft inmiddels niet veel zin alle ups and downs van 's Prinsen
gezondheidstoestand op de voet te volgen; liet ook reeds vóór dezen het thema
zelden verstek gaan in de talloze brieven van Huygens aan Amalia, in deze laatste
jaren is het onverholen het Leitmotiv. Doorgaans heet het dan steeds nog jicht of
podagra, die telkens juist weer opnieuw begint of weer over is. Een typische
sequentie uit het voorlaatste jaar, 1645: op 7 juni wordt uit Bergen op Zoom een
nieuwe aanval gesignaleerd, die de 18de weer zover voorbij is, dat de hoge lijder
al weer twee keer te paard heeft gezeten; twee maanden later vernemen wij dan
uit Maldeghem dat hij iedere middag drie uur rijdt, maar wel wordt daar dan in één
12
adem bij verteld dat hij ook weer kan schrijven.
Wat op deze lijdensweg evenmin ontbreekt, is een ietwat wrang-komische noot
in de trant van Molière; op raad van zijn geneesheren liet de Prins met eindeloos
veel moeite en kosten een vermaarde wonderdokter, Knöffel dan wel Cnofelius
geheten, uit zijn vaderland Polen komen, maar helaas bleek de man alle
hebbelijkheden des wonderdokters de zijne te mogen noemen, want nauwelijks en na hoe lang verbeid te zijn! - bij zijn patiënt in het Land van Waes gearriveerd,
verdwijnt hij terstond weer met de noorderzon onder het voorwendsel dat hij zijn
wonderdrankje alleen maar met behulp van apothekers in Amsterdam kan
bekokstoven en dan volgt er een eindeloze misère om, desnoods dan maar zonder
de man zelf, dat drankje in handen te krijgen. Wat de Prins wel kreeg als nieuwe
‘drogue’, te weten van de commandant der Indische retourvloot, was ‘la précieuse
13
racine de Nisin, qui au Japon s'est vendue à trois mille florins la livre.’
Naast de beruchte jicht - en trouwens, wat zeggen de medici van ‘une goutte
presqu'universelle par tout le corps’, waardoor de patiënt ‘soudainement accablé’
werd? - kwamen er echter meer en meer ook allerlei andere nare dingen. Van
Frederik Hendrik is geen autopsie-rapport bewaard gebleven en zijn lijfartsen waren
- helaas - toonbeelden van discretie, terwijl tot dusverre geen van hun moderne
collegae zich heeft aangegord tot het deskun-
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dig becommentariëren van de, uitsluitend dus van leken afkomstige gegevens
betreffende dit ziektebeeld. Hier is bijgevolg geen andere mogelijkheid geboden
dan met gelijkelijk ondeskundige lekepen een paar van deze gegevens op te tekenen.
Zo schrijft reeds in januari 1642 - nog vóór de overkomst van Henriëtte Maria uit
Engeland - Rivet aan zijn vriend Sarrau: ‘Ses gouttes ne me font pas tant de peur
que de fréquentes contractions de nerfs assez violentes et sans doleur.’ Dan heet
het weer jarenlang allemaal jicht of koliek, totdat in augustus 1645 de medici vrezen
dat, waar Zijne Hoogheid aan lijdt, ‘hydropisie’ is, maar dan wéér bijna een jaar later,
in juli 1646, wordt het ernst met ‘une espèce d'apoplexie dont il lui reste une grande
difficulté de parler’, waar nog bijkomt dat, aldus veertien dagen verder, wanneer
ook die ‘paralysie de langue’ nog steeds voortduurt, ‘il a perdu entièrement la
mémoire.’ Inmiddels had zich blijkbaar na die ‘espèce d'apoplexie’ vijf dagen later,
eveneens te Bergen op Zoom, een ‘apoplexie’ zonder meer voorgedaan, hetgeen
niet wegneemt dat d'Estrades, aan wie wij dit alles ontlenen, zich erop beroemt dat
hij kans gezien heeft - al is het dan ook ‘tout ce que j'ai peu faire’ - de Prins reeds
na enkele dagen later mee te nemen - amener - naar Zelzate vanwaaruit hij thans
schrijft. En ietwat cryptisch, veertien dagen later, wanneer 's Prinsen euvel ‘s'estant
converti en un plus épatique, luy a laissé le cerveau libre’, ongeveer even delicaat:
‘Quoique son médecin die que ce dernier accident est mortel’ - dus toch een heel
klein scherfje uit de erecode - ‘néantmoins je tascheray d'en profiter pour les affaires
communes.’ Dit soort dingen lezende moeten wij er wel bij bedenken dat, zoals wij
hieronder zullen zien, de vriendschap tussen Frederik Hendrik en de Fransen sedert
enkele maanden tot het verleden behoort. De ordinaris ambassadeur La Thuillerie
beschrijft hem in deze dagen ongegeneerd als ‘une masse de chair animée par ce
14
coeur qui luy reste encore.’
Maar niettemin wist diezelfde Prins nog de energie op te brengen na al dat
nutteloze gekampeer in Vlaanderen gedurende de zomermaanden, terwille van de
Franse, officieel nog steeds bondgenoot tot ver in het najaar zich met zijn leger in
de buurt van Venlo op te houden, vanwaar hij via Gennep, Nijmegen en Tiel pas 3
november terug was in Den Haag. Maar dan is het ook gedaan met officiële
activiteiten naar buiten, behoudens één gelegenheid die, met die Engel des Doods
op de achtergrond wachtende, beslist niet van macabere ironie is verstoken. In
november 1646 arriveerde in Den Haag een buitengewone ambassade van Moscovië
om officieel kennis te geven van het overlijden van tsaar Michael en zijn opvolging
door zijn zoon Alexis. Aangezien men echter in het toenmalige Moscovië blijkbaar
geen weet had van souvereine vergaderingen, weigerde het tweetal ambassadeurs
ter Staten-Generaal op audiëntie te gaan, als niet ook de Prins aanwezig was, zodat
deze er ‘eindelijck’, te weten op 6 december, in bewilligde zich daarnaartoe te ‘laaten
brengen’. En wat men ook ervan kan zeggen, niet dat de datum slecht gekozen
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was, want om de meegebrachte geschenken binnen te dragen waren ‘52 soo
Generaliteits- als Hollandsche boodens’ nodig. Bestaan deden de geschenken uit
‘17 timmers sabelvellen mitsgaders een armelyne en ook een mater stuk bonts en
daar beneevens eenige stukken zydewerk, met goud en verscheide couleuren
gebigareert en nog een Booge met Pylen en Pylkookers.’ Welnu, nadat ook van de
sabelvellen de beste ‘timmers’ aan de Prins waren toegewezen - de rest werd over
de Provinciën verdeeld en een voor Musch - kreeg Zijne Hoogheid bovendien al het
overige. Dus op de valreep nog hermelijn in overvloed, al was het dan maar in de
15
letterlijke zin van het woord.
Uit Huygens' trouwe rapporten omtrent 's Prinsen al dan niet welbevinden, waarvan
hier slechts een uiterst summiere selectie kon worden weergegeven, mag nog een
tweetal, ondanks een tijdsverschil van ruim vier jaar nauw samenhangende
opmerkingen niet onvermeld blijven. Bij de herovering van Gennep, reeds eind juli
1641, heet het: ‘Dieu soit loué qui a préservé miraculeusement Son Altesse, ce que
je n'ay osé dire que maintenant’, en, nog pregnanter, als in november 1645 Hulst
capituleert, dan geldt de jubel niet slechts de verovering zelf maar in niet mindere
mate ‘la conservation de la personne de Son Altesse, exposée ceste fois à de plus
16
grands dangers que jamais auparavant.’
Wat hiervan te maken zonder al te grof Hineininterpretieren? Waarom was, Gennep
daargelaten, Hulst zoveel risquanter dan Den Bosch, Maastricht of Breda? Het enig
zinnige antwoord lijkt toch eigenlijk dat de door zoveel pijnlijke kwalen bezochte,
die enerzijde wel bereid was drankjes in te nemen van wonderdokters, anderzijds,
wanneer de oorlogskansen het zo schikten, de dood misschien dan wel niet
opzettelijk zocht, maar wel steeds gretiger begon te tarten. Iets anders is, dat hij er
niet de man naar was, zo lang hij nog leefde, dat leven ter verlenging te
veronaangenamen door zich te houden aan doktersvoorschriften betreffende dieet
en wat dies meer zij. Ook hiervoor is onze voornaamste bron weer Huygens - passim,
met nadruk op het vele fruit eten, bij voorkeur perziken - maar bijvoorbeeld ook Rivet
klaagt erover dat Zijne Hoogheid ‘n'est pas pour s'accomoder à un régime.’ Bepaald
aandoenlijk is onder dit hoofd een scène die Aitzema, onze grote breedsprakige,
gelukkig niet heeft nagelaten op te tekenen. Zij speelt zich af, als op 15 mei 1646,
minder dan een jaar vóór het einde, de prinselijke familie op de Franse ambassade
dineert. De Prins was toen al ‘seer vervallen’ en sprak weinig, ‘sijnde nochtans sterck
ende graech int eeten’, zelfs dermate ‘graag’, dat Amalia er de ‘tranen in de oogen’
van kreeg en een edelman op hem afstuurde met het verzoek zich te matigen. Het
enige dat zij voor haar moeite terugkreeg was evenwel het dooddoener-antwoord
‘laet ick doch nae mijn appetijt eeten het weynich dat ick te leven heb.’ Steeds
volgens Aitzema was Frederik Hendrik trouwens ook een van die mensen die aan
hun medicus - in casu Van Straten - de unfaire vraag stellen of hij hun een langer
leven kan garanderen, als zij zijn
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dieet volgen en ook Van Straten kreeg als reactie: ‘liever den appetijt gevolgt ende
een jaer minder geleeft.’ Zijn streven de oude Nederlanden te herstellen was dus,
om even in hedendaags spraakgebruik te vervallen, niet Frededrik Hendriks enige
17
Bourgondische trek.
Kortom, arme Amalia! en laat ons bij dezen enig mededogen aan haar spenderen,
want bij de naderende slotaccoorden van het leven van haar gemaal zal zij, zelfs
afgezien van het geval met Louise Henriëtte, helaas niet op haar gunstigst voor den
dag komen. Maar buiten kijf lijkt toch, wat voor gestalte zij dan ook verkoos eraan
te geven, haar echtelijke liefde en zorg. In een zakelijke mededeling - over die
zakelijkheid aanstonds - van ambassadeur La Thuillerie aan Mazarin uit de maand
juli 1646 treffen wij haar aan ‘dans un tel chagrin de l'estat auquel se trouve le Prince
que l'on ne sçait par quel bout la prendre et qu'il n'y a pas peu de peine à la
18
gouverner.’
En dan niet zelf voor hem te kunnen zorgen maar alles alleen maar uit de tweede
hand te vernemen! En à propos daarvan, zou het soms kunnen zijn dat de
hemeltergende ondankbaarheid, het, hoe dan ook, nooit goed te praten gedrag van
Amalia van Solms tegenover Constantijn Huygens die zoveel jaren lang te haren
pleiziere zijn knokels kapot had geschreven, in laatste instantie juist daaraan te
wijten is, dat zij, de spijts al haar berekendheid van armlastige freule toch zeer
primitief reagerende, het in een door haarzelf niet bevroede diepte des harten juist
hem, de trouwe middelaar, niet kon vergeven dat hij steeds ter plaatse was, waar
zij had willen en naar haar diepste instinct had behoren te zijn? Immers, al zal zij
dan in deze laatste jaren steeds zorg dragen zo dicht als zij maar gevoeglijk kan in
de buurt te blijven van het prinselijk legerkamp, doorgaans in Breda of Bergen op
Zoom maar ook wel in Vlissingen of zelfs Sluis, nog dichterbij durft zij niet te komen:
‘Je suis en la plus grande peine pour savoir que M. le Prince ne se
porte pas bien; je vous prie, mande moy les plustost et souvent l'estas
de sa sante, car vous pouves juser come je suis en peine de me voir
eslogne de sa persone. Je voudrois bien aller aupre de luy pour le servier
et pour mestre mon esprit en repos, mais je n'osce pas. Je vous prie,
mande moy ques que vous juses que je doie faire. Je saie bien qui n'esme
pas yn fame en l'armée, et ausy n'est pas mon heumeur, mais y me
19
semble que c'est asteur yn autre temps.’
Waarom de Prins haar als zijnde ‘yn fame’ niet in zijn legerkamp wenste, is weer
een heel andere zaak; wellicht had hij zich de overtuiging aangemeten dat, als hijzelf
niet het voorbeeld gaf, er een hek van een dam zou zijn.
Wie van een dergelijke disqualificatie uiteraard geen last had, was hun beider
zoon Willem, die integendeel al deze laatste zomers bij zijn vader in het leger
verbleef. Juist dit echter leidde ten slotte tot conflicten en wel van het soort dat velen
onder Frederik Hendriks afstammelingen, die het na hem - en niet zelden
achtereenvolgens als zoon en als vader - aan den lijve te
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ervaren kregen, onmiddellijk zouden hebben geclassificeerd als doodgewone, aan
de verhouding bijna inhaerente last van en met de kroonprins.
Het begon met een tactische fout van d'Estrades die daarover dan ook door
Mazarin gekapitteld zal worden. Op zijn suggestie had namelijk reeds in augustus
1645, nog vóór de belegering van Hulst, de jonge Willem aan zijn vader gevraagd
het commando over het leger aan hem over te dragen en, toen hij vierkant de wind
van voren kreeg, zich laten ontvallen dat het idee van de Fransman afkomstig was,
zodat deze mee in een soort ongenade viel. Een maand later was de oude Heer
echter weer bijgedraaid en liet hij door d'Estrades zijn zoon zeggen dat, als hij met
respect het bevel over het halve leger gevraagd had, hij het zou hebben gekregen.
20
De wenk werd doorgegeven en Willem wist zijn vader tevreden te stellen.
Helaas, dat contentement zou niet blijvend zijn; als juist zowat een jaar later,
augustus 1646, gedeputeerden te velde op hun beurt Zijne Hoogheid voorstellen
het opperbevel over te dragen aan zijn zoon, dan is het gevolg een ‘rage continuelle’
met qualificatie van de opvolger als ‘un jeune garçon qui n'avoit rien fait et qui ne
sçauroit rien faire’ en met de complimenten dat hij er niet voor voelde zich vóór zijn
dood te laten begraven. En of de wrok misschien nu verder in de lucht bleef hangen?
Zo ja, dan kan er zeker geen opklaring zijn teweeg gebracht door een niet bijster
delicate tafelspeech, waarin de Grote Keurvorst kort vóór zijn huwelijk als zijn mening
te kennen gaf ‘qu'il fault qu'un jeune Prince s'ayde de soy-mesme, qu'il s'ingère et
se face valoir.’ En al is dan ds. Goethals' relaas van 's Prinsen Godtsalich overlijden
zeer zeker niet verbatim als waar-gebeurd op te vatten, toch klinkt dunkt mij bij de
episode van de laatste vaderlijke zegen aan Prins Willem zo iets door als een
21
ondertoon van verzoening.
Nu was, waar het tussen vader en zoon aan haperde beslist niet alleen maar het
in hun omstandigheden bijna onvermijdelijke antagonisme; het ging wel degelijk
ook om een kernprobleem van politiek beleid, dat van de naderende vrede. En
terloops erbij opgemerkt, naar aanleiding van die vrede lag Willem minstens evenzeer
overhoop met zijn moeder als met zijn vader, terwijl de geringe chaleur tussen
Amalia en haar Franse vrienden van lange jaren eveneens op dit conto moet worden
geschreven.
Hoe de vraag of men het al dan niet met de Spanjaarden op een accoordje zou
gooien een van de centrale geschilpunten uitmaakte tussen Frederik Hendrik en de
- niet langer ‘consistoriale’ - Staten van Holland hebben wij uitenterna kunnen
gadeslaan in jaren als 1630 en 1633 en die tegenstelling zal blijven bestaan tot,
weliswaar niet òp, maar toch tot áán de valreep.
Inmiddels was men van Spaanse kant niet in gebreke gebleven ook na de
mislukking van 1633 de voelhorens te blijven uitsteken en dit met des te meer
urgentie, toen na het Franse-Staatse verdrag van 1635 al vrij spoedig het idee
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van een vredescongres zich in de politieke lucht begon te condenseren. Dat de
Republiek zich verbonden had niet zonder de Fransen een vrede of bestand te
sluiten, wist men in Madrid zeer wel, maar dit nam niet weg dat al naar gelang de
jaren voortschreden men des te krachtiger pogingen in het werk stelde alsnog in
dat bondgenootschap een wig te drijven. De huiver voor ‘Staten’ was echter in de
boezem van het Madrileens bewind nog steeds zo groot, dat men het niet bij de
Hollanders zocht, van wie men toch waarlijk wel wist dat zij de Franse alliantie niet
dan node aanvaard hadden, maar, juist zoals in 1620 bij Maurits, thans bij Frederik
Hendrik aan wie de meest riante aanbiedingen werden gedaan. Sommige daarvan
waren volmaakt absurd, zoals bijvoorbeeld het blijkbaar na de val van Olivares door
Philips IV persoonlijk uitgekiende plannetje de Prins geheel de Republiek benoorden
de rivieren ‘aan te bieden’, mits hij de rest - dus inclusief Zeeland! - aan Zijne
Majesteit terugbezorgt. De weinig benijdenswaardige figuur die dit had moeten
overbrengen, Joseph Bergaigne, opvolger van Ophovius als, zij het dan ontheemde
bisschop van 's Hertogenbosch, kreeg Frederik Hendrik zelfs niet eens te spreken
22
en werd eenvoudig naar het aanstaande vredescongres verwezen.
Wie daarentegen in de winter 1644-1645 wel en zelfs een paar maal door de
Prins werd ontvangen, was de met officieel paspoort toegelaten Spaanse
diplomatieke agent D. Antonio Galla de Salamanca, heer van Noirmont, en wat deze
kwam aanbieden, was iets veel reëlers en bijgevolg ook veel verleidelijkers, het
Opperkwartier van Gelre met uiteraard de bijbehorende hertogstitel. Naar Van der
Capellen weet op te tekenen zouden de Spanjaarden tijdens de huwelijksnegotiatie
in Londen vernomen hebben dat de Prins op die titel wel prijs zou stellen; als dan
ook tijdens de Munsterse vredesonderhandelingen het vrije Gelderland van de drie
Nederkwartieren ineens met de - nochtans niet serieus gehandhaafde - eis tot
restitutie van dat Opperkwartier voor den dag komt, dan heet dat te zijn ingegeven
door de angst plotsklaps hun stadhouder als mede-drager van hun eigen souvereine
hertogstitel te moeten begroeten. Overigens was Frederik Hendrik verstandig genoeg
geweest ook het door Noirmont overgebrachte aanbod af te slaan als zijnde
23
prematuur; ook dit onder verwijzing naar Munster.
Op die, na lang aftasten te Munster gelocaliseerde vredesonderhandelingen was
men, naar Aitzema het onnavolgbaar uitdrukt, in de loop van 1644 ‘van tijt tot tijt
begost te besoigneren’, dit hoewel het congres toen officieel al ruim een jaar als
geopend gold. De Prins en zijn Staten-Generaal hadden echter geen haast gehad
er hun mensen op af te sturen, en wat de Hollanders betreft, door wie wel op een
spoedig vertrek zou zijn en ook inderdaad wel werd aangedrongen, die hadden voor
het jaar 1645 als nog urgenter desideratum hun expeditie naar de Sont op het
programma staan, dezelfde waardoor in eerlijke koehandel de veldtocht van dat
jaar werd mogelijk gemaakt, die dan weliswaar weer eens niet Antwerpen maar toch
24
ten minste Hulst opleverde.
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Dit noordse intermezzo afgewerkt, kon echter, naar ook de Prins besefte, het vertrek
van de Staatse Heren naar Munster niet langer worden uitgesteld, zodat zij in januari
1646 ten langen leste inderdaad vertrokken. Dat in afwachting van hun komst het
grootst-opgezette congres dat de wereld nog ooit aanschouwd had bijna twee jaar
lang in feite had zitten duimen draaien, kan zo te zien door niemand met meer
nuances van subtiliteit zijn gesavoureerd dan door de man die al sedert twintig jaar
zo onmiskenbaar nummer één was geweest in de Republiek. Hoe jammer dat
Oldenbarnevelt hem er niet meer mee kon complimenteren.
Onder het achttal ambassadeurs - voor Holland twee - die de Staatse bezending
uitmaakten, bevond zich, uiteraard als Zeeuw, ook Johan de Knuyt en als er ooit
een staatsman in een paradoxale situatie heeft verkeerd, dan wel hij. Samen met
zijn oude team-genoot Adriaan Pauw, de eigenlijke ziel van de ambassade, was hij
de energiekste ijveraar voor de vrede, terwijl de provincie namens welke hij was
afgevaardigd juist tot het bittere eind toe die vrede zal proberen tegen te houden.
Dat niettemin hij door de instantie aan wie dat competeerde, dus door de
Staten-Generaal, als Zeeuw was afgevaardigd, behoeft voor ons die weten hoe de
Staten-Generaal functioneerden, wel geen nadere toelichting meer, maar deze
scheve verhouding tegenover de Staten van zijn eigen gewest, waar bovendien
hijzelf het eerste lid ‘vertoonde’, was niet de enige paradox waarvan De Knuyt last
had. Behalve, samen met zijn zeven mede-ambassadeurs, met het verzoenen van
deze Staat met de Koning van Spanje, was namelijk hij en hij alleen tevens belast
met het negociëren van een afrekeningstractaat tussen die Koning en het Huis van
Oranje. Hoe moeilijk dit voor de man zal worden, wanneer hij na Frederik Hendriks
dood te maken krijgt met Willem II die de hele vrede verfoeide, valt buiten ons bestek,
maar wat wij niet uit het oog mogen verliezen, is dat, als eindelijk omstreeks
Nieuwjaar 1646 met zijn collega's ook Johan de Knuyt naar Munster vertrekt, zijn
dan-nog-baas Frederik Hendrik evenmin reeds voor die vrede gewonnen is.
Maar dan is, in ieder geval voor praktisch gebruik, iemand anders het al wel, de
vrouw des huizes Amalia, wier invloed op haar gemaal, ook al durft zij dan niet
ongeroepen in zijn legerkamp te verschijnen, even gestadig lijkt toe te nemen als
zijn gezondheidstoestand verslechtert.
Wanneer precies, als daar ten minste een ‘precies’ aan te pas is gekomen, zij
voor de vrede geopteerd heeft, is moeilijk na te gaan, zomin als wat, even precies
dan wel onprecies, haar beweegredenen waren. Wat deze laatste betreft kan men
echter door de neiging bekropen worden de gezondheidstoestand van haar gemaal,
gecombineerd met de onstuimigheid van haar op avontuur beluste zoon wel
motivering genoeg te achten voor een huismoeder met, zijnde de oudste unter die
Haube gebracht, toch altijd nog drie onverzorgde dochtertjes thuis. Heeft in zulke
omstandigheden dat wat de moegestreden vijand biedt aan rust en vrede niet reeds
op voorhand iets aantrekkelijks boven een
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blijven speculeren op oorlogskansen in bondgenootschap met een onverzadigbare
vriend?
Dit even, humaan en wel, op de andere schaal van de balans gelegd, kunnen wij
echter moeilijk ontkennen dat Amalia's uitrekenarijen een weinig sympathieke indruk
maken en het mag dan al heel fier en prinsesselijk aandoen, wanneer haar neef
Dohna te boek stelt hoe haar van vrijwel alle vorsten geschenken toevloeiden,
‘qu'elle recevait ouvertement et de bonne grâce sans bassesse ni en cachette’, op
de keper beschouwd is het, hoe fier en vorstelijk dan ook, toch niet helemaal
bevredigend. Van wie zij tot dusverre, gezien de politieke constellatie,
begrijpelijkerwijze veruit het meest in de wacht had gesleept, was van de Fransen,
waarbij de oorbellen van Richelieu uit 1638 met het ingenieuze begeleidbriefje dat
zij erdoor gevrijwaard moge worden tegen anti-Franse influisteringen, bijna
legendarisch zijn geworden. Na veel, niet al te elegant op-en-neer-geschrijf komt
dan in oktober 1644, wanneer gebleken is dat zij met een ‘service de vermeil doré’
geen genoegen neemt, een duur parelcollier, in opdracht van de Koningin-regentes
door Mazarin persoonlijk uitgezocht. Zelfs dit is echter voor de grote inhalige geen
beletsel om te blijven aandringen op betaling van een, althans volgens La Thuillerie,
volkomen imaginaire schuld van 60.000 pond, te weten aan achterstallig ‘pensioen’
van Louise de Coligny. En ziet, zelfs dit bedrag zal Mazarin zich, in een laatste
poging haar binnen het Franse kamp te houden, nog bereid verklaren haar uit te
keren, te weten in juli 1646, wanneer zij, naar wij thans kunnen vaststellen, al met
huid en haar Spaans is geworden. Dit zal trouwens evenmin een beletsel voor haar
zijn tot vrijwel aan de dood van haar gemaal toe te negociëren over enorme
omkoopbedragen uit Portugal, vanuit welk berooid koninkrijk Jan IV tot dat doel ‘zo
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veel geld stuurt als het land maar kan opbrengen.’ Dus ‘sans bassesse...’?
Al dit incidenteels uit Parijs ten spijt gaf de Prinses dan nu de voorkeur aan wat
de Spanjaarden te bieden hadden aan vaste inkomsten uit vaste goederen, onder
andere, al zal wel niet juist dat de doorslag hebben gegeven, voor haar persoonlijk
Turnhout waar zij als weduwe - en zeker in de eerste twaalf jaar, als haar verfoeide
schoondochter Breda ter beschikking heeft - herhaaldelijk de zomer zal doorbrengen.
Maar hoe het ook zij wat de details betreft, in een brief aan haar gemaal van 30 juli
1646 spreekt de Prinses zonder er doekjes om te winden haar hoop uit dat het
spoedig vrede zal zijn, ‘car je croy que c'est nostre avantasche.’ En dat het zo
avantageus zou zijn, was stellig mede daaraan te danken, dat, wat dit onderdeel
van zijn taak betreft, Johan de Knuyt, meer dan met de Prins zelf, met haar zijn
verstandhouding had. Nog 8 mei 1646 klaagt hij uit Munster dat de Prins niet wil
toehappen op de nochtans zo royale Spaanse aanbiedingen, maar als hij later in
de maand even in Holland is geweest - hij onderhield, evenals trouwens zijn collega's,
een soort pendeldienst op Munster - en alvorens terug te keren naar de congresstad
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reeds weer van Frederik Hendrik afscheid heeft genomen op Honselaarsdijk, dan
komt Amalia nog eens speciaal naar Den Haag, zogenaamd om de bouw van het
Huis ten Bosch te inspecteren, maar in werkelijkheid om onder vier ogen nader met
De Knuyt te confereren. Zelfs heeft zij via Engelse vertrouwelingen haar
privé-contacten met de Spaanse landvoogd in Brussel, de markies van
26
Castel-Rodrigo.
Maar wanneer werd nu Frederik Hendrik zelf tot de vrede bekeerd? Ook daarvoor
is geen precies moment aan te geven en hoe zouden wij dat bij zo'n cunctator ook
kunnen verwachten? Per slot van rekening was Munster geen Damascus. Ergerde
nog in mei De Knuyt zich aan 's Prinsen geringe toeschietelijkheid, reeds in juli...
Maar hier moet eerst het een en ander worden ingelast, dat te Munster was
voorgevallen. Juist zowat toen daar eindelijk de Staatse ambassade arriveerde,
was er een intrigue op het hoogste niveau gaande of het niet mogelijk zou zijn de
oorlog tussen Frankrijk en Spanje te beeindigen - zoals in 1659 ook inderdaad zal
geschieden - door een huwelijk van de kleine Lodewijk XIV met zijn nichtje de Infanta
Doña Maria Teresa, waarbij onder de huidige constellatie het praktisch geheel door
de Fransen bezette Catalonië zou worden teruggegeven in ruil voor de Zuidelijke
Nederlanden. De zaak werd zo subtiel gespeeld, dat, terwijl het idee juist van Mazarin
kwam, tot en met de bemiddelaar op het congres, de pauselijke nuntius Fabio Chigi,
de indruk had dat deze ertegen was. De Spanjaarden daarentegen, die niet van het
project gediend waren, veinsden aanvankelijk het toe te juichen, en wel omdat zij
van meet af aan inzagen welk een unieke kans hier werd geboden de Fransen in
27
de Republiek gehaat te maken.
Ons echter gaat het ingewikkelde pleit slechts in zoverre aan, als Frederik Hendrik
erbij werd betrokken, maar helaas is ook dat onderdeel allesbehalve duidelijk. Wat
wij echter weten, is dat op 26 februari van dit jaar 1646 d'Estrades in opdracht van
Mazarin de Prins vertrouwelijk van het project op de hoogte was komen stellen,
hemzelf daarbij niets meer of minder aanbiedend dan Antwerpen. En nu was Frederik
Hendrik weliswaar niet de man ernaar onmiddellijk toe te happen, maar d'Estrades,
dus iemand die hem zo langzamerhand goed kende, deed de stellige indruk op dat
zijn reactie positief was; alleen verlangde hij dat zijn voorkennis van het plan
zorgvuldig zou worden geheim gehouden.
Aldus Frederik Hendrik op 26 februari, maar ziet, de 27ste ontbiedt hij in alle
vroegte raadpensionaris Cats en Johan van Gent, president van de week ter
Staten-Generaal, met verzoek in de respectieve Vergaderingen het hele verhaal uit
de doeken te doen, een stap die ons dunkt mij alleen maar dan althans enigermate
verklaarbaar kan voorkomen, als wij erbij vernemen dat op diezelfde 26ste, waarop
Zijne Hoogheid door d'Estrades werd ingelicht, plotseling het welbekende maar zo
weinig harmonieuze tweespan Pauw en De Knuyt
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uit Munster in Den Haag verscheen, waarvan laatstgenoemde zijn heer en gebieder
wel een ernstige waarschuwing zal hebben doen toekomen, die bij dezen in acht
werd genomen. En allerminst ten onrechte; na de onthulling stond het hele land in
rep en roer, dus als er dubbel spel bij was ontdekt of zelfs maar vermoed van de
Prins, dan had hem dat lelijk kunnen opbreken. Zelfs zo werd hij trouwens nog van
medeplichtigheid verdacht en hij was dan ook woedend op de Franse vrienden die
hem aan dit risico hadden blootgesteld, waarbij de stemming er zeker niet beter op
zal zijn geworden, toen d'Estrades, door de Prins als zijn zegsman genoemd, alles
rustig ontkende, daarbij ‘niet dissimulerende dat Syn Hoocheyt overmits sijne
indispositie het begrip ende memorie seer swack hebbende, sijn discours hadde
28
misduyt.’
Nu was Frederik Hendrik, wat zich ook binnenskamers allemaal aan uitbarstingen
mag hebben voorgedaan, niet zo impulsief-op-de-lange-baan dat hij zijn moeizaam
voorbereide veldtocht voor dat jaar 1646 in het kader van de Franse alliantie, de
veldtocht waarin hij nu eindelijk hoopte Antwerpen, niet als geschenk maar manu
militari in handen te krijgen, dat hij die veldtocht aan zijn grieven zou hebben
opgeofferd. Zelfs zal hij, naar wij reeds zagen, als Antwerpen hem voor de zoveelste,
thans laatste maal ontgaan is, ter wille van de Franse bondgenoot die veldtocht
completeren met een soort toegift in de buurt van Venlo. Dit alles neemt evenwel
niet weg dat, naar wij veilig mogen constateren, hij in juli of augustus definitief voor
de vrede koos.
Ook hier moeten wij weer even coördineren met Munster, waar namelijk, al ging
het toen nog slechts om een bestand en nog niet om een definitieve vrede, op twee
punten na, dat van de godsdienst in Staats-Brabant en dat van de Overzeese
Bezittingen, het gehele tractaat in minder dan drie weken van de maand mei door
de Spaanse en Staatse delegaties in elkaar werd getimmerd en - want er moest
nog op voor de Staten aanvaardbare Spaanse volmachten worden gewacht - op
een merkwaardigerwijze niet te achterhalen datum in het begin van juli door de
Geldersman - dus eerste in rang van het achttal - Meynerswijck, door Pauw en doof
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De Knuyt geparafeerd.
In hoeverre dit, formeel bekeken, al dan niet een schending betekende van het
alliantie-tractaat, is iets waarmee wij ons hier niet behoeven bezig te houden. De
Fransen beweerden, niet zonder groot misbaar, van wel, hetgeen echter op Frederik
Hendrik zo weinig indruk maakte dat ‘si M. le Prince Guillaume ne l'en eust diverty’
- het was nog juist vóór de verwijdering naar aanleiding van het opperbevel - hij aan
de Staten-Generaal zou hebben geschreven om zich solidair te verklaren met het
drietal Munsterse parafeerders. En sterker nog, toen hij eind augustus De Knuyt in
het legerkamp zag verschijnen, had dit hem ‘si bien imprimé dans l'esprit que la
treuve estoit faite que, quoyque M. le Prince Guillaume l'ait fait asseurer par MM.
les Estats’ - noteer de omweg - het hem niet uit zijn hoofd is te praten. D'Estrades
vertelt dit, oncharitabel en wel, bij wijze van voorbeeld hoe ver Frederik Hendrik is
afgetakeld,
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maar zou het ook niet kunnen zijn dat deze, met zijn vertrouwde factotum De Knuyt
naast zich, nog eens malin et demi speelde? Wanneer hij er in ieder geval geen
doekjes meer om windt, is bij zijn laatste terugkeer in Den Haag op 3 november,
als hij in zijn antwoord op de gebruikelijke verwelkoming door Hare HoogMogenden
de verklaring ten beste geeft: ‘Het is mij leedt datter dese somer niet meer te velde
is gedaen, maer 't is vrede.’ Klinkt hier een ondertoon door van geresigneerdheid?
In ieder geval zal De Knuyt nu weldra - 8 januari 1647 - met alle door de
omstandigheden nog vereiste voorlopigheid het verdrag tussen de Spaanse Koning
en de Prins van Oranje kunnen afsluiten, dat Willem II later zal weigeren te ratificeren.
Als ging het erom, iets dat in feite hoegenaamd niet het geval was, voor die bij dit
tractaat veronderstelde geresigneerdheid bij Frederik Hendrik een symbool op te
roepen, vinden wij onder 's Prinsen bescheiden contraprestaties tegenover het vele
dat hem van 's Konings zijde gewerd ook ‘la Maison dudit Prince en Bruxelles’
opgesomd, het sedert de dood van Philips Willem en de afloop van het Bestand
opnieuw door de Spanjaarden geconfisqueerde ‘Hof van Nassau’, door hen laatstelijk
ter beschikking gesteld van de in hun dienst staande Nassauer Jan de Jonge, maar
vanwaaruit, in afwisseling met zijn eigen Breda, een eeuw vóór dezen Willem de
Zwijger de wereld had laten beseffen wat een uit het stamhuis Nassau gesproten
30
Prins van Oranje in het wereldbestel kon betekenen.
En als wij dan toch, in één omvademing van vader en zoon, met een begrip als
symboliek aan het manoeuvreren zijn waar door de dramatis personae zelf niets
van dien aard bedoeld werd, mogen wij het dan ook niet te pas brengen bij een
resolutie die in de Vergadering van Holland werd genomen op 9 november 1646
en waarin misschien iets doorklinkt als een ondertoon van verzoening? Bij die
resolutie werd namelijk door de Staten van hetzelfde Holland dat uit angst weer af
te zakken tot periferie in 1577 zo node zijn stadhouder had laten terugkeren naar
Brabant, diens op de rand van het graf wankelende zoon met wie zij het zo lang
aan de stok hadden gehad alsnog verzocht ‘ten goeden van den Staat te willen
contribueren tot vorderinge van het hoogwigtig werk van de vredehandel.’ Thans
inderdaad vredehandel, want de Hollanders hadden juist - maar vraag liever niet
met hoeveel moeite - weten door te drijven dat niet langer, zoals tot dusverre, werd
aangestuurd op nogmaals een aan tijdsduur gebonden bestand.
Als ter completering krijgen wij dan ten slotte ook nog van 's vijands zijde zelf de
bevestiging dat de Prins van Oranje voor de vrede gewonnen is. Als laatste van een
hele reeks voelinghouders, wegbereiders of hoe men het noemen wil arriveerde,
keurig uit Brussel geaccrediteerd, omstreeks Nieuwjaar 1647 in Den Haag de
Raadsheer en Griffier der Financiën Philippe Leroy, heer van Ravels, en deze werd,
als wij afgaan op zijn eigen berichten, door niemand met wijder geopende armen
ontvangen dan door de Prins, die niet slechts als
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zijn mening te kennen gaf dat, ook al zou de vrede nog niet in kannen en kruiken
zijn, er in het nieuw-aangebroken jaar geen veldtocht meer moest worden op touw
gezet, maar bovendien dat, als de Fransen volhardden in hun ‘perversas costumbres’,
31
er iets op moest worden gevonden om de Republiek van die alliantie los te weken.
Hoe goed en liefelijk dit alles, ten minste voor wie eveneens van die speciale vrede
gediend is; alleen is er helaas een uitermate wrange bijsmaak aan het geval en wie
die na twintig jaar van toewijding te proeven kreeg, was Constantijn Huygens in zijn
verhouding tot Frederik Hendrik of, misschien beter nog, in zijn - uiteraard niet in
de courante zin van het woord te nemen - driehoeksverhouding met het prinselijk
paar. Niets zou sterieler zijn dan zelfs maar als vraag aan de orde te stellen welk
van de beide echtelieden het meest aan hem te danken had maar dat doet ook niet
heel veel ter zake; wat men zich in ieder geval moeilijk kan voorstellen, is dat Frederik
Hendrik zich bij onbelemmerd beheer over zijn geestvermogens en dus bij vrije
besluitvorming zo ongratieus zou hebben betoond tegenover een zo intieme
medewerker uit al die lange jaren van zijn openbare leven, als het geval blijkt te zijn
geweest. Dit neergeschreven in het volle besef hoe jammer het is dat wij van deze
afgang alleen maar Huygens' eigen, van huis uit partijdige versie kennen, maar
bovendien hoe het niet altijd gemakkelijk kan zijn geweest een zo groot dichter tot
dienaar te hebben. Nochtans, een Frederik Hendrik was daartegen twintig jaar lang
opgewassen geweest maar een Amalia van Solms was het nu eenmaal niet. Dit zal
haar overigens niet beletten nog ruim een kwarteeuw van zijn diensten gebruik te
maken maar tot en met bij haar overlijden zal hij daarvoor met speldeprikken worden
beloond.
Hier is het ons echter niet toegestaan een kwarteeuw vooruit te zien, maar nog
slechts enkele maanden en die zijn dan onder vrijwel geen enkel aspect zo pijnlijk
als onder dat van deze verhouding. Als de brave Leroy reeds drie dagen na zijn
eerste, zozeer bevredigende bezoek aan Frederik Hendrik in even opgewekte
toonaard rapporteert dat deze inmiddels al tweemaal zijn ‘vertrouwde secretaris’
naar hem heeft afgevaardigd, dan zal hij wel in alle onschuld des harten gedacht
hebben dat het inderdaad 's Prinsen secretaris was, maar wij weten helaas beter.
Sedert de dood van Jacob Junius in juli 1645 was Huygens de enige functionaris
met die titel; wie thans onder dat mom geëmployeerd werd, was de voormalige
klerk, thans prinselijk requestmeester François van der Lee, een, als wij de
gelaedeerde partij mogen geloven, brutale parvenu die tegen alle regels in van
ambtelijk fatsoen bij al wat er aan vertrouwelijks te behandelen viel voor de bij
veronderstelling Fransdus anti-vredesgezinde Huygens gesubstitueerd werd, met
dien verstande dat het hem gedurende de veldtocht van 1646 nog niet gelukt was
het zo ver te brengen, maar pas na terugkeer in Den Haag. Formeel gesproken was
hij
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uiteraard ingeschakeld door de Prins zelf, maar er zal aan heel dat fameuze Hof
wel niemand te vinden zijn geweest, die niet wist dat het in feite door Amalia was.
Tot haar en niet tot hem is dan ook het ellenlange requisitoir gericht, waarin de
dichter onder dagtekening 6 februari 1647 - minder dan zes weken vóór 's Prinsen
dood - op waardige wijze en zonder ook maar éénmaal uit de toon te vallen zijn gal
32
lucht over deze gang van zaken. Al is het dan niet expressis verbis, een
overtuigender bewijs hoe Frederik Hendrik gedurende zijn laatste levensmaanden
aan de leiband sukkelde van zijn gade kan men toch nauwelijks verlangen.
Dit uitgeschakeld zijn bij de behandeling van... misschien dan niet alle, maar stellig
toch van vele belangrijke zaken betekende, hoe grievend ook, met dat al niet dat
Huygens geheel en al uit 's Prinsen nabijheid verwijderd werd gehouden. Zo zien
wij hem bijvoorbeeld op diens laatste verjaardag, 29 januari, confabuleren over het
groot-climacterium van negenmaal zeven levensjaren, het kritieke punt dat Zijne
Hoogheid thans achter de rug heeft. En, hoeveel waarde de Prins daar nu wel of
niet aan hechtte zij in het midden gelaten, de dichter-secretaris werd in ieder geval
geïnstrueerd bij zijn vriend Saumaise te informeren naar het boek dat deze over het
onderwerp aan het schrijven was. Blijkbaar had trouwens het prinselijk
groot-climacterium als element van onzekerheid de gemoederen rond de Hofvijver
al eerder bezig gehouden. Reeds in de eerste dépêche van het jaar aan zijn koning
signaleert bijvoorbeeld Sousa Coutinho dat het de 29ste januari ‘besloten’ wordt,
maar dat er niet veel hoop is de Prins die datum te zien halen. Dit niet zonder de
toevoeging dat naar hij meent te hebben begrepen of aangevoeld alle provincies,
hoezeer hem ook tot dank verschuldigd, 's mans dood nabij wensen, zodat ‘alguma
33
revolta’ er wel het gevolg van zal zijn.
Om echter terug te komen op Constantijn Huygens, al ware het slechts
curiositeitshalve zij niet onvermeld gelaten de laatste van de vele brieven die hij,
althans méde - partim - in opdracht van zijn meester expedieerde en die gericht was
aan Scriverius naar aanleiding van de bij Domburg op een aan Frederik Hendrik
34
zelf toebehorend terrein gevonden Nehalennia-altaren.
De laatste maal dat wij de trouwe secretaris met name genoemd vinden in 's
Prinsen omgeving is twee nachten vóór het overlijden, wannneer hij samen met ds.
35
Goethals, twee medici en hofmeester Arent van Dorp bij het ziekbed waakt. Wel
prijkt hij, zij het niet zo vlak naast de lijdenssponde en naast de familie als Jacob
Cats, met veel reliëf op het schilderij dat Adriaan van de Venne van het sterfbed
wist te componeren en wordt naar hem als enige van 's Prinsen privé-staf met eigen
nummertje verwezen op de door Cornelis van Dalen naar dit doek gestoken gravure.
Door onze tot dusverre trouwste leidsman helaas in de steek gelaten, zijn wij voor
onze kennis omtrent Frederik Hendriks laatste ziekte, behalve dan ter
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zake van hun eigen afscheid op de resolutieboeken der hoge Statencolleges,
uitsluitend aangewezen op het hierboven reeds een paar maal aangehaalde boekje
van Johannes Goethals Het Godtsalich Overlijden van Sijne Doorluchtighste
Hoogheyt den grooten Vorst Frederick Henrick. De schrijver stond toentertijd als
predikant te Delft maar was voordien herhaaldelijk met het leger mee te velde
geweest, bij welke gelegenheden het volgens zijn zeggen 's Prinsen gewoonte was
‘na noen tegens den avondt... over de gedane predicatie met mij te confereren,
eenighe vraghen ende casus conscientiae daer uyt voor te stellen, waer van sommige
dienden tot vermeerderinghe van kennisse, ende sommige tot bevorderinge van de
practijcke der Godtsalicheydt.’ En al mogen wij ons dan misschien afvragen hoe
gewoontelijk die gewoonte wel was, dat de bewering in beginsel waarheid bevatte,
blijkt alleen alreeds daaruit, dat de Prins in zijn laatste ziekte deze Goethals in zijn
nabijheid wilde hebben; naar de uitverkorene zelf het formuleert: ‘alsoo sijne
Doorluchtigheyt verklaerde meest aen mij gewent te zijn.’ Dat, toen hij, zijnde de
patiënt te zwak om ter kerke te gaan, na overleg met Amalia op 20 februari voor het
eerst in de ziekenkamer zou komen preken, de ‘Broeders Predicanten van
's-Gravenhage’ juist vóór hem bleken te zijn binnengedrongen, kon als kleine ergernis
stellig niet opwegen tegen de voldoening dat, toen het ernst werd met de ziekte,
alleen nog maar hijzelf aan bod kwam. Bedienaren des Woords zijn ook mensen,
maar als iemand die dogmatische doordrijverij, van welke zijde dan ook afkomstig,
zo hartgrondig verfoeide als Frederik Hendrik Johannes Goethals aanzocht om hem
bij te staan in zijn laatste uren, dan kunnen wij ons redelijkerwijze op het standpunt
36
stellen dat dit voor de man pleit.
En daarbij dringt zich dan terstond het besef aan ons op dat het onredelijk van
ons is, al kunnen wij het uiteraard niet helpen, Goethals' relaas in niet geringe mate
irriterend te vinden om de eenvoudige reden dat wij er zo moeilijk poolshoogte van
kunnen krijgen hoe wij het als simpele, historische bron moeten waarderen. Immers,
al was het stellig méde 's mans bedoeling dat zijn opusculum als zodanig dienst
zou doen, primeren deed toch ongetwijfeld dat het stichtelijk moest zijn en als dan
sommigen onzer misschien door het hoofd flitst dat dit Frederik Hendrik misbruiken
is, schuilt dan ook daarin niet iets unfairs? Al die godzalige boekentaal die Goethals
hem tot in zijn laatste uren toe in de mond legt, kan hij, zou men zo zeggen,
onmogelijk letterlijk aldus hebben uitgesproken, maar hoe weinig doctrinair aangelegd
of dogmatisch bewogen dan ook, hij was per slot van rekening een eerlijk belijdend
lidmaat van de Gereformeerde Kerk, dus wat ligt meer voor de hand dan dat hij als
zodanig in de vrede des Heren wenste te sterven?
Maar niettemin, de ellenlange vrome sermoenen als al dan niet letterlijk ten beste
gegeven tekststramien buiten beschouwing gelaten, vinden wij in Goethals' relaas
ook allerlei feiten vermeld, die ons van elders niet bekend zijn; die nachtwake door
onder anderen Huygens bijvoorbeeld, maar ook een
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omstandigheid als dat de Prins in zijn laatste ziekte omstuwd was door niet minder
dan vier geneesheren, behalve zijn eigen lijfartsen Van Straten en Rumph - al was
deze laatste officieel legerarts - ook nog die van de Grote Keurvorst en die van de
hertog van Longueville, de laatste wellicht bij wijze van speciale courtoisie uit Munster
gestuurd, maar dan stellig niet zonder de bijbedoeling in deze sterfkamer een Franse
spion te hebben zitten.
Wat Goethals ons eveneens levert, zijn als het ware de efemeriden van dit laatste
ziekbed, maar wat zou het voor zin hebben daarbij zijn voorbeeld te volgen en al te
uitvoerig te zijn? Na de als het ware voorbesprekingen in februari wordt het ernst
als op 5 maart bij Goethals thuis in Delft een lakei verschijnt met dringend verzoek
namens de Prinses zo snel mogelijk te komen aangezien de patiënt overvallen is
door een ‘sware koortse’ die echter bij 's predikanten aankomst in Den Haag weer
wat blijkt te zijn afgenomen. Die dag spreekt hij dan ook nog met de Prins als met
37
iemand die alleen maar ernstig ziek en niet notoir stervende is.
Dit wordt echter anders, als hij de 9de ‘deur eenen expressen’ opnieuw wordt
ontboden, aangezien de ‘swackte toenam’, ook al treft hij de hoge lijder dan niet in
bed aan maar ‘in sijn nacht-tabbaert bij het vier’ gezeten. Het is dan zaterdag, dus
hij moet nog weer even op en neer naar Delft voor zijn zondagsdienst, maar zodra
38
die beëindigd is, keert hij terug om te blijven.
En wat wij dan tevens zien, is hoe, ten minste als die indruk geen bedriegelijke
is, hij, de bedienaar van Gods Woord, in nauwste verstandhouding met de Prinses
in de ziekenkamer als het ware het commando op zich neemt. Had hij zich nog op
6 maart, na de gehele dag op het Hof ‘af en aen’ te zijn gegaan, 's avonds door de
medici laten wegsturen, als een paar nachten later één hunner, toevallig de
Fransman, hem te verstaan geeft dat het voortdurend praten, al is het dan Gods
Woord, voor de patiënt - plus, vriendelijk erbij gezegd, voor hemzelf - te vermoeiend
wordt, dan hervat hij niettemin al heel gauw zijn elocutie op een wenk van Amalia
39
die meent te hebben geconstateerd dat het de stervende wèl aangenaam is.
Wat hierbij Goethals zeer te stade kwam, was dat hij, steeds volgens zijn eigen
zeggen, als enige van de vlakbij het bed gezetenen - daar zat dus kennelijk niet
Huygens - vermocht te duiden wat de Prins, als hij iets zei, bedoelde, een
omstandigheid waaruit wij misschien mogen opmaken dat hij Nederlands sprak en
dat Amalia daarmee nog steeds niet in voldoende mate vertrouwd was? En was de
jonge Willem, hoewel ook hij herhaaldelijk aan het sterfbed gesignaleerd, toch niet
assidu genoeg? Of heeft de brave Goethals al dan niet onbewust zijn eigen rol, ook
wat de wereldse aspecten betreft, ietwat geflatteerd? In ieder geval is hij het, die
wij, steeds volgens zijn eigen relaas, in een soort tolkenrol bedrijvig vinden ook bij
40
wat wij het openbare sterfbed van Prins Frederik Hendrik kunnen noemen.
Verdoezelen dat een stervende aan het doodgaan is, behoorde zomin tegen-
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over de betrokkene zelf als tegenover de buitenwereld tot de geplogenheden van
41
de zeventiende en belendende eeuwen. Bij iemand in Frederik Hendriks positie
betekende dit dat na het door Goethals op zijn patriarchaalst weergegeven afscheid
van de naaste familie - het jongste dochtertje was pas vier jaar - ook volgens alle
regelen der kunst afscheid moest worden genomen van de hoge Statencolleges.
Welnu, in dat opzicht komen wij bij onze dominee, die zelfs de desbetreffende
resoluties in extenso heeft opgenomen, evenmin iets te kort.
Zo verscheen dan maandag de 11de als eerste de president van de nieuwe week
ter Staten-Generaal, de Overijsselaar Willem Ripperda, in de antichambre, ‘genegen
zijnde Sijne Hoogheyt kortelijck eens aen te spreecken’ en waarnaar hij dan wel
kwam informeren, is ‘of sijne Hoogheyt yets hadde voor het laetste aen de
Hoogh-Mog. Staten-Generael voor te draghen ofte recommanderen’, hetgeen wij
moeten duiden als een beleefde vraag of de Vergadering zo ongeveer au grand
complet mocht komen afscheid nemen, een vraag waarop hij, zelf in de ziekenkamer
42
toegelaten, een bevestigend antwoord meekreeg.
Maar al was dan de voorzitter der Staten-Generaal als eerste erbij geweest, hij
was nauwelijks weg of aan de Prinses werd ‘aengedient dat de Groot-Mog. Heeren
Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt gereedt waren om en corps
staets-ghewijse Sijne Hoogheyt te komen besoecken, 'twelck sijne Hoogheyt bekent
gemaeckt zijnde, daerop antwoorde dat de komste ende aenspraecke van haere
Groot-Moghende hem soude aenghenaem zijn.’ En dus verschenen zij, al betekende
gelukkig dat ‘en corps’ niet meer dan dat het gros der Vergadering in de antichambre
bleef, terwijl alleen een drietal afgevaardigden uit de Ridderschap en de Heren van
Dordrecht - immers de eerste in rang van de steden - met raadpensionaris Cats tot
in de ziekenkamer doordrongen. En al was dan de patiënt inmiddels zo vermoeid
geraakt dat hij ‘sijne meyninge’ niet meer ‘met een duydelijcke luyde stemme’ kon
uitbrengen, terstond na de Heren van Holland verschenen de Staten-Generaal, te
weten, met natuurlijk Cornelis Musch, uit iedere provincie twee afgevaardigden,
behalve uit Utrecht, Friesland en Groningen, die elk maar één man in Den Haag
paraat hadden, dus in totaal twaalf mensen. En juist zoals een uur tevoren van de
Hollanders ook nu weer - bij monde van de Geldersman Van Zoelen - een bij de
omstandigheden passende toespraak, waarop met middelaarschap van de
onwaardeerlijke Goethals in even gepaste termen moest worden geantwoord, maar
wat dat antwoord inhield aan recommandatie van goede zorg voor religie en staat
plus daarbij ook voor de familie, kunnen wij even goed zelf bedenken als het in de
Resolutiën of bij Goethals nalezen. Releveren wij slechts het laatste woord ten
afscheid, dat de gedienstige vertolker en optekenaar toch naar wij mogen aannemen
wel letterlijk zal hebben weergegeven: ‘Ick ben der Heeren Staten Dienaer.’ Dit
nadat de twaalf Heren ‘met handt-
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tastinghe hooft voor hooft haer laetste afscheyt van sijne Hoogheyt hadden
genomen.’ Was het in aansluiting hierop heel erg elegant van Hare HoogMogenden
een voorstel af te ketsen tot het moment van 's Prinsen dood een delegatie uit hun
midden in de antichambre te posteren? Dit niet op grond van praktische bezwaren,
maar als ‘te seer smaeckende naer Hoofsche flatterie’, als waren de Heren Staten
43
‘schildergasten om op sentinel te staen’?
Maar hierover kan Frederik Hendrik zelfs al niet meer geglimlacht hebben. Het
dulden van die praatgrage parades langs zijn sterfbed betekende het einde van zijn
trouwe plichtsvervulling. Wat volgt is nog slechts twee dagen slapen en waken met
toe- en afnemende koorts en tijdens de perioden van waken de vertroosting van
Gods Woord bij monde van Goethals. In de vroege namiddag van woensdag de
13de viel hij in een slaap waaruit men niet verwachtte dat hij nog zou ontwaken.
Toen dit omstreeks 2 uur in de nacht van woensdag op donderdag niettemin het
geval was, kon de getrouwe begeleider nogmaals geestelijke troost bieden: De
laatste verstaanbare uitlating die hij heeft opgetekend, was, in antwoord op het als
tekst door hem voorgehouden slotaccoord van de Heilige Schrift: Apoc. 22, 20,
‘Komt Heere Jesu, jae komt haestelick’, de verzuchting ‘Och ja, alst Godt belieft.’
In hoeverre voor deze stervende het hemelse Jerusalem opdoemde als een hemelse
Scheldestad, blijft tussen hem en zijn Schepper; waarneembaar was nog slechts
een wachten op de dood, een wachten dat niet al te lang meer duurde. Tussen vier
en vijf uur in de vroege ochtend van 14 maart 1647 was het zo ver.
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Noten
N.B. Bij de annotatie zijn de hieronder volgende afkortingen gebruikt. Voor de
uniformiteit is bij de Resolutiën der Staten-Generaal uitsluitend de datum vermeld,
dit ook al zijn zij voor de vroegste periode ontleend aan de uitgave in de RGP,
bewerkt voor de jaren
tot 1606

door N. Japikse

1607-1609

door Ha. H.P. Rijperman

1610-1612

door A.Th. van Deursen

1617-1618

door J.G. Smit

Voor het overige zijn zij ontleend aan de te Nijmegen gedeponeerde reeks
dubbelen.
AGN

Algemene Geschiedenis der
Nederlanden (12 dln., Utrecht,
1949-1958).

AGV

J.P. Arend, Algemene Geschiedenis des
Vaderlands van de vroegste tijden tot on
heden, voortgezet door O. van Rees,
W.G. Brill en J. van Vloten (15 dln.,
Amsterdam, 1840-1882).

Aitz.

Lieuwe van Aitzema, Historie of Verhael
van Saken van Staet en Oorlogh (15 dln
o

in 4 , 's-Gravenhage 1657-1671).
Aitz. Vr.

Id., Verhael van de Nederlantsche
Vreedehandeling ('s-Gravenhage, 1650).

ARA

Algemeen Rijksarchief.

Arch.

G. Groen van Prinsterer ed. Archives ou
correspondance inédite de la Maison
d'Orange-Nassau, 2e Sér. (5 dln.,
Utrecht, 1857-1861).

Av.

M. Avenel ed. Lettres, instructions
diplomatiques et papiers d'état du
Cardinal de Richelieu (8 dln., Paris,
1853-1877).

BlM.

J.J. Poelhekke, Geen blijder Maer in
Tachtigh Jaer (Zutphen, 1973).

Blok

P.J. Blok, Frederik Hendrik, Prins van
Oranje (Amsterdam, 1924).

Bor

Pieter Bor, Gelegentheyt van 's
Hertogen-Bosch ('s-Gravenhage, 1630).
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Brandt

G. Brandt, Historie der Reformatie (4 dln.,
Amsterdam, 1671-1704).

BrGr.

P.C. Molhuysen en B.L. Meulenbroek ed.
Briefwisseling van Hugo Grotius (tot
dusverre 10 dln., 's-Gravenhage, 1928-).

BrH.

J.A. Worp ed. De briefwisseling van
Constantijn Huygens (6 dln.,
's-Gravenhage, 1911-1917).

BrOld.

S.P. Haak en A.J. Veenendaal ed. Johan
van Oldenbarnevelt. Bescheiden
betreffende zijn staatkundig beleid en zijn
familie (3 dln., 's-Gravenhage,
1934-1967).

BrR

H.C. Rogge ed. Nicolaes van
Reigersberch, brieven aan Hugo de
Groot (Amsterdam, 1901).

BrUyt.

H.C. Rogge ed. Johannes Wtenbogaert,
brieven en onuitgegeven stukken (7 bnd.,
Utrecht, 1868-1875).

Cal.

Calendar of State Papers, Venetian.
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Cap. Sel.

J.J. Poelhekke ed. Capita Selecta
Veneto-Belgica ('s-Gravenhage, 1964).

Corr.

H. Lonchay en J. Cuvelier ed.
Correspondance de la Cour d'Espagne
sur les affaires des Pays-Bas au XVIIe
siècle (6 dln., Brussel, 1923-1937).

d'E.

A. de Saint Léger en L. Lemaire ed.
Godefroy d'Estrades. Correspondance
authentique (Paris, 1924).

Delab.

J. Delaborde, Louise de Coligny,
princesse d'Orange (2 dln., Paris,
1890-1891).

DH.

J.H.W. Unger ed. Dagboek van
Constantijn Huygens (Amsterdam, 1885).

dT.

J. den Tex, Oldenbarnevelt (5 dln.,
Haarlem/Groningen, 1960-1972).

Duyck

L. Mulder ed. A. Duyck, Journaal (3 dln.,
's-Gravenhage, 1862-1866).

El.

J.E. Elias, Geschiedenis van het
Amsterdamsche Regentenpatriciaat
('s-Gravenhage, 1923).

GA

Gemeentearchief.

Gachard

L.P. Gachard ed. Actes des
Etats-Généraux de 1632 (Brussel, 1853).

GedH.

J.A. Worp ed. De Gedichten van
Constantijn Huygens (9 dln., Groningen,
1892-1899).

Geyl L/S

P. Geyl ed. Brieven van Lionello en
Suriano (Utrecht, 1883).

Geyl O/S

P. Geyl, Oranje en Stuart (2e uitg.,
Zeist/Arnhem/Antwerpen, 1963).

Gld.

Geschiedenis van Gelderland, Boek II
(Zutphen, 1975).

Goeth.

Joh. Goethals, Het Godtsalich overlyden
van ... Frederick Henrick (4e uitg., var.
v. Kn. 5570, Leiden, 1648).

Inv.

S.W.A. Drossaers en Th.H. Lunsingh
Scheurleer ed. Inventarissen van de
inboedels in de verblijven van de Oranjes
(3 dln., 's-Gravenhage, 1974-1976).

Ising

A. Ising, Het Hof te 's-Gravenhage, De
Prinsen van Oranje op het Stadhouderlijk
Kwartier ('s-Gravenhage, 1898).
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KHA

Koninklijk Huisarchief.

Kn.

W.P.C. Knuttel, Catalogus van de
Pamfletten-verzameling in de Koninklijke
Bibliotheek, Dl. I, 2 ('s-Gravenhage,
1889).

LdC.

P. Marchegay en L. Marlet ed.
Correspondance de Louise de Coligny
(Paris, 1887).

MD.

H. Boskowski ed. Mémoires du Burgrave
et Comte Frédéric de Dohna
(Königsberg, 1898).

MémH.

Th. Jorissen ed. Mémoires de Constantin
Huygens ('s-Gravenhage, 1873).

MFH.

Mémoires de Frédéric Henri Prince
d'Orange (Amsterdam, 1733).

NNBW

Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek (tot dusverre 10 dln.,
Leiden, 1911-1937).

NotZ.

Notulen van de Staten van Zeeland.

Oph.

A. Frenken ed. Het dagboek van Michael
Ophovius (in Bossche Bijdragen Dl. 15,
1938).
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Pist.

J.J. Poelhekke, Het verraad van de
pistoletten? (Amsterdam/Londen, 1975).

PTR

Id., Met pen, tongriem en rapier, Figuren
uit een ver en nabij verleden
(Amsterdam, 1976).

RA

Rijksarchief.

Res. Gec. R.H.

Resolutiën der Gecommitteerde Raden
van Holland (berustend op het ARA te
's-Gravenhage).

Res. H.

Resolutiën van Holland.

Res. St. Gen.

Resolutiën der Staten-Generaal.

SC

E. Prestage en P. de Azevedo ed.
Correspondência Diplomática de
Francisco de Sousa Coutinho durante a
sua Embaixada em Holanda (3dln.,
Coimbra, 1920-1955).

Secr. Res. St. Gen.

Secrete Resolutiën der Staten-Generaal.

Sim. Est.

Archivo General de Simancas, Sección
de Estado.

SI.

D.F. Slothouwer, De paleizen van
Frederik Hendrik (Leiden, 1945).

Stell.

Private notulen, ter Staten van Holland
bijgehouden door de pensionaris van
Medemblik, Nic. Stellingwerff.

tR/dB

F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het
Staatsche leger, 1568-1795 (Breda,
1911-).

UytL.

Johannis Wtenbogaerts Leven,
Kerckelycke Bedieninge ende zedighe
Verantwoordingh (ingebonden bij id.
Kerckelicke Historie, Rotterdam, 1647).

V.

De werken van Vondel (uitg. WB, 10 dln.,
Amsterdam, 1927-1937).

vD. B/S

A. Th. van Deursen, Bavianen en
Slijkgeuzen, Kerk en kerkvolk ten tijde
van Maurits en Oldenbarnevelt (Assen,
1974).

vD. Honni

Id., Honni soit qui mal y pense? De
Republiek tussen de mogendheden
(1610-1612), (Amsterdam, 1965).

vdC.

R.J. van der Capellen ed.
Gedenkschriften van Jonkheer Alexander
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van der Capellen (2 dln., Utrecht,
1777-1778).
Ven. S. St.

Venezia, Archivio di Stato, Fondo Signori
Stati.

VerzH.

C.R. Hermans ed. Verzameling van
oorkonden betrekkelijk het beleg van
's-Hertogenbosch in den jare 1629 (3
stkn., 's-Hertogenbosch, 1850-1871).

VrM

J.J. Poelhekke, De Vrede van Munster
('s-Gravenhage, 1948).

Wadd.

A. Waddington, La République des
Provinces-Unies, la France et les
Pays-Bas Espagnols de 1630 à 1650 (2
dln., Paris, 1895-1897).

Wag.

J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie (21
dln., Amsterdam, 1790-1796).

Wag.Amst.

Id., Amsterdam in zijne opkomst,
aanwas, geschiedenissen enz. (3 dln.,
Amsterdam, 1760-1768).
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Register
Aardenburg 121.
Aerschot, Philips Karel van Arenberg, hertog van - 393, 400.
Aerssen, François van - heer van Sommelsdijk 29, 40, 69, 107, 110, 114, 116,
119-121, 136, 214, 218, 233-237, 239, 244, 245, 323, 422-425, 436-439, 450,
460, 468, 474, 484, 485, 490, 496, 523-525.
Aerssen, François van - van Sommelsdijk jr. 485.
Aitzema, Foppe van 341, 471.
Aitzema, Lieuwe van 184, 212, 335, 341, 349, 391, 405, 406, 445, 458, 467,
469, 472, 477, 483, 491, 497, 500, 511-513, 516, 521, 528, 534, 550, 553.
Albertus, aartshertog 63, 309, 391, 508.
Alexis, tsaar van Muscovië 549.
Alkmaar 233, 404.
Altena, Arnold - burgemeester van Vlissingen 89.
Amalia van Solms 73, 83, 104, 121, 137, 139, 142, 147-154, 227, 243, 252-254,
276, 296, 301, 302, 304, 305, 313, 337, 350, 351, 366, 388, 418, 424, 427,
443, 453, 471, 479, 489-491, 500, 503, 506, 508, 513, 520-524, 528, 531, 534,
541-543, 545, 546, 548, 550-552, 554-556, 560-562.
Amersfoort 61, 283, 338.
Amsterdam 25, 62, 77, 108, 127, 130, 154, 162, 164, 183, 185, 193, 203,
206-213, 233, 242, 244, 250, 258, 260, 282, 295, 330, 331, 333, 334, 347, 348,
359-364, 368, 369, 404, 406, 417, 438, 443, 453, 458, 483, 504, 505, 511, 522,
530, 531, 533, 548.
Anjou, François de Valois, hertog van - 21.
Anna van Buren, prinses van Oranje 34.
Anna van Denemarken, koningin van Engeland 118.
Anna van Oostenrijk, koningin van Frankrijk 121, 501, 555.
Anna van Saksen, prinses van Oranje 21, 34.
Antwerpen 21-23, 69, 71, 82, 90, 108, 124, 238, 297, 299, 353, 357, 362, 372,
374, 389, 390, 410, 411, 431, 435, 457, 465, 486, 488, 495-497, 500, 501, 504,
506, 553, 556, 557, 564.
Arcen 451.
Arcos, D. Gil de los - gouverneur van Tienen 447.
Arles, koninkrijk 476.
Armentières 504.
Arnhem 47, 98, 349, 456, 518.
Arnhem, Gerard van - Gelders gedep. ter St.-Gen. 464, 513, 514.
Asperen 131.
Asperen, jkvr. van - 53.
Assenede 505, 538.
Atrecht 504.
Auchy, Charles de Bonnières, baron d' - 336.
Avaux, Claude de Mesmes, comte d' - 422.
Avignon 68, 70, 315, 316.
Axpe, D. Martín de - 467, 469.
Aytona, D. Francisco de Moncada - markies van 281, 409, 410, 413, 488.
Backer, Johan Claesz. - burgemeester van Goes 89.
Bacon, Francis - of Verulam 412.
Baerle, Caspar van - 397, 522.

J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik

Baerle, Susanna van - 139, 453.
Bahia de Todos os Santos 111.
Balançon, Claude de Ry, baron de - gouverneur van Breda 285.
Baltasar Carlos, kroonprins van Spanje 523.
Bartolotti, Guglielmo - 349.
Bas, Dirk - Amsterdams regent 266, 326, 348.
Bassompierre, François de - Frans maarschalk 442, 470.
Baudius, Dominicus - 63.
Baugy, Nicolaas de - Frans ambassadeur 317, 319, 321, 328, 349, 372, 373,
406, 407, 417.
Beaumont, Arnoud van - prinselijk thesaurier 473.
Beaumont, Simon van - pensionaris van Middelburg 175, 202, 266, 334, 368.
Benavente, D. Cristóbal de - 467.
Berckel, Gerard van - Rotterdams regent 310, 311, 368.
Berg, hertogdom - 339, 340.
Bergaigne, Joseph - bisschop van 's-Hertogenbosch 553.
Bergen op Zoom 71, 102, 245, 357, 458, 504, 548, 549, 551.
Bergh, Hendrik graaf van den - 250, 265, 269-273, 281, 284, 285, 310, 361,
373, 374, 452.
Bergh, Willem graaf van den - 269.
Berk, Nicolaas van - Utrechts regent 49.
Berruyer, emissaris van Richelieu 372.
Bérulle, Pierre kardinaal de - 247, 432.
Bie, Josine de (mevr. v. Valckenburg) 317.
Biel, Johan - syndicus van Nijmegen 164.
Biel, Laurentius - lid v.d. Raad van Brabant 310.
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Biesman, Christoffel - Nijmeegs regent 164.
Boissise, Jean de Thuméry, markies van - 69.
Bommelerwaard 272, 414.
Boonen, Jacob-aartsbisschop van Mechelen 393, 400, 446.
Bor, Pieter Christiaensz. - geschiedschrijver 271.
Boreel, Johan raadpensionaris van Zeeland 167.
Boreel, - Willem pensionaris van Amsterdam 535.
Boswell, Sir William - Engels ambassadeur 482, 534.
Bouillon, Maurice de la Tour d'Auvergne, hertog van - 35, 319, 413.
Boxtel 273.
Brabant 25, 162, 291, 297, 378, 390, 431, 446-450, 500, 558.
Brasser, Joost - 184, 331.
Breda 72, 101-104, 136, 292, 310, 336, 402, 403, 406, 410, 413, 458, 463,
464, 483, 485-492, 495-497, 507, 550, 551, 555.
Brederode, Johan Wolfert van - 264, 299, 302, 413, 447, 524, 542.
Brederode, Nicolaas van - gouverneur van Venlo 487, 488.
Brederode, Walraven van - 43.
Brézé, Urbain de Maillé, markies van - Frans maarschalk 442, 444, 448, 449,
452, 455, 468.
Brielle 66, 197, 200, 404, 485.
Broeck, Willem van den - onderschout van Eindhoven 304.
Broeckhoven, Gerard (?) van - 376.
Bronckhorst, Herman Otto graaf van - 98.
Brouart, Thomas - prinselijk thesaurier 473.
Brugge 121, 124, 348, 353-356, 389, 430, 431, 501, 505.
Brun, Antoine - Spaans ambassadeur in Den Haag 179.
Brunswijk 47.
Brunswijk, Christiaan van - 106.
Brunswijk, Sophia Hedwig van - gravin van Nassau-Dietz 276, 412, 513.
Brussel 21, 57, 82, 149, 297, 299, 390, 391, 449, 450, 453, 492, 500, 520, 521,
558.
Buchel, Aernout van - 444, 473.
Buckingham, George Villiers - hertog van 117, 119, 120, 214, 217, 225, 230,
231, 241, 246, 248.
Bullion, Claude de - 237.
Buren 131, 414, 471, 531.

Cadzand 121.
Camerarius, Ludwig - Zweeds ambassadeur in Den Haag 344.
Campen, Jacob van - 29, 143, 471, 521, 531.
Capellen, Alexander van der - 98, 104, 151, 209, 231, 236, 275, 300, 301, 311,
313, 331, 339, 340, 355, 422, 434, 458, 461, 472, 474, 498, 505, 516, 553.
Capellen, Gerlach van der - pres. v.h. Hof van Gelderland 99.
Capellen, Hendrik van der - Gelders gedep. ter St.-Gen. 355, 376.
Carafa, Pierluigi - nuntius aan de Rijn 310.
Carleton, Sir Dudley - (baron Carleton d'Imbercourt), Brits ambassadeur 65,
117, 118, 122, 136, 225, 226, 228, 232, 233, 236, 238, 242, 243, 246.
Carleton, Dudley - jr., Brits gezant 232, 343.
Carlisle, James Hay graaf van - Brits diplomaat 241.
Casale Monferrato 279.
Castel-Rodrigo, D. Manuel de Moura y Cortereal, markies van - 501, 556.
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Castro, Jacobus a - bisschop van Roermond 377.
Cats, Elisabeth (mevr. Musch) 427.
Cats, Jacob 104, 113, 242, 312, 326, 327, 333, 359, 360-362, 369, 427, 440,
463, 481, 496, 497, 525-527, 535, 536, 538, 556, 560, 563.
Cauthals, Christiaan - deken van Hilvarenbeek 310.
Caverel, Philippe de - abt van St. Vaast 393.
Champaigne, Philippe de - 521.
Charlotte de Bourbon, prinses van Oranje 21, 34, 508.
Charnacé, Hercule baron de - Frans officier en diplomaat 406-408, 416,
418-420, 426, 431, 443, 448, 449, 455, 468-470, 475, 479, 480, 486, 487, 502,
503.
Châtellerault 39, 40.
Châtillon, Gaspard de Coligny, hertog van - Frans maarschalk 279, 442, 444,
496.
Chavigny, Léon comte de - Frans staatsman 470, 533.
Chigi, Fabio - pauselijk diplomaat (later paus Alex. VII) 556.
Christiaan IV, koning van Denemarken 47, 82, 121, 122, 250, 276, 322, 497,
516, 520.
Cid, Nicolaas - ‘veedor general’ in Milaan 450.
Clemens VIII, paus 149.
Cloppenburg, ds. Johannes - 210, 211.
Cnofelius, Andreas - Pools wonderdokter 548.
Coen, Johan Pietersz. - 119.
Compiègne, verdrag van - 115, 214, 215, 217, 218, 220-222, 233, 243, 314,
328.
Condé Louis (II) de Bourbon, prins van - 442, 499.
Contarini, Alvise - (di Nicolò), Venetiaans diplomaat 388.
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Contarini, Alvise - (di Tomaso), Venetiaans diplomaat 77, 84, 226, 241, 249,
320, 321, 323.
Corbie 469.
Córdoba, D. Fernando Fernandéz de - Spaans veldheer 382.
Córdoba, D. Gonzalo Hernández de - (‘el Gran Capitán’) 499.
Croeser, gouverneur van Orange 68.
Cromhout, Barthold - Amsterdams regent 160.
Cromwell, Oliver - 526.
Cueva, D. Alonso kardinaal de la - 269-271, 298, 299.
Culemborch, Floris II van Pallandt, graaf van - 131, 152, 164, 227-229, 301,
321, 325, 370, 423, 464, 511, 524.
Cunaeus, Petrus - hoogleraar te Leiden 461.
Dalen, Corn. van - graveur 560.
Delft 24, 71, 77, 154, 184, 197, 204, 333, 368, 370, 404, 418, 492, 561, 562.
Deventer 47, 465.
Dieden, Otto van Gent, heer van - 283, 336, 380.
Dieppe 39.
Diest 451.
Dietz 412.
Digby, lord George - 539.
Dillenburg 42.
Dimmer, Erik - prinselijk raad 134, 147, 152.
Does, Jacob van der - prinselijk raad en griffier 134, 184, 318.
Dohna, Christoffel von - gouverneur van Orange 150, 318, 341, 427.
Dohna, Friedrich von, gouverneur van Orange 53, 318, 541-543, 545, 555.
Domburg 560.
Dommarville, Guillaume de Hallot, heer van - mil. gouv. van Fr. H. 29, 53.
Dommelen 410.
Donckel, Gerhardt - burgemeester van Deventer 465.
Dordrecht 77, 84, 130, 154, 233, 245, 325, 333, 357, 404, 456, 563.
Dorp, Arend van - sr., secr. van Willem de Zwijger 459.
Dorp, Arend van - jr., hofmeester v. Fr. H. 111, 460, 474, 535, 560.
Dorp, Dorothea van - 460.
Dorp, Philips van - lt.-Admiraal 111, 459-465, 482, 485, 498.
Doubleth, Philips - ontvanger-generaal 154, 336.
Drente 97, 336, 512, 515.
Düsseldorf 341, 343.
Duifhuis, ds. Hubertus - 30, 60, 185.
Duinkerken 346, 348, 353, 355, 389, 457, 460-462, 465, 486, 499.
Duins, slag bij - 498, 499.
Duisburg 307, 340.
Dulcken, Mathijs van - gouverneur van Grol 251.
Dussen, Ewout van der - Delfts regent 266.
Duyck, Anthonie, raadpensionaris van Holland 45, 77, 113, 125, 129, 133, 170,
177, 196, 199, 211, 217, 219, 231, 232, 311, 312, 326, 359, 361, 362, 536.
Duyst van Voorhout, Johan - Delfts regent 171-173, 176, 184.
Echten, Roelof van - Drents magnaat 514.
Edam, 197, 404.
Edelheer, Jacob - pensionaris van Antwerpen 393, 400.
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Eindhoven 304, 305, 451.
Eleonora van Bourbon, prinses van Oranje 50, 149.
Elisabeth I, koningin van Engeland 117, 179, 529.
Elisabeth Stuart, keurvorstin van de Palts (de ‘Winterkoningin’) 44, 73, 118,
136, 149, 150, 153, 243, 268, 276, 296, 339, 342, 491, 522, 526.
Elisabeth, prinses van Engeland 523.
Emmerik 250, 340, 353, 452.
Enghien, zie Condé.
Enkhuizen 185, 200, 244, 347, 404.
Episcopius, ds. Simon - 172, 365.
Erasmus 31, 161.
Erastus (Thomas Lieber) 58.
Erkelenz 378.
Espaigne, ds. Jean d' - 229.
Espesses, Charles Faye, seigneur d' - Frans ambassadeur 218-220, 226, 227,
233, 235, 236, 246, 247, 317, 319.
Essen a.d. Ruhr 307, 340.
Essen, Hendrik van - Gelders gedep. ter St.-Gen. 79.
Estrades, Godefroi comte d' - Frans officier en diplomaat 352, 472, 480, 497,
502, 505, 533, 538, 549, 552, 556, 557.
Etampes, Jean d' - marquis de Valençay, Frans ambassadeur 521.
Euskerken, Johan van - ambassadesecretaris in Parijs 221.
Eynthouts, Adolf van - kapitein in Spaanse dienst 451.
Eysinga, Jelle van - Fries gedep. ter St.-Gen. 301.
Fagel, François - raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland 332.
Feira, D. Manuel Pimentel, graaf van - 305.
Ferdinand II, keizer 30, 281, 339, 471, 472, 477.
Ferdinand III, keizer 411, 471.
Ferdinand van Beieren, keurvorst van Keulen, bisschop van Luik 341, 386,
387.
Ferdinand van Oostenrijk, kardinaalinfante 339, 409, 411, 412, 414, 427,
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451, 452, 467, 476, 487, 488.
Filonardi, Filippo - vice-legaat te Avignon 318.
Fontainebleau 39, 71.
Foreest, Nanning van - Alkmaars regent 293, 301.
Fourdin, Gomare de - gouverneur van Breda 491.
Fovilloux, Frans kapitein in Staatse dienst 218.
Franfurt a.M. 56.
Frederik II, koning van Denemarken 24, 39, 166.
Frederik III, koning van Denemarken 279, 296.
Frederik I, koning in Pruisen 478, 547.
Frederik II, koning van Pruisen 39, 166.
Frederik V, keurvorst van de Palts (de ‘Winterkoning’) 35, 44, 50, 83, 118, 143,
150, 217, 227, 279, 296, 297, 342, 379, 490, 526.
Frederik Hendrik passim.
Friedrich Ulrich, hertog van Brunswijk 47, 47, 73.
Friedrich Wilhelm, keurvorst v. Brandenburg 35, 453, 546, 547, 552, 562.
Friesland 81, 131, 300, 306, 312, 326, 336, 366, 395, 404, 465, 512-514, 516,
517, 520, 563.
Friquet, Jean - Spaans diplomatiek agent 516, 526.

Geertruidenberg 26, 32, 491.
Gelderland 85, 89, 98, 131, 151, 234, 250, 255, 256, 260, 278, 291, 295, 325,
371, 399, 423, 464, 517-520, 553.
Gelderland, Overkwartier van - 46, 99, 290, 295, 374, 378, 379, 391, 488, 553.
Gelderland, Hof van - 99, 100, 371, 378, 518.
Geldern 378, 451, 486.
Geldrop 304.
Gennep 269, 451, 466, 503, 534, 549, 550.
Gent 124, 353, 430, 431, 501, 505.
Gent, Johan van - Gelders ged. ter St.-Gen. 556.
Gent, Walraven van - kolonel 340.
Georg Wilhelm, keurvorst van Brandenburg 453.
Gerbier, Baltasar - Engels agent te Brussel 343, 389.
Gestel, Franciscus van - aartsdiaken in 's-Hertogenbosch 288.
Ginneken 487.
Goch, Johan van - griffier der St.-Gen. thesaurier-generaal 133, 220, 223, 228,
266, 295.
Goes 88.
Goethals, ds. Johannes - 500, 510, 552, 560-564.
Goffe, dr. Stephen - 539.
Gomarus, ds. Franciscus - 515.
Gondomar, D. Diego Sarmiento de Acuña, graaf van - Spaans ambassadeur
in Londen 118.
Gorinchem 130, 404.
Gouda, 25, 77, 197, 404.
Gratiollet, Jehan - heraut van Lodewijk XIII, 443.
Grave 46, 456, 470, 488.
's-Gravenhage 28, 140, 141, 146, 149-151, 153, 171, 204, 227, 229, 483, 492,
527, 534, 561.
Grevelingen 504.
Grieth 466.
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Grimmelshausen, Johann Jacob von - 263.
Grobbendonck, Anthonie Schets van - gouverneur van 's-Hertogenbosch 267,
268, 286, 289, 297, 386, 449.
Grol 189, 249-252, 290.
Groningen (stad) 290, 514, 515.
Groningen (prov.) zie Stad en Lande.
Groot, Hugo de - 31, 40, 64, 65, 72, 161, 168-171, 195, 202, 317, 321, 351,
352, 363, 367-370, 391, 437, 439, 442, 448, 461, 467, 476, 481, 509.
Groot, Jan de - 462, 479.
Groot, Willem de - 360, 498.
Guidi di Bagno, Gio. Francesco - vice-legaat in Avignon, nuntius in Brussel en
Parijs 70, 170.
Gulik, hertogdom - 60, 62, 339, 340.
Gussoni, Vincenzo - Venetiaans diplomaat 295, 305, 313, 320-326, 328, 334,
336, 343, 397.
Gustav II Adolf, koning van Zweden 228, 344, 345, 383.

Haaren (N. Br.) 272.
Haarlem 77, 200, 347, 348, 404.
Hackius, ds. Petrus - 24.
Haen, Joh. Dirksz. de - oud-pensionaris van Haarlem 184.
Haersolte, Sweder van - Overijssels gedep. ter St.-Gen. 79, 234, 267, 278,
407-409, 464, 512-515.
Hagen, ds. Johan van der - 304.
Halinck, Abraham - Utrechts remonstrant 186-189.
Hamel, Gerrit - advocaat v.d. Staten van Utrecht 96.
Hamm 340.
Hanau, Heinrich Ludwig graaf van - 377.
Harris, the Rev. Malachias - 530, 531.
Haultain, Willem de Zoete, heer van - lt. adm. van Zeeland 116, 120, 382, 438.
Hauterive, François de l'Aubépine, markies van - 318, 417.
Heenvliet, Joh. Polyander van Kerckhoven, heer van - 388, 523-525, 530, 535,
541, 544, 545.
Heidelberg 42, 73, 350.
Hein, Piet 111, 203, 214, 262, 459.
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Hellebus, Willem de Blasere, heer van - schepen van Gent 393, 400.
Hellevoetsluis 463.
Helmond 451.
Hendrik III, koning van Frankrijk 21.
Hendrik IV, koning van Frankrijk 24, 27, 37, 39-42, 47, 117, 179, 319, 417, 480.
Henriëtte Maria van Frankrijk, koningin van Engeland 120, 216, 520, 523, 527,
530-535, 542, 549.
Henry, Prince of Wales - 44.
Herbert, Henry - kolonel in Staatse dienst 286.
Hermans, Joh. - kapitteldeken van St. Jan te 's-Hertogenbosch 288, 290, 293.
's-Hertogenbosch 66, 261-302, 305, 306, 310, 312, 324, 336, 341, 346, 378-380,
382, 391, 396, 402, 445, 485, 490, 521, 550.
's-Hertogenbosch, Meierij van - 302, 303, 454, 510.
Hesdin 504.
Hessen-Kassel, Amalia landgravin-regentes van - 35.
Hessen-Kassel, Elisabeth van - 55.
Heusden 292, 356, 380.
Heym, Joris - 267.
Hoeufft, Joh. - Amsterdams bankier in Parijs 437.
Hohenlohe, Philips von - 32, 34.
Holland (en Staten van -) passim.
Holland, Gecommitteerde raden van - 95, 110, 126, 129, 133, 140, 151, 204,
208, 235, 257, 312, 326, 350, 438, 461, 533.
Holland, Hof van - en Zeeland 83, 140, 194, 350, 369.
Holland, Henry Richard earl of - 122.
Honert, Rochus van den - raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland
195, 360.
Honselaersdijk 142, 336, 379, 471, 530, 535, 556.
Hooft, Cornelis Pietersz. 108, 161, 177.
Hooft, Pieter Cornelisz. 138, 144, 159, 252, 338.
Hoorn 163, 404.
Hoschius, Sidronius - S.J. 295.
Hugo, Hermanus - S.J. 486.
Hulst 123, 486, 495, 497, 503, 505, 506, 512, 550, 552, 553.
Huygens, Christiaan sr. - 133, 136.
Huygens, Constantijn - 31, 81, 90, 135-141, 146, 150, 161, 251, 254, 258, 261,
270, 271, 316, 338, 351, 352, 356, 361, 408, 414, 426, 433, 438, 449, 450,
453, 460, 468, 470-473, 475, 489, 490, 500, 503, 506, 515, 524, 530, 531, 533,
534, 544, 548, 550, 551, 559, 560-562.
Huygens, Constantijn jr. - 139.
Huygens, Maurits - 133, 136, 139, 258, 343.
Isabel van Portugal, keizerin 476.
Isabel, Infanta Da. - 63, 102, 104, 150, 261, 269-273, 297-299, 309, 310, 335,
353, 354, 357, 373, 388, 391-393, 401, 405, 409, 412, 445, 451, 507, 520, 521.
Jacobus I, koning van Engeland - 43, 44, 47, 117, 118.
Jan IV, koning van Portugal - 555.
Jeannin, Pierre - 417.
Jermyn, Henry, Lord - 539.
Joachimi, Albert - Staats ambassadeur in Londen 81, 226, 232, 241, 533, 535.
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Junius, Jacob - secr. v. Fr. H. 135, 138, 559.
Jutphaas 62.

Kalloo 504.
Karel V 60, 398, 475, 499.
Karel I, koning van Engeland 44, 117, 119, 120, 216, 225, 226, 231, 240, 241,
276, 343, 461, 479, 497, 499, 520, 523-531, 533, 535, 539, 544.
Karel II, koning van Engeland 343, 532, 539, 546.
Karel Lodewijk, keurvorst van de Palts 474, 490.
Karel IV, hertog van Lotharingen 539.
Kempen 387.
Keulen 522.
Kleef 46, 47, 60, 260, 306, 339, 340, 452, 453, 457.
Kopenhagen 145.
Kortrijk 504.
Knuyt, Johan de - 134, 135, 318, 325, 362, 410, 418, 419, 421-423, 427-429,
431, 433, 435, 441, 472, 480, 521, 554, 555-558.
Kranenburg 467.
Kruisschans 458.
Langerak, Gideon van den Boetzelaer, heer van - Staats ambassadeur in Parijs
217, 220, 221, 223, 224, 232, 233, 235, 236, 314, 319, 323, 436.
Lede, Guillaume Bette, baron van - gouverneur van Maastricht 386.
Lee, François van der - prinselijk rekestmeester 559.
Leerdam 131.
Leersum 336.
Leeuwarden 513, 514.
Leeuwen, Peter van - raadsheer in het Hof van Utrecht 96.
Leicester, Robert Dudley, graaf van - 26, 57, 60, 185, 456.
Leiden 26, 58, 77, 127, 185, 199-201, 243, 245, 274, 347, 351, 404, 453.
Leiderdorp 444.
Lerma, D. Francisco Gómez de Sandoval Manrique de Padilla, (2e) hertog van
- 413.
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Leroy, Philippe - heer van Ravels 558, 559.
Leuven 448-450.
Lieber, Thomas zie Erastus.
Liefkenshoek 458.
Lillo 50, 458.
Limburg a.d. Vesdre 389.
Limburg (hertogdom) 389, 390, 512.
Limburg Stirum, Georg Ernst, graaf van - 447.
Lingen 250, 261, 263, 306, 409.
Lingen, Pieter Cornelisz. van der - Utrechts regent 93.
Lipsius, Justus 31.
Lippstadt 340.
Lith 470, 471.
Lithoyen 531.
Lodewijk XIII, koning van Frankrijk 121, 218, 222, 230, 232, 244, 315-317, 322,
328, 372, 402, 416, 429, 433, 442, 475, 477, 499, 501, 520, 526.
Lodewijk XIV, koning van Frankrijk 115, 142, 316, 556.
Lodewijk XVI, koning van Frankrijk 530.
Loevestein 168, 202, 296, 351, 364-367.
Londen 43, 145, 442, 521, 526, 527, 529.
Longueville, Henri d'Orléans, hertog van - 562.
López, agent van Richelieu 135, 236, 247.
Losecaat, Frederik van - 138.
Louise de Coligny 21-30, 32, 33, 37, 40-42, 49, 53-56, 63-67, 71, 173, 178,
444, 508, 547, 555.
Lovendegem 505.
Luik 384, 385, 387.
Luxemburg 389, 410.

Maaseyck 379.
Maastricht 150, 339, 372, 374, 379-396, 413, 417, 445, 451, 485, 487, 488,
490, 502, 550.
Madrid 145.
Mainz 344.
Maldegem 505, 548.
Manmaker, Adriaan - Zeeuws regent 64, 87, 88.
Mansfelt, Ernst van - 102, 105, 106, 119.
Marck, graafschap - 47, 339, 340.
Maria de'Medici, koningin van Frankrijk 71, 244, 315, 372, 432, 471, 520-524,
526, 527.
Maria Teresa, koningin van Frankrijk 556.
Maria (I) Stuart, prinses van Oranje (‘de Prinses Royaal’) 144, 476, 524-528,
532, 543-546, 555.
Marie Antoinette, koningin van Frankrijk 530.
Marlot, David de - gouverneur van Willem II 545.
Marquette, Daniël de Hartaing, heer v. - 103.
Marquette, Johan Kesseleer, heer van - 309-311.
Marvell, Andrew - 530.
Mascareñas, D. Jerónimo de - 451.
Mathenesse, Johan van - lid der Hollandse ridderschap 537.
Maurier, Benjamin Aubéry du - Frans ambassadeur in Den Haag 68, 69, 218.
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Maurits, prins van Oranje 21, 24, 26, 28, 29, 37-39, 43-45, 53, 54, 57, 59, 64-67,
71, 77-79, 106, 118, 156, 157, 163, 168, 176-178, 180, 195, 201, 217, 225,
228, 229, 280, 350, 359, 362, 370, 424, 480, 481, 491, 492, 507, 553.
Mazarin 148, 352, 406, 408, 431, 433, 444, 452, 455, 468, 469, 497, 501, 505,
506, 538, 551, 552, 555, 556.
Medemblik 127, 404.
Mechelen, Margaretha van - 54, 147.
Meer, Abraham van der - raadsheer in het Hof van Holland en Zeeland 195.
Meerssen 384, 385, 444.
Meierij zie 's-Hertogenbosch.
Meilleraye, Charles de la Porte, maréchal de la - 449.
Merode, Anna van - (vr. v. Justinus van Nassau) 146.
Meurs, graafschap - 471, 472, 477.
Meynerswijck, Barthold van Gent, heer van - Gelders gedep. ter Munsterse
vredesbezending 557.
Michael, tsaar van Muscovië 549.
Middelburg 24, 26-28, 88, 90.
Mirabel, D. Antonio de Toledo y Dávila, markies van - Spaans ambassadeur
in Parijs 237, 299, 427.
Mondragón, D. Cristóbal - 357.
Monnikendam 404.
Montaigne 31, 159.
Montecuculi, Raymond graaf - keizerlijk legeraanvoerder 281, 339.
Montens, Cornelis - prinselijk raad 134, 318.
Mook (Mokerhei) 262, 377, 444.
Moors, Joh. - abt van Berne 290, 293.
Mornay, Philippe Duplessis - 30.
Mortaigne, Joh. de - hofmeester der St.-Gen. 121, 343.
Mühlheim d.d. Ruhr 46.
Muiden 338.
Münster i.W. 553, 554, 556, 557.
Musch, Cornelis - 133, 135, 220, 294, 311, 326, 336, 348, 349, 353, 358, 361,
363, 374, 376, 418, 419, 425-427, 439, 466-469, 496, 537, 563.
Muys van Holy, Hugo - Dordts regent 84, 360.
Mijle, Cornelis van der - lid v.d. Hollandse ridderschap 42, 157, 158, 356.

Naarden 338.
Nantes, Edict van - 40, 215, 315.
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Nassau, Albertine Agnes van - 253, 517.
- Anna van - 34.
- Catharina Belgica van - gravin van Hanau-Münzenberg 35, 36.
- Charlotte Brabantine van - hertogin van La Trémoïlle 27, 35, 38, 39, 53, 55,
69, 324.
- Charlotte Flandrine van - abdis van Ste. Croix, 35, 41.
- Elisabeth van - hertogin van Bouillon 35.
- Elisabeth van - gravin van Solms 73.
- Emilia (sr.) van - ‘prinses’ van Portugal 34, 68, 83.
- Emilia (jr.) Antwerpiana van - paltsgravin zan Zweibrücken-Landsberg 36.
- Ernst Casimir van - stadhouder van Friesland en Groningen 45, 53, 61, 62,
80, 86, 99, 123, 127, 132, 212, 224, 249, 251, 264, 275, 276, 282-284, 306,
325, 336, 337, 339, 350, 358, 366, 367, 385, 398, 512.
- Frederik van - Zuilestein, 31, 54, 146, 336, 545.
- Hendrik Casimir (I) van - stadh. van Friesland en Groningen 301, 337, 379,
446, 512-514.
- Hendrik Lodewijk (zn. v. Fr. H.) 253, 520, 523.
- Henriëtte Catharina van - vorstin van Anhalt-Dessau 388.
- Isabella Charlotte van - (dr. v. Fr. H.) 253.
- Jan VI (‘de Oude’) van - 23, 27, 35, 42, 73, 144.
- Jan VII (‘de Middelste’) van - 56.
- Jan VIII (‘de Jongste’) van - 269, 281, 284, 306, 335, 336, 357, 469, 558.
- Johan Ernst van - 43.
- Johan Maurits van - (‘de Braziliaan’) 141, 384, 385, 413, 471.
- Juliana van - gravin van Solms 73.
- Justinus van - 22, 40, 102, 103, 146, 386.
- Lodewijk van - Beverweerd 526, 542.
- Louise Henriëtte van - (‘Mademoiselle d'Orange’), keurvorstin van Brandenburg
253, 254, 532, 539, 543, 546, 547, 551, 554.
- Louise Juliana van - keurvorstin van de Palts 35, 42, 55.
- Ludwig Günther van 44, 53.
- Maria (sr.) van - gravin van Hohenlohe 34.
- Maria (jr.) van - paltsgravin van Simmern 563.
- Willem van - (‘graaf Willem’) 110, 144, 264, 271, 275, 340, 347, 380, 452,
504.
- Willem van - heer van La Leck 146, 251.
- Willem Frederik van - stadhouder van Friesland 301, 337, 512-514, 516, 517,
520.
- Willem Lodewijk van - stadhouder van Friesland en Groningen 29, 34, 35,
45, 46, 49, 65, 66.
Navagne 385.
Niellius, ds. Carolus - 168, 296, 367.
Nieupoort, Johan Florisz. - Utrechts regent 185, 188-191.
Nieuwpoort, slag bij - 45, 442.
Nobel, Hendrik - Rotterdams regent 266, 278, 291, 293.
Noirmont, D. Antonio Galla de Salamanca, heer van - 553.
Noortwijck, Nicolaas v.d. Bouckhorst, heer van - (en Wimmenum), lid der
Hollandse ridderschap 77, 84, 266, 326, 327, 336, 349, 376, 426, 439.
Nijmegen 23, 47, 67, 99, 130, 143, 154, 164, 182, 262, 290, 338, 370, 371,
374, 376, 380, 389, 403, 444, 452-454, 456, 488, 504, 518, 549.
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Oetgens van Waveren, Anthonie - Amsterdams regent 84, 161.
Oisterwyck, Willem van Liere, heer van - Staats amb. te Venetië en Parijs 320,
440, 471, 526.
Oldenbarnevelt, Johan van - 26, 40, 43, 47, 58, 61-64, 67, 106, 113, 160, 168,
178-180, 195, 280, 359, 362, 369, 424, 438, 481.
Oldenbarnevelt, Maria van - 42.
Oldenbarnevelt, Willem van - heer van Stoutenburg 44, 269, 321, 411, 554.
Oldenzaal 123, 249.
Olivares, D. Gaspar de Guzmán de - 270, 309, 401, 402, 409, 433, 467, 499,
553.
Ophovius, Michael - bisschop van 's-Hertogenbosch 268, 271, 286, 289, 290,
292, 293, 299, 301, 302, 304, 305, 510, 553.
Oquendo, D. Antonio de - 498.
Orange 28, 50, 68, 70, 134, 149, 174, 239, 315-318, 379, 407, 427, 476, 478,
479, 501, 510.
Orléans, Gaston d' - (‘Monsieur’) 315, 319, 372, 417, 442, 476, 521.
Orsoy 504.
Overkwartier zie Gelderland.
Overijsche 449.
Overijssel 89, 97, 98, 255, 260, 337, 405, 464, 517.
Oxenstierna, Axel - 443, 448, 481.

Palts 71, 119, 297, 382.
Palts, Maurits van de - 533.
Palts, Rupert van de - 474, 533.
Pannerden 452, 453.
Pappenheim, Gottfried Heinrich Graf zu - keizerlijk veldheer 339, 383-385.
Parijs 39, 45, 50, 69, 145, 224, 469.
Pauw, Adriaan - 113, 206, 234, 236, 239, 242, 326, 359-364, 374, 375, 380,
392, 405, 407, 410, 419, 420-423, 427-429,
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431, 433, 435-441, 468, 476, 497, 536, 554, 556, 557.
Pauw, Cornelis - 345, 439.
Pauw, Reinier - 107, 193, 206, 359, 363.
Pernambuco 402, 403, 411.
Philips II, koning van Spanje 476, 509, 528, 529.
Philips III, koning van Spanje 63, 508.
Philips IV, koning van Spanje 229, 270, 309, 373, 387, 402, 409, 433, 508,
526, 553.
Philips Willem, prins van Oranje 21, 34, 50, 51, 149, 316.
Piccolomini, Ottavio - hertog van Amalfi 450, 469, 488.
Ploos van Amstel, Adriaan - heer van Tienhoven, Utrechts gedep. ter St.-Gen.
267, 337, 407, 408, 421, 426, 428, 448, 473, 486.
Pluvinel, Antoine de - 41.
Polyander, ds. Johannes - hoogleraar te Leiden 167.
Pont, ?? du - kamerheer van Fr. H. 372.
Poppius, ds. Eduardus - 168, 364.
Portsmouth 242.
Portugal, D. Manuel sr. ‘prins’ van - 34.
Portugal, D. Manuel jr. ‘prins’ van - 68, 70.
Portugal, Mauritia, ‘prinses’ van - 547.
Post, Pieter - 143.
Purmerend 404.
Puteanus, Erycius - 307.
Puysieulx, Pierre Brûlart, vicomte de - 69.
Pynssen van der Aa, Willem - kolonel 264.
Quast, Mathijs Hendriksz. - vice-admiraal 460, 461.
Quevedo, D. Francisco de - Villegas 31.
Quinckere, Servaas de - bisschop van Brugge 354.
Raad van State 48, 61, 62, 110, 117, 124-126, 129, 132, 133, 140, 155, 224,
235, 256-259, 283, 325, 342, 343, 350, 380, 474, 516.
Rabelais 31.
Raesvelt, Reinier van - Overijssels gedep. ter St.-Gen. 465.
Rammekens 486.
Randwijck, Arnold van - Gelders gedep. ter St.-Gen. 234, 236, 237, 325, 464.
Ravenstein 451, 466.
Ré, het eiland - 230, 244.
Reael, Pieter - ontvanger van de Hollandse grafelijkheid 235.
Reede, Ernst van - heer van de Vuursche, Stichts regent 483.
Reede, Johan van - heer van Renswoude, Stichts regent 513, 514, 535, 538.
Rees 340.
Regensburg 471.
Reigersberg, Maria van - 169, 170, 252, 317, 368.
Reigersberg, Nicolaas van - 103, 135, 136, 169-172, 183, 235, 253, 317, 352,
424, 438-440, 454, 460, 467, 470, 479, 481, 484, 487, 489.
Rembrandt 472.
Renswoude, zie Reede.
Rhenen 268, 338.
Richelieu 70, 114, 115, 123, 169, 215, 216, 220, 221, 230, 233, 244, 246-248,
279, 314-319, 321-323, 327, 328, 330, 372, 373, 402, 406, 408, 416, 418, 420,
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426, 427, 431-433, 442, 448, 454, 455, 467, 469, 470, 477, 480, 499, 501, 506,
520, 521, 526, 555.
Ripperda, Willem - Overijssels gedep. ter St.-Gen. 426, 563.
Rivet, ds. André - 148, 351, 486, 491, 528, 549, 550.
Rochefoucauld, François (VI) duc de la - 447, 448.
Rochelle, La - 115, 116, 214, 217, 230, 231, 242, 248, 279.
Rocroi 498, 499.
Roermond 294, 374, 377, 378, 390, 450, 451, 456, 487, 488, 490, 518.
Rohan, Anne de - 55.
Roose, Petrus - kanselier van Brabant 401.
Rosaeus, ds. Henricus - 66, 167, 183, 364, 370, 435.
Rotterdam 77, 162, 171, 184, 194-198, 200, 201, 330, 331, 333, 334, 368, 404,
443, 454.
Rubens 261, 310, 314, 343.
Rumph, dr. Christian - lijfarts van Fr. H. 562.
Russy, Elie de la Place, seigneur de - Frans diplomaat 61, 62.
Rijnberk 38, 45, 264, 339, 504.
Rijsbergen 490.
Rijswijk 142, 373, 379, 471, 492.

Saaftinge 357.
Saint-Simon 541.
Salmasius zie Saumaise.
Santa-Cruz, D. Alvaro de Bazán, markies van - 354, 382, 384.
Sarrau, Claude - 549.
Sas van Gent 458, 495, 503, 505.
Saumaise, Claude - 408, 409, 560.
Savoye, prins Thomas van - 443.
Schaffer, Goosen - Gronings gedep. ter St.-Gen. 151, 266, 267, 427.
Schagen, Albrecht van Beieren, heer van - 110.
Schenck, Maarten - van Nijdeggen, 451.
Schenkenschans 130, 451-455, 461, 470.
Schiedam 197, 201, 404.
Schlüsselburg a.d. Weser 47.
Schmelzing, Nicolaas - kolonel der ruiterij 148.
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Schoonhoven 182, 200, 332, 404.
Schotte, Jacob - Middelburgs regent 89.
Schwartzenberg, baron de - 393.
Scriverius, Peter - 560.
Secreet Besogne 325-328, 372, 375, 442, 536, 537.
Sedan 319.
Selden, John - 461.
Servien, Abel - comte de la Roche 422, 444, 445.
Shakespeare 43, 44.
Sidney, Sir Philip - 27.
Slaak, het - 357, 358.
Sluis 46, 381, 551.
Smetius, Johannes - 143, 379.
Smout, ds. Adriaan - 210, 211, 331, 333.
Soest (Westf.) 46, 340.
Sohn(ius), Joh. Wilhelm - secr. v.d. Friese stadhouders 513, 517.
Solms, Johan Albrecht (sr.) graaf van - 73.
- Johan Albrecht (jr.) graaf van - 148, 150, 264, 413, 517.
- Louise Christine van - vrouwe van Brederode 150, 542.
- Ursula van - gravin van Dohna, gouvernante van Orange 150, 318.
Sommelsdijk zie Aerssen.
Soranzo, Giovanni - Venetiaans diplomaat 207, 210, 212, 217, 226, 227, 235.
- Girolamo - Venetiaans diplomaat 320, 321, 323.
Soubise, François de Rohan, duc de - Hugenoots vlootvoogd 115.
Sousa Coutinho, Francisco de - Portugees diplomaat 510, 560.
Southampton, verdrag van - 120, 217, 222, 242-244.
Spa 304, 351.
Spinola, Ambrogio - 47, 49, 71, 72, 102, 104, 247, 249, 252, 269, 279, 309,
413, 491.
Sprang 470, 471.
Stad en Lande 84, 86, 131, 306, 312, 326, 336, 395, 404, 464, 512, 514-517,
520, 563.
Stakenbroeck, Thomas van - lt.-generaal der ruiterij 123, 301, 413.
Stanhope, lady - (mevr. van Heenvliet) 524, 544, 545.
Stappaert, Johan - rentmeester in Eindhoven 304, 305.
Staten-Generaal (Noordelijke) passim.
Staten-Generaal (Zuidelijke) 391-394, 399-401, 403.
Stoutenburg, zie Oldenbarnevelt, Willem van -.
Steenbergen 105.
Stellingwerff, Nicolaas - pensionaris van Medemblik 77, 93, 404, 405.
Strafford, Thomas Wentworth, Earl of - 526.
Stralen 378.
Straten, Willem van - prinselijk lijfarts 550, 551, 562.
Strickland, Sir Walter - afgezant van het Engelse Parlement 533, 534, 538.
Suriano, Christofore - Venetiaans chargé d'affaires in Den Haag 66.
Tallemant des Réaux, Gédéon - litterair roddelaar 407, 408, 442.
Talmont, Charles de la Trémoïlle, prince de - (later pr. de Tarente) 547.
Téligny, Charles, comte de - 22.
Texel 244-246.
Thienen, Philips van - vice-gouverneur van 's-Hertogenbosch 302.
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Thionville 504.
Tholen 88, 357.
Thuillerie, Matthie Coignet, comte de Courson de la - Frans ambassadeur in
Den Haag 533, 549, 551, 555.
Tiel 130 549.
Tielerwaard 380.
Tienen 446-449.
Tilly, Joh. Tserclaes, graaf van - 122.
Tongeren 379.
Toiras, Jean de Saint-Bonnet, maréchal de - 244.
Torquemada, fray Tomás - O.P. 159.
Torre, Jac. de la - vicaris-generaal v.d. Missio Hollandica 421.
To(u)rsay, Maximilien Taffin, sieur de - 29.
Tours 69.
Trémoïlle, Claude duc de la - 27, 38.
Tromp, Maarten Harpertsz. - 460, 465, 498, 538.
Tulles, Jean de - bisschop van Orange 304, 317.
Tuning, Jan - secr. v. Fr. H. 135.
Turenne, Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de - 319, 442.
Turnhout 467, 491, 555.
Ulfelt, Jacob - 122.
Unna 46, 340.
Urbanus VIII, paus 433.
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