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Woord vooraf

Deze scriptie is tot stand gekomen dankzij mijn werk bij het onderzoeksproject ‘Huygens Brieven
Online’ van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Tijdens mijn werkzaamheden,
waarin ik verantwoordelijk ben voor het toevoegen van metadata aan de digitale editie van de
briefwisseling van Constantijn Huygens, raakte ik gefascineerd door de vele brieven die Huygens kreeg
met allerlei recommandatieverzoeken. Met deze ‘alledaagse’ brieven is echter vrijwel niets mee
gedaan. Het was daarom een mooie combinatie om naast mijn werk voor het project verder
inhoudelijk onderzoek te doen naar deze brieven. Met veel plezier heb ik daardoor deze scriptie
geschreven.
In de eerste plaats wil ik mijn leidinggevende Ineke Huysman bedanken voor haar
enthousiasme en dat ze altijd bereid was om vragen te beantwoorden. Ook was het fijn dat ze tijdens
het schrijfproces meelas met mijn stukken en nuttige feedback gaf. Daarnaast een woord van dank
voor mijn scriptiebegeleider Judith Pollmann voor de goede begeleiding en de inspirerende gesprekken
waardoor ik weer telkens met nieuwe energie aan de slag ging. Tot slot wil ik Maarten bedanken. Het
schrijven van twee scripties was af en toe pittig, maar dankzij zijn steun en luisterend oor is het gelukt.
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Inleiding

‘Ick weete het gewicht dat U.Ed. recommandatien sullen hebben bij Sijne Hoocheit, bij sooverre het
U.Ed. gelyven sal deese sijn sollicitatie te behartigen, heb ick d'vrijheit genoomen U.E. met dit mijn
schrijvens moalick te vallen.’1 Op 29 oktober 1638 schrijft de Gelderse edelman Hendrik van Essen deze
woorden in zijn brief aan Constantijn Huygens (1596-1687), waarin hij een ‘ootmoedig verzoek’ doet
namens zijn zoon die luitenant in het Staatse leger wenste te worden. De brief is typerend voor de vele
recommandatiebrieven die Huygens als secretaris van de stadhouders Frederik Hendrik (1584-1647)
en Willem II (1626-1650) ontving. Dagelijks kreeg hij brieven met beleefdheden van mensen die in de
gunst wilden komen van de stadhouder of een concreet verzoek hadden. Daarnaast stond hij elke
ochtend mensen te woord die zich met aanbevelingen, verzoeken en klachten via hem tot de
stadhouder richtten.2 In de vroegmoderne tijd was netwerken en het leggen van informele contacten
noodzakelijk om vooruit te komen in het leven; de reden waarom mensen bij Huygens aanklopten. Ze
verwachtten vervolgens van hem dat hij bij de stadhouder bemiddelde om een gunst te verkrijgen. In
ruil daarvoor waren ze verplicht om een tegenprestatie te leveren. Deze cultuur van dienst en
wederdienst was een belangrijk onderdeel van de zeventiende-eeuwse samenleving: iedereen was
voortdurend en op verschillende niveaus bezig met het verkrijgen en verlenen van gunsten.3
In de geschiedschrijving is in de laatste decennia steeds meer aandacht gekomen voor de rol
van patronage en de kunst van het netwerken in de vroegmoderne tijd. Antropologen waren al langer
geïnteresseerd in patronage, maar historica Sharon Kettering introduceerde in haar studies naar
patronage in het zeventiende-eeuwse Frankrijk bruikbare theorieën over patronage en brokerage voor
verder historisch onderzoek. Zij definieert patronage als een indirecte vorm van macht.4 Patronage is
een systeem waarbij patronen, mensen met een hogere maatschappelijke positie en status, diensten
en gunsten verlenen aan cliënten, mensen die lager op de sociale ladder stonden, in ruil voor loyaliteit.
Deze patroon-cliëntrelaties zijn ongelijk, dynamisch en wederzijds. Wanneer er geen sprake is van een
directe verhouding tussen een patroon en cliënt kan een tussenpersoon of makelaar, ook wel broker
genoemd, een bemiddelende rol vervullen.5
1

1990: Hendrik van Essen aan Constantijn Huygens, 29 oktober 1638, UBA. Bij verwijzingen naar de brieven uit
de correspondentie van Constantijn Huygens is de digitale editie als uitgangspunt genomen. In de voetnoten
noem ik het volgnummer van de brief zoals deze is opgenomen in de database, met daarachter de namen van
de afzender en ontvanger, de verzenddatum en de huidige vindplaats van de brief.
2
J.A. Worp (ed.), De gedichten van Constantijn Huygens. 9 delen (Groningen 1892-1899) III, 58-61.
3
Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw
(Amsterdam 2016).
4
Sharon Kettering, Patrons, brokers, and clients in seventeenth-century France (Oxford 1986) 3.
5
Geert Janssen, Creaturen van de macht. Patronage bij Willem Frederik van Nassau (1613-1664) (Amsterdam
2005) 12.
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Deze rol van broker nam Constantijn Huygens als secretaris van de stadhouder in. In zijn functie
was hij verantwoordelijk voor de in- en uitgaande post van de stadhouder, waardoor hij zicht had op
diens clientèle en als eerste vacante ambten signaleerde. Huygens’ rol als makelaar werd versterkt
door zijn interesses in muziek, kunst en wetenschap en de netwerken die hij daardoor opbouwde.
Naast regenten, edellieden en militairen werd hij benaderd door kunstenaars, geleerden en dichters,
waardoor hij een spil was in het patronagenetwerk van de stadhouder. Geert Janssen noemt Huygens
zelfs een ‘supermakelaar’, de vertegenwoordiger van de stadhouder die de particuliere lobby aan het
hof ter hand nam.6
Zelf onderzocht Janssen in zijn proefschrift Creaturen van de macht het functioneren van het
patronagenetwerk van de Friese stadhouder Willem Frederik, die in diverse patronagecircuits
verschillende posities bekleedde.7 Als stadhouder en hoofd van zijn Friese hofhouding was hij patroon,
maar als lagergeplaatst familielid van de Oranje-Nassaus was hij een cliënt van de Oranjestadhouders.
Janssens studie biedt handvaten voor verder onderzoek naar patronage onder de stadhouders van de
Republiek. In het gedecentraliseerde politieke systeem van de Republiek was de stadhouder officieel
een dienaar van de Staten, maar tegelijkertijd bood hij tegenwicht tegen de politieke macht van de
steden. Dit sluit aan bij het artikel ‘Dienst en wederdienst’ van Judith Pollmann, waarin ze uitwerkt hoe
patronage en staatsvorming tijdens het ancien régime samengingen.8 In recent onderzoek wordt
steeds meer betoogd dat informele machtsrelaties die voortvloeiden uit patronage een sleutelrol
speelden in het proces van staatsvorming, waardoor de staat de controle over patronage naar zich
toetrok en inspeelde op bestaande lokale machtsverhoudingen. Omdat de vorst een deel van zijn
macht aan cliënten gaf, die zijn belangen op lokaal niveau vertegenwoordigden en vorstelijk gunsten
verdeelden, versterkten cliënten weer hun eigen prestige. Ook in de Republiek waren patrooncliëntrelaties fundamenteel voor de politieke organisatie, want in een oligarchie bouwden personen
en facties clientèles op om zo veel mogelijk aanhang te verwerven en daardoor hun macht te
versterken.
Het patronagesysteem dat de prinsen van Oranje ontwikkelden was een alternatieve politieke
autoriteit die het formele politieke systeem van de Republiek ondergroef. Volgens Price begon deze
ontwikkeling bij Maurits (1567-1625), maar met name Frederik Hendrik bouwde het stadhouderlijke
patronagenetwerk systematisch en effectief verder uit.9 De macht van de stadhouder vloeide voort uit

6

Ibidem, 44.
Janssen, Creaturen van de macht.
8
Judith Pollmann, ‘Dienst en Wederdienst. Patronage en kunst van het netwerken in het ancien régime’, in: W.
Frijhoff en L. Wessels (ed.), Veelvormige dynamiek. Europa in het Ancien Régime, 1450-1800 (Amsterdam 2006)
213-236.
9
J.L. Price, Holland and the Dutch Republic in the seventeenth century. The politics of particularism (Oxford
1994) 140-141.
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zijn rol als patroon: door mensen in de steden te benoemen voor bepaalde politieke en bestuurlijke
posities vergrootte hij daar zijn invloed. Zo onderzocht Coen Wilders hoe Willem III (1650-1702) in de
provincie Utrecht de bestuurlijke elite aan zich bond, waarbij enkele regenten de rol van makelaar
innamen.10 Daarnaast had de stadhouder als opperbevelhebber van het leger het recht om hoge
officieren te benoemen. Volgens de Duitse historicus Olaf Mörke versterkte Frederik Hendrik zijn
positie tegenover de Hollandse regenten door elites uit de landprovincies aan zich te binden door hen
op te nemen in het leger.11 Als hovelingen waren zij geregeld aanwezig aan het Haagse hof, net als
leden van de familie Nassau, buitenlandse adellijke officieren en vertegenwoordigers van de
burgerlijke politieke elites. Het hof vormde een verbindend element tussen deze verschillende sociale
groepen en droeg bij aan de politiek-sociale integratie van de Republiek. De sterke binding van
militairen aan de stadhouder als kapitein-generaal bleek uit de grote militaire aanwezigheid in de
rouwstoet van Frederik Hendrik in 1647. In de Republiek viel deze verwevenheid extra op, omdat de
vermenging van het hof met bestuursorganen van de staat daarentegen gering was.12

Patronage in het Staatse leger
Het recht van de stadhouder om hoge officieren te benoemen was niet vanzelfsprekend. Vanaf 1588
behoorde dat toe aan de gewesten. Om financiële en bestuurlijke redenen werd het repartitiestelsel
ingesteld waardoor de betaling van de soldaten werd verdeeld over de verschillende gewesten volgens
een verdeelsleutel. Hierdoor stabiliseerden de soldijbetalingen en ontstond er een nauwe band tussen
de politieke leiding en de legeraanvoerders. De gewesten leverden aan de ene kant vrijheid in omdat
ze niet meer zelf troepen af mochten danken, maar aan de andere kant kregen ze grote invloed omdat
ze de drie hoge officieren benoemden die de leiding hadden over een compagnie. Dit waren bij de
infanterie de kapitein, de luitenant en de vaandrig en bij de cavalerie de ritmeester, de luitenant en de
kornet. Hiermee braken ze met verleden: in 1581 was Willem van Oranje (1533-1584) gemachtigd door
de Staten-Generaal om uit hun naam alle officiersbenoemingen te doen. De slechte ervaringen met
Robert Dudley, graaf van Leicester, leidden ertoe dat deze macht van de kapitein-generaal werd
ingeperkt. Hij was van 1585 tot 1587 gouverneur van de Republiek geweest en als opperbevelhebber
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Coen Wilders, Patronage in de provincie. Het Utrechtse netwerk van stadhouder Willem III (Amsterdam
2015).
11
Olaf Mörke, ‘Het hof van Oranje als centrum van het politieke en maatschappelijke leven tijdens de
Republiek’, in: Marika Keblusek en Jori Zijlmans (red.), Vorstelijk vertoon. Aan het hof van Frederik Hendrik en
Amalia (Zwolle 1997) 58-71.
12
Jeroen Duindam, ‘Tussen tafellaken en servet. Het stadhouderlijk hof in dynastiek Europa’, Bijdragen en
mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 124 (2009) 536-558, 548.
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van het leger had hij veel troepen in dienst genomen. Die konden echter niet betaald worden uit de
beschikbare middelen, met als gevolg dat de soldaten gingen muiten.13
Het benoemingsrecht dat voortvloeide uit het repartitiestelsel hield in dat de gewestelijke
staten of de stadhouder als provinciaal kapitein-generaal een kandidaat aan de Raad van State
aanbevolen. Deze nam het advies over en verleende vervolgens de commissie. Officieren met een rang
hoger dan die van kolonel bleven rechtstreeks aangesteld worden door de Raad de State, hoewel
hiervoor goedkeurig door de Staten-Generaal nodig was. Deze procedure gold echter alleen voor de
aanstelling van officieren in garnizoenen, want de stadhouder behield als opperbevelhebber het recht
om hoofdofficieren, compagniecommandanten en lagere officieren die tijdens de veldtocht
sneuvelden of door ziekte of ongeval overleden onmiddellijk te vervangen. Er vond dan geen overleg
plaats met de gewestelijke staten en de Staten-Generaal.14
Door de bestandstwisten wijzigden echter de politieke verhoudingen in de Republiek. Na de
arrestatie van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) werd Maurits zowel politiek als militair leider.
Hij wilde vervolgens de invloed van de gewestelijke staten bij de officiersbenoemingen terugdringen,
ernstige misstanden in het leger uitbannen en de kwaliteit van officieren verbeteren. De provincies
benoemden namelijk vooral mannen die een goede relatie met het gewest hadden, maar geen of
weinig ervaring hadden in militaire zaken. Op 5 december 1618 stelde Maurits samen met de Friese
stadhouder Willem Lodewijk (1560-1620), zijn broer Frederik Hendrik en de Raad van State de ‘Ordre’
op. Er werd besloten dat de stadhouder voortaan de beslissende stem had. De gewestelijke staten
mochten drie kandidaten voordragen, maar waren verplicht ook de luitenant en de vaandrig of kornet
van de vacante compagnie op de lijst plaatsen. De kandidaten moesten daarnaast vier jaar dienst
hebben gedaan in het Staatse leger. De stadhouder koos vervolgens uit deze vijf kandidaten wie het
kapitein- of ritmeesterschap zou krijgen. Voor de luitenantplaatsen stelde de kapitein een lijst op van
geschikte kandidaten, waarna hij de lijst overdroeg aan zijn betaalheer. De gewestelijke staten kozen
vervolgens uit deze lijst drie personen, waarbij ook de naam van de vaandrig moest worden
toegevoegd. De stadhouder benoemde dan de kandidaat die de luitenantsfunctie kreeg. Op
soortgelijke manier vond ook de benoeming van vaandrigs en kornetten plaats. De kapiteins en
ritmeesters bleven zelf de kleine officieren, de rangen beneden die van vaandrig, benoemen. Voor de
buitenlandse compagnieën benoemde de stadhouder de kapitein of ritmeester zonder tussenkomst
van de gewesten. De kolonels benoemden op hun beurt vervolgens de luitenants en vaandrigs, maar
in overleg met de stadhouder.15

13

Olaf van Nimwegen, ‘Deser landen crijchsvolck’. Het Staatse leger en de militaire revoluties 1588-1688
(Amsterdam 2006) 34-35.
14
Ibidem, 35-36.
15
Ibidem, 38-39.
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Dankzij het werk van historicus Olaf van Nimwegen, die onderzocht in hoeverre er sprake was
van een militaire revolutie in het Staatse leger, zijn we over de formele kant van patronage in het leger
goed geïnformeerd.16 Ook werkte Van Nimwegen mee aan het overzichtswerk De Tachtigjarige Oorlog,
het eerste deel van een nieuwe serie over de Nederlandse militaire geschiedenis van het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie (NIMH).17 Het boek geeft inzicht in de samenhang van strategische,
technologische, logistieke, financiële en operationele aspecten van de oorlogsvoering ter land en ter
zee, waarbij ook aandacht is voor de bredere politieke, sociale en economische context. Desondanks
ontbreekt ook hierin de studie naar de informele kant van militaire patronage.
Uit enkele cases-studies weten we dat dit belangrijk was. Zo beschrijft Luuc Kooijmans in zijn
boek Vriendschap het soldatenleven van Jan van der Meulen, die vanaf 1621 in dienst van het Staatse
leger was gegaan. Van der Meulen hoopte telkens op bevordering tot een kapiteinsfunctie, maar dat
wilde niet vlotten. Iedere keer als hij hoorde dat er een vacature was, haastte hij zich naar Den Haag
om zijn kandidatuur te bepleiten. Ook schakelde hij familieleden in om hun relaties in te schakelen.
Pas in 1633 had hij succes: hij reisde naar Den Haag, Leiden, Amsterdam, Alkmaar en Dordrecht om
zijn zaak te bepleiten. Hij kreeg het kapiteinschap, maar moest daarbij wel accepteren dat hij naar een
uithoek werd verbannen. Zijn compagnie lag in Meurs, een klein stadje vlakbij Duisburg aan de Rijn.
De compagnie was echter al dertig jaar niet meer te velde geweest, waardoor de soldaten meer bezig
waren met het boerenleven dan met krijgszaken.18 Ook Luc Panhuysen laat in zijn boek Rampjaar 1672
zien hoe belangrijk lobbyen en netwerken was voor kolonel Godard van Reede toen hij solliciteerde
naar de functie van generaal-majoor.19 Van Reede had hiervoor de steun nodig van zowel het gewest
Utrecht als Holland, en met name van prins Willem, om zijn kandidatuur kracht bij te zetten. Ondanks
ingewonnen informatie via vrienden en andere hoge officieren, een aanbevelingsbrief van zijn vader
en een persoonlijk bezoek aan Willem III ging de functie aan hem voorbij.
Deze goed gedocumenteerde casussen laten zien dat voor beide militairen, hoewel zij een
andere rang bekleedden en in een andere tijd leefden, een patronagenetwerk essentieel was voor het
verkrijgen van promotie in het Staatse leger. Zij probeerden daarvoor verschillende strategieën, maar
dat bracht nog geen garantie voor succes. Er ontbreekt echter een bredere studie over de keuzes van
soldaten om hun positie in het leger te handhaven en te versterken. Om een beter beeld te krijgen van
hoe de informele kant van militaire patronage werkte, onderzoek ik in deze scriptie hoe militairen hun
rol als cliënt van de stadhouder invulden.

16

Van Nimwegen, ‘Deser landen crijchsvolck’.
Petra Groen (ed.), De Tachtigjarige Oorlog, van opstand naar geregelde oorlog, 1568-1648 (Amsterdam
2013).
18
Kooijmans, Vriendschap, 76-81.
19
Luc Panhuysen, Rampjaar 1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte (Amsterdam 2019) 78-98.
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De digitale editie van de correspondentie van Constantijn Huygens
Bronnen die gebruikt kunnen worden voor patronageonderzoek zijn correspondenties, dagboeken,
familiepapieren en contemporaine geschiedenissen.20 Geert Janssen gebruikte in zijn onderzoek naast
de correspondentie de dagboeken van Willem Frederik, waarin hij uitgewisselde gunsten, diensten en
hoffelijkheden noteerde.21 Ook andere zeventiende-eeuwse tijdgenoten hielden zulke almanakken en
registers bij. De Amsterdamse burgemeester Joan Huydecoper schreef vanaf 1658 in dagregisters wie
hij had ontmoet, waar hij was geweest en wat voor geschenken hij had ontvangen. Hij vermeldde de
verleende diensten en ontvangen wederdiensten, maar ook wanneer er sprake was van
ondankbaarheid of als iemand hem had beledigd. Deze registers dienden als een lopende balans,
waarin credit en debet werden gewogen op het sociale vlak.22
Naast deze registers zijn brieven een belangrijke bron voor onderzoek naar patrooncliëntrelaties en vooral geschikt voor een breder onderzoek naar een grotere groep mensen.
Correspondentieonderzoek is echter niet gemakkelijk omdat briefwisselingen vaak niet volledig zijn
overgeleverd en ze verspreid zijn geraakt over allerlei verschillende archieven. Het Huygens Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) legt zich toe op het ontsluiten van historische bronnen
en literaire teksten voor verder onderzoek. Een van de correspondenties die in de afgelopen jaren in
haar geheel is ontsloten is de briefwisseling van Constantijn Huygens.23 In de digitale editie zijn alle
bewaard gebleven brieven van en aan Constantijn Huygens opgenomen en doorzoekbaar gemaakt.
Aan elke brief zijn kerngegevens en digitale afbeeldingen van de originele brief toegevoegd, naast
verwijzingen naar eerdere edities, transcripties en vertalingen. De database is daarmee een verrijking
voor onderzoek naar Constantijn Huygens, maar biedt ook mogelijkheden voor onderzoek naar andere
aspecten in de zeventiende eeuw, bijvoorbeeld de informele kant van militaire patronage.24
Constantijn Huygens was namelijk nauw betrokken bij het leger. Als secretaris van Frederik
Hendrik ging hij elk jaar mee op veldtocht, terwijl zijn collega Jacob Junius in Den Haag achterbleef.
Huygens was tijdens de campagne verantwoordelijk voor de legeradministratie. Aan het begin van een
veldtocht werden legerorders, marsroutes en bevelen voor officieren opgesteld. Na afloop begon het
proces van inkwartiering, waarvoor verschillende registers werden bijgehouden over de plaats waar
compagnieën zich bevonden en in welk garnizoen ze gelegerd moesten worden, met daarbij de namen
van hun commandanten. Dit werk werd ook door klerken gedaan. Verder was Huygens

20

Kettering, Patrons, brokers, and clients, 9-10.
Janssen, Creaturen van de macht, 24.
22
Kooijmans, Vriendschap, 150.
23
Zie: http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens.
24
Ineke Huysman en Ad Leerintveld, ‘New perspectives of the digitized correspondence of Constantijn Huygens
(1596-1687)’, Dutch crossing 38.3 (2015) 244-258.
21
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verantwoordelijk voor het ontraadselen van Spaanse brieven in cijferschrift.25 Door zijn
werkzaamheden en betrokkenheid op de administratieve processen in het leger sprak en schreef hij
veel met hoge officieren. Ook hield hij bijna dagelijks Amalia van Solms (1602-1675) op de hoogte over
de militaire vorderingen en de gezondheid van haar echtgenoot.

De correspondentie als bron voor patronageonderzoek
Volgens Hofman was Constantijn Huygens in het leger in een unieke positie om mensen vooruit te
helpen als bemiddelaar bij de prins.26 Huygens’ bewaard gebleven correspondentie bevat dan ook
honderden brieven met verzoeken voor functies en promotie. Verder werd hij benaderd voor zaken
als verlof, de verplaatsing van de compagnieën, conflicten in het leger en financiële zaken. Door deze
veelzijdigheid aan militaire verzoeken en de vele correspondenten die met hem over deze zaken
schreven, lijkt zijn correspondentie een geschikte bron om inzicht te krijgen in hoe de informele kant
van militaire patronage werkte en welke strategieën militairen gebruikten om voorspraak te
verkrijgen. De ontsluiting van de correspondentie met afbeeldingen van de originele brieven in de
database, zo hoop ik, maakt het mogelijk om de brieven in hun samenhang te bestuderen. Mijn tweede
hoofdvraag is daarom wat de digitale editie van de correspondentie van Constantijn Huygens toevoegt
aan een ander type onderzoek dat niet gericht is op Huygens zelf, maar in dit geval op hoe de informele
kant van militaire patronage werkte.
Het is moeilijk om uitsluitend op basis van de correspondentie te herleiden of verzoeken
succesvol waren en wat Huygens’ invloed als broker was bij het verlenen van militaire patronage. In
eerdere studies naar Huygens en zijn invloed op het kunstbeleid van de stadhouder zijn zulke
aannames op basis van de correspondentie wel gedaan. Volgens Marika Keblusek trad Huygens
succesvol op als bemiddelaar bij de aankoop van boeken voor de stadhouder, en Vanessa Bezems
Sellers concludeert dat Huygens, die deel uitmaakte van een internationale kring van architecten en
beeldhouwers, de stadhouder bijstond om de tuinen van Frederik Hendrik tot een eigen kunstvorm te
verheffen.27 Ook was de invloed van Huygens, naast die van Amalia van Solms en Elizabeth Stuart, van
doorslaggevende betekenis op de ontwikkelingen in de portretkunst aan het hof, aldus Marieke
Tiethoff-Spliethoff.28
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Inge Broekman betoogt daarentegen in haar proefschrift Constantijn Huygens, de kunst en hof
dat Huygens geen invloed had op het kunstbeleid van de stadhouder.29 Als dienende hoveling volgde
hij vooral de hofconventies, wat de reden was dat hij kennis over kunst moest hebben. Volgens
Broekman vergisten ook correspondenten zich hierin. Schilders probeerden via Huygens opdrachten
van de stadhouderlijke familie te verkrijgen, maar alleen degenen die zich via invloedrijke mensen of
andere hovelingen bij hem introduceerden, hadden succes.30 Wat betreft politieke patronage maakt
Simon Groenveld de kanttekening dat het onbekend is of de adviezen van Huygens vrucht afwierpen
met betrekking tot de keuze van regenten die werden voorgedragen voor stadsambten.31 Wel noemt
hij dat Huygens’ rol van essentiële betekenis kon zijn: hij verzamelende informatie over de personen
die door de diverse steden op dubbeltallen werden voorgedragen. Het kiezen van regenten die loyaal
waren aan de stadhouder versterkten namelijk diens positie in de Republiek.
Behalve dat de brieven geen volledig antwoord kunnen geven op Huygens’ rol en invloed als
makelaar, geeft de correspondentie ook geen volledig beeld van zijn netwerkbeheer. Briefwisselingen
zijn niet volledig overgeleverd en meestal ontbreken antwoordbrieven van Huygens op de vele
verzoeken die hij kreeg. Daarnaast was patronage een zaak van vertrouwen, waardoor persoonlijk
contact altijd de voorkeur had.32 Verder werden brieven vrijwel nooit onbevangen opgesteld. Ze zijn
gemodelleerd naar bepaalde juridische of sociale conventies, die voorschreven welke vorm de
correspondenties moesten hebben, welke taal gebruikt diende te worden en met welke argumenten
het verzoek kon worden onderbouwd. Het is moeilijk om na te gaan welke relaties schuilgingen achter
deze uitingen van trouw, wederkerigheid en beleefdheid. Ook maskeerden de mooie woorden in
correspondenties de achterliggende vertwijfeling en competitie. Het bood geen zekerheid dat een
verzoek werd ingewilligd. Tegelijkertijd waren deze geformaliseerde uitdrukkingen niet betekenisloos.
Ze waren noodzakelijk tijdens het onderhouden van contacten. Daarnaast was het garanderen van
loyaliteit en het uitdrukken van vertrouwen een middel om de reputatie van de geadresseerde
expliciet te bevestigen.33
In mijn onderzoek naar de informele kant van militaire patronage staan deze uitdrukkingen en
argumenten centraal. Ze laten zien hoe een militair, familielid of vriend zich presenteerde om militaire
patronage te verkrijgen. De grote hoeveelheid brieven die Huygens ontving met onder meer
sollicitaties voor een functie in het leger, verlofaanvragen en verzoeken om militaire zaken als de
verplaatsing van een compagnie of de legering in een bepaald garnizoen, kunnen met elkaar worden
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vergeleken om patronen en verbanden zichtbaar te maken: welke keuzes werden gemaakt en naar
welke conventies werden brieven met verzoeken van militaire aard gemodelleerd?
Als antwoord op de vraag wat de digitale database toevoegt aan het onderzoek naar militaire
patronage gaat het eerste hoofdstuk in op de methodologie. Hier bespreek ik hoe de correspondentie
van Constantijn Huygens is overgeleverd, het corpus van brieven met militaire verzoeken die ik heb
samengesteld en wat een kwantitatieve analyse van dit corpus oplevert. Het hoofdstuk is een eerste
verkenning van hoe de brieven gebruikt kunnen worden voor een ander type onderzoek dat niet
specifiek is gericht op Huygens zelf en wat de digitale editie daaraan toevoegt. Uit dat hoofdstuk zal
ook blijken dat er drie thema’s naar voren komen die verder kwalitatief onderzoek waard zijn, namelijk
het gebruik van eer als argument, de betekenis van dienst voor het land voor buitenlandse officieren,
en de rol van gender in het benaderen van Huygens om militaire patronage te verkrijgen. Deze
deelonderwerpen vormen de basis van de volgende drie hoofdstukken. Vervolgens breng ik in de
conclusie al deze onderwerpen samen: welke nieuwe inzichten biedt de correspondentie van
Constantijn Huygens op de informele kant van militaire patronage?
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Hoofdstuk 1: Corpus, methode en een kwalificerende benadering

De correspondentie van Constantijn Huygens
De positie van Constantijn Huygens aan het hof bood voor hem een uitgelezen mogelijkheid om
invloedrijke vriendschappen te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen onder vorsten, staatslieden,
mensen van adel, officieren, vooraanstaande geestelijken, wetenschappers en kunstenaars.34 Het
leggen en onderhouden van deze contacten gebeurde ter plekke, maar ook op afstand door middel
van correspondentie. Vanuit zijn functie en op persoonlijke titel schreef en ontving Huygens
tienduizenden brieven. Hij archiveerde zijn correspondentie in zijn bibliotheek aan het Plein,
gesorteerd op taal en status van de correspondent. Een deel van de brieven bond hij in delen in.
Waarschijnlijk bundelde hij ook andere brieven die hij van diverse personen ontving, maar die zijn later
uit elkaar gehaald.35
Ineke Huysman en Ad Leerintveld maakten onderscheid tussen vier verschillende categorieën
correspondenten in de briefwisseling van Constantijn Huygens, dat bepalend was voor hoe Huygens
brieven bewaarde.36 Tot de eerste categorie behoorden vorsten, hoge adel en staatslieden, personen
die ver boven hem stonden. Huygens bewaarde zorgvuldig de kopieën en ontwerpen van zijn brieven
aan hen, zoals hij ook deed met de weinige antwoordbrieven die hij ontving. Ook probeerde hij zijn
eigen verzonden brieven terug te krijgen, zoals de brieven die hij bijna dagelijks schreef aan Amalia
van Solms tijdens de veldtochten van Frederik Hendrik. Hiervoor had hij een afspraak gemaakt met
Van Sevenaer, een hofdame van Amalia, die beloofde zijn brieven te bewaren.37
De tweede categorie scribenten waren de ‘lagere hogergeplaatsten’, namelijk de lagere adel,
regenten en hoge officieren, met wie Huygens vooral beroepshalve correspondeerde. De meeste
brieven die hij van hen ontving zijn bewaard gebleven, in tegenstelling tot antwoordbrieven. Een groot
deel van deze brieven bevindt zich nu in de Koninklijke Verzamelingen. Huygens rangschikte ze in
verschillende banden op alfabetische volgorde. Hij bundelde de ‘Brieven van luyden van Staet in de
Verenigde Nederlanden aen mij’ in vier delen en ‘Lettres de Grands à moy’ in twee delen.38 Van de
bundel ‘Lettres de hauts officiers militaires des Provinces Unies à moy’ is slechts een deel overgeleverd.
Die bevat brieven van dertien militairen, beginnend bij Louis de Plessis, sieur d’Ouchant, en eindigend
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bij Jacques Wijts.39 Waarschijnlijk werd deze band voorafgegaan door een eerste, maar niet
overgeleverd deel met correspondenten geordend op afzender A tot en met P.
Tot de derde categorie behoorden Huygens ‘gelijken’: de geletterde bovenlaag van de
burgerbevolking en de onderlaag van de heersende klasse. Hun brieven, maar ook de ontwerpen en
afschriften van brieven die hijzelf schreef, bewaarde Huygens zorgvuldig bij zijn persoonlijke papieren.
De vierde categorie waren personen die op de maatschappelijke ladder onder Huygens stonden, (in
elk geval deden alsof ze) tegen hem opkeken en in veel gevallen om een gunst vroegen. De meeste
overgeleverde brieven uit deze laag zijn gericht aan Huygens. Uit deze categorie zijn waarschijnlijk ook
de meeste brieven verloren gegaan. Huygens bewaarde bovendien nauwelijks afschriften van zijn
eigen brieven. Blijkbaar hechtte hij hieraan te weinig waarde; het waren vooral brieven die hij
beroepshalve schreef. Volgens musicoloog Rudolf Rasch stelde Huygens zich meestal noodgedwongen
afhoudend op in het gering aantal brieven die van hem bewaard zijn gebleven als antwoord op
verzoeken van musici.40 Hij was afhankelijk van de stadhouder en kon niet op eigen persoonlijke titel
verzoeken inwilligen.
Een belangrijke reden voor Huygens om de brieven met verzoeken van hogergeplaatsen,
gelijken en lagergeplaatsten te bewaren, is dat ze dienden als sociaal kapitaal. Ze waren
bewijsmateriaal voor zijn optreden als makelaar en het netwerk dat hij daardoor opbouwde, waarop
hij zich dan ook kon beroepen. We zien hiervan een voorbeeld in de relatie tussen Huygens en Jacob
van Wassenaer, heer van Obdam, die als militair in het Staatse leger veel brieven aan Huygens schreef
met allerlei verzoeken. Terwijl Huygens zijn invloedrijke positie als secretaris na de dood van Willem II
in 1650 kwijtraakte, klom Van Wassenaer verder op als luitenant-admiraal. In 1655 probeerde Huygens
voor zijn zoon Constantijn een positie bij het Hof van Holland te verkrijgen, onder meer door hem aan
te bevelen bij Van Wassenaer, die lid was van de Hollandse ridderschap. De positie werd echter
vergeven aan een aanhanger van de Ware Vrijheid.41 Huygens uitte zijn verontwaardiging op een kopie
van een brief van Van Wassenaer uit 1650, waarop hij noteert dat hij stank voor dank had ontvangen.42
Die had de brief aan Huygens verzonden met het verzoek of hij hem door wilde sturen aan de
burgemeester van Brielle. Omdat er belastende woorden over de stadhouder instonden had Huygens
ter bescherming van Van Wassenaer de brief niet doorgestuurd. Op de brief schrijft Huygens verder
dat hij hem zo vaak had geholpen door ‘menighvuldighe diensten (…), als ten deele blijcken kan uyt de
brieven hierbij liggende, ende hem ende alle de sijne over ende overbekent is’.43
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De nauwgezette archivering van zijn correspondentie was een ambtelijke noodzaak, maar
daarnaast had Huygens ook de wens dat zijn briefwisseling ooit uitgegeven zou worden. Zo schreef hij
in zijn autobiografie:

Tussen mijn boekenkasten, nakomelingen, zullen jullie een kabinet zien uitpuilen met brieven,
en mocht één van jullie ooit denken ze in druk te gaan verspreiden dan ben ik daar zeker niet
tegen, moedig het juist aan in de vaste overtuiging dat het vaderland zelf de verzameling op
prijs zal stellen.44

In zijn testament benadrukte hij opnieuw deze wens. Met name de Latijnse brieven moesten worden
uitgegeven, ‘ter goeder memorie van mijnen naem’.45
In zijn testament vermaakte Huygens de brieven aan zijn oudste zoon Constantijn Huygens jr.
Na het overlijden van Constantijn jr. en zijn vrouw Susanna Rijckaert kwam de correspondentie in bezit
van Constantijn Huygens Lodewijkszoon, de oudste zoon van Lodewijk Huygens. Hij archiveerde het
materiaal verder door verschillende bundels van losse brieven alsnog in te binden en door kopieën te
maken van de ontwerpen van Latijnse brieven. Na zijn dood kwam het materiaal terecht bij zijn
weduwe en later bij zijn dochter Susanna Louise Huygens, de laatste afstammeling van Constantijn
Huygens die zijn achternaam droeg. De erfenis werd verdeeld onder neven en nichten toen zij in 1785
kinderloos overleed. Ten minste drie erfgenamen kregen de beschikking over delen van de
correspondentie.46
In februari 1823 werd in Amsterdam een groot deel van de correspondentie geveild.
Gemachtigd door koning Willem I kocht S.Iz. Wiselius, secretaris van de Tweede Klasse van het
Nederlandsche Instituut, deze hele verzameling Hugeniana op. De minister van het Publiek Onderwijs,
A.R. Falck, verzocht vervolgens om het aangekochte bezit te verdelen over verschillende instellingen.
De brieven van geleerden en brieven en geschriften van de zonen van Huygens gingen naar de
Universiteit van Leiden; de correspondenties met vorstelijke personen, staatslieden en hoge personen
werden toegewezen aan het Rijksarchief; de gedichten, overige brieven en enige reisjournalen kreeg
het Koninklijk Nederlandsche Instituut, de voorloper van de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen (KNAW), in bezit. De collectie van het Rijksarchief werd in 1828 al opgeëist door het
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Koninklijk Huisarchief. In 1937 werd de collectie van de Koninklijke Academie van Wetenschappen in
permanente bruikleen afgestaan aan de Koninklijke Bibliotheek.47
Andere archieven met kleinere brievencollecties van Huygens zijn de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam, de British Library en het Nationaal Archief. Via een andere erfgenaam werd een
collectie briefmateriaal met brieven aan Huygens, die waarschijnlijk voornamelijk los of klein
gebundeld was, in 1825 in Engeland bij Sotheby’s ter veiling aangeboden. Omdat deze collectie niet in
het geheel is aangekocht, zijn delen van de correspondentie in veel verschillende handen gekomen,
waaronder ook particuliere. Inmiddels is een deel van deze brieven weer terecht gekomen in openbare
instellingen, waaronder de British Library te Londen. Van een heel aantal brieven die opgenomen zijn
in de veilingcatalogus is de huidige verblijfplaats echter nog steeds onbekend.48
Hoewel een groot deel van de correspondentie van Huygens bewaard is gebleven, zijn er ook
veel brieven verloren gegaan. Zo schatte Rudolf Rasch dat er ongeveer 10.000 brieven bewaard zijn
gebleven, wat inmiddels ook is bevestigd.49 Wanneer dit ongeveer 25 tot maximaal 75 procent van het
totale corpus is, zou de volledige briefwisseling tussen de 13.000 en 30.000 brieven bevatten. Maar
het kunnen er ook veel meer geweest zijn. Huygens schreef in een brief aan Sebastièn Chièze op 27
maart 1674 dat hij in de voorgaande 50 jaar elke maand 100 à 120 brieven had geschreven.50 Op basis
hiervan berekende Rasch dat dit 60.000 tot 72.000 uitgaande brieven zijn. Samen met de inkomende
brieven kan de totale briefwisseling wel 100.000 stuks omvatten.51 Dit betekent dat ongeveer 90
procent van de correspondentie in de loop van de tijd verloren is gegaan. Rasch plaatste hierbij de
kanttekening dat dit waarschijnlijk goeddeels ambtelijke standaardbrieven waren.52 Huygens
bewaarde zijn papieren zorgvuldig, waardoor de kans gering lijkt dat werkelijk grote porties brieven
met ‘inhoudelijk’ belang verloren zijn gegaan.

Een nieuwe digitale editie
In het begin van de twintigste eeuw publiceerde J.A. Worp in zes dikke delen de correspondentie van
Constantijn Huygens.53 Zijn uitgave De briefwisseling van Constantijn Huygens (1911-1917) is in
principe volledig: alle brieven van en aan Huygens, die hem bekend waren, nam hij op. Hij achtte het
echter niet nodig om alle brieven in hun geheel op te nemen, omdat de uitgave dan wel 25 à 30 delen
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zou beslaan. Veel brieven zijn daarom maar deels weergegeven: ze zijn samengevat, geparafraseerd
of slechts in een voetnoot vermeld bij een brief van dezelfde scribent. Ook liet Worp systematisch de
aanhef en het adres weg, net als beleefdheidszinnen, omdat zijn belangrijkste criterium het
informatieve belang van de brieven was.
Om te selecteren welke brieven wel of niet belangrijk waren, deelde Worp de correspondentie
in vier verschillende categorieën in. Tot de belangrijkste categorie behoorden de brieven van Huygens
zelf. Deze brieven nam Worp in zijn geheel op, behalve als het ging over onbelangrijke onderwerpen
of wanneer opeenvolgde brieven dezelfde zaak behandelden. De volgende categorie brieven waarvan
hij een korte inhoud of fragmenten opnam, waren brieven die in de ogen van Worp voor de
geschiedenis van betekenis zijn, bijvoorbeeld brieven over historische gebeurtenissen of brieven van
belangrijke historische personen. De brieven met verzoeken schaarde hij onder de twee minst
belangrijke categorieën. Ook hierin maakte Worp een verdeling. De belangrijkste categorie waren
brieven van jonge geleerden, dichters en promovendi die bij Huygens in de gunst wilden komen. Deze
correspondentie nam hij toch op, ‘omdat zij, in weerwil van hun onbelangrijken inhoud, iets kunnen
bijdragen tot de personengeschiedenis.’54 Tot de minst belangrijke categorie brieven behoorden de
overige verzoeken:

Maar vooral onder de brieven zijner correspondenten zijn er talloos vele, die van geene
betekenis zijn. De invloedrijke secretaris van den Stadhouder werd door honderden menschen
lastig gevallen. Officieren wenschen een ander garnizoen of eene hoogere betrekking voor zich
of hunne getrouwe ondergeschikten, particulieren verlangen opgenomen te worden in den
magistraat van hun woonplaats, magistraatspersonen trachten hunne verwanten en vrienden
aan baantjes te helpen. Den Prins durven zij niet lastig vallen, maar zij richten hun verzoeken
tot den secretaris, die Z.H. dagelijks spreekt en immers zoo grooten invloed heeft. Provinciale
ambtenaren zenden brieven, aan den Prins gericht, aan Huygens, met het verzoek ze aan Z.H.
te overhandigen. Allerlei, meerendeels onbekende, personen maken het den secretaris lastig
met hunne verzoeken.55
Deze brieven nam Worp in een groot deel van de gevallen heel summier of niet op. Door deze
categorisering zijn in totaal 1274 brieven opgenomen met slechts een verwijzing in de voetnoot.56
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Hoewel Worps editie gezien kan worden als een monument, geven zijn werkwijze en
maatstaven voor hedendaags onderzoek naar Constantijn Huygens veel beperkingen. Zo ging hij
voorbij aan het feit dat de vele beleefdheden, verzoeken en aanbevelingen in de correspondentie in
het teken stonden van het opbouwen van een sociaal netwerk, dat onmisbaar was om vooruit te
komen in de zeventiende eeuw. De gehele correspondentie droeg bij aan het onderhoud van Huygens’
netwerk, het verkrijgen van gunsten en het bewijzen van dienst en wederdienst. Onderzoek naar
patronage in de correspondentie van Huygens is daarom pas mogelijk sinds het bestaan van de digitale
editie ‘Huygens Brieven Online’ van het Huygens ING. In de online database is de editie van Worp met
de daarin gehanteerde briefnummers als uitgangspunt genomen. Zijn editie is gedigitaliseerd en
opgenomen in de database, waaraan metadata als datum, naam van de correspondent, plaats, taal en
vindplaats van de brief zijn toegevoegd. Aan vrijwel elke brief zijn daarnaast een of meer facsimile’s
toegevoegd van de originele brieven. Ook zijn er ruim 600 nieuwe brieven aan de database
toegevoegd, die aan Worp nog niet bekend waren. Zo zijn er onder meer 60 brieven aan en van de
Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz gevonden in de collectie van de Koninklijke
Verzamelingen

en

Tresoar,

die

nieuwe

inzichten

geven

in

hun

vriendschap

geschenkenuitwisseling.57

Afbeelding 1: Webpagina van de zoekfunctie van de online database, waarmee in de correspondentie van Constantijn
Huygens gezocht kan worden: http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/zoek
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en

De database is een enorme verrijking voor historisch onderzoek: alle beschikbare brieven van
Huygens zijn voor het eerst bij elkaar gebracht, waaraan digitale afbeeldingen van de originele brieven
zijn toegevoegd. Daarnaast biedt de database een zoekfunctie aan, waardoor naar de metadata van
brieven gezocht kan worden, zoals correspondent, tijdsperiode, taal of archief. Tegelijkertijd zijn er
ook nog beperkingen. Hoewel bij een aantal brieven transcripties, vertalingen en/of samenvattingen
zijn opgenomen, ontbreekt dit nog bij een groot deel van de brieven. De database is daardoor moeilijk
doorzoekbaar op inhoud en de onderzoeker valt dan snel terug op de editie van Worp als eerste
uitgangspunt. Het lezen van de diverse handschriften en talen vergt namelijk nog aanmerkelijke
inspanning en tijd. Het risico is dat de (fragmenten van) brieven die Worp in zijn editie niet opnam nog
steeds buiten beschouwing van de onderzoeker vallen.
Het toevoegen van transcripties en vertalingen zal daarnaast een bijdrage leveren aan de
inhoudelijke correctie van Worps editie. Zijn transcripties zijn in grote lijnen correct, maar bevatten
ook fouten en weglatingen. Verder bevat zijn uitgave een relatief groot aantal fouten in de
interpretatie van de datering. Daarnaast heeft Worp in een uitvoerig notenapparaat zowel biografische
informatie over de scribenten opgenomen als informatie over de in de brieven genoemde personen,
titels en zaken, maar ook hier zijn fouten ingeslopen.58 Een voorbeeld hiervan is de brief van Wolf van
Haersolte van 22 augustus 1650, die hij ondertekende met ‘W van Haersolte’ en waarin hij verzocht
om de verplaatsing van de compagnie van zijn broer Van Appelthorn. Worp schreef ten onrechte deze
brief toe aan Willem van Haersolte, drost van Bredevoort.59 Hij was echter op 12 juli 1646 omgekomen
bij de Bredevoortse Kruittorenramp, waardoor hij onmogelijk deze brief had kunnen schrijven. Door
het transcriberen van alle brieven en ze in hun context te plaatsen, zullen de tekortkomingen van de
editie van Worp verder aan het licht komen en verbeterd kunnen worden in de digitale editie.
Tegelijkertijd laat dit ook zien hoe belangrijk het is om terug te gaan naar de originele bron en niet
blind te varen op edities.

Corpus van militaire patronagebrieven
De online database van de correspondentie van Constantijn Huygens biedt de mogelijkheid om
onderzoek te doen naar hoe de informele kant van militaire patronage in het Staatse leger werkte. Op
basis van een eerste willekeurige selectie van 558 patronagebrieven met diverse verzoeken op politiek
militair en cultureel niveau heb ik een selectie gemaakt van 118 brieven met verzoeken van militaire
aard, die zich momenteel bevinden in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.

58
59

Rasch, Driehonderd brieven, 83-84.
5062: Wolf van Haersolte aan Constantijn Huygens, 22 augustus 1650, KV.
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Op basis van een analyse van deze Leidse brieven heb ik het corpus verder uitgebreid met
brieven uit andere archieven. Als eerste bakende ik de periode af door alleen brieven op te nemen die
tussen 1625 en 1650 aan Huygens zijn geschreven, omdat hij in deze periode Frederik Hendrik en
Willem II als secretaris diende. Verder koos ik ervoor om alleen brieven, waarvan een digitale
afbeelding beschikbaar was, mee te nemen in het onderzoek. Hierop maakte ik enkele uitzonderingen:
zo waren er nog geen scans uit de British Library toegevoegd. Ook zijn er enkele brieven in Worp
waarvan de vindplaatsen niet bekend zijn. Een voorbeeld is een brief van J. Nannir, die hij op 12 juli
1647 vanuit Šibenik in Dalmatië aan Huygens schreef.60 Hij was als kwartiermeester in dienst geweest
van het Staatse leger, maar nu diende hij als ingenieur in dienst van Venetië. In zijn brief, die Worp
deels letterlijk citeert, vraagt hij of Huygens zijn moeder wil adviseren over hoe ze financieel zoveel
mogelijk voordeel kon behalen uit zijn functie als kwartiermeester, die hij blijkbaar nog steeds bezat
en ook wenste te behouden. De originele brief was volgens Worp in bezit van de firma Martinus Nijhoff
in Den Haag, maar is nog niet teruggevonden.
Vervolgens heb ik op basis van de Leidse brieven onderscheid gemaakt tussen verschillende
soorten categorieën van militaire verzoeken:

1. Verzoek om een functie in het leger;
2. Verzoek om verlof. Hiervoor was officiële toestemming van de stadhouder nodig, anders was
er sprake van desertie;
3. Verzoek om financiële steun of hulp bij een financiële kwestie;
4. Verzoek om voorspraak of bemiddeling bij een conflict, een juridische kwestie of een
gevangenneming;
5. Verzoek over of voor een compagnie, regiment of garnizoen. Deze verzoeken gaan om de
verplaatsing of inkwartiering van een compagnie in een garnizoen, het meedoen aan de
veldtocht, de versterking van garnizoenen of het verkrijgen van patenten en aktes;
6. Overige verzoeken om militair advies of informatie van de stadhouder of Huygens, of een
verzoek om advies of informatie door te geven aan de stadhouder;
7. Overige verzoeken of niet specifieke verzoeken, waarbij bijvoorbeeld werd verwezen naar een
eerdere mondelinge afspraak of dat de brenger van de brief het verzoek verder zou toelichten.

Naast deze verzoeken kreeg Huygens tal van verzoeken om paspoorten en sauvegardes. Deze brieven
heb ik in de selectie niet meegenomen, omdat het hier om een ander soort militair verzoek gaat als
bescherming tegen het leger.

60

4621: J. Nannir aan Constantijn Huygens, 12 juli 1647, huidige vindplaats onbekend.
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Aan de hand van bovenstaande criteria ben ik verder gaan zoeken in de online database. Hier
zijn in totaal 9187 brieven opgenomen. Dit zijn 3282 uitgaande brieven en 5905 inkomende brieven.61
Deze brieven zijn geschreven door ongeveer 1200 verschillende correspondenten.62 In de
correspondentenlijst is bij de meeste scribenten een korte beschrijving van hun functie opgenomen:
ongeveer 125 personen bekleedden een militaire functie in het leger, waarvan 108 scribenten in de
periode tussen 1625 en 1650 met Huygens correspondeerden. De brieven van deze militairen heb ik
doorgenomen en opgenomen in het corpus wanneer de brief in een of meerdere van de zeven
categorieën geplaatst kon worden. De overige brieven van militairen, die niet zijn opgenomen in het
corpus, blijven desondanks belangrijk voor het verdere onderzoek: ze laten zien hoe vaak militairen
schreven, voor welke zaken ze nog meer schreven en welke relatie ze met Huygens hadden.
Een groot deel van de brieven is echter niet door militairen zelf geschreven, maar door
tussenpersonen. Dit zijn hogere officieren, familieleden of voorstaande politici, maar ook vrouwen
schreven met militaire verzoeken aan Huygens. Uit de eerste selectie van Leidse brieven blijkt dat een
kwart van de brieven door vrouwen is geschreven. Vrouwen zetten zich dus actief in, hoewel in
mindere mate dan mannen, om patronage bij Huygens te verkrijgen voor zichzelf, hun echtgenoten,
zonen of andere familieleden die in het leger dienden. Om deze selectie van brieven van vrouwen
zover mogelijk uit te breiden, heb ik alle 264 brieven van vrouwen doorgenomen die Huygens tussen
1625 en 1650 ontving. 44 brieven bevatten een militair verzoek, geschreven door 24 verschillende
vrouwen.
Daarnaast zijn er veel brieven met een verzoek voor een militair van mannelijke familieleden
en politici, die zelf geen dienstdeden in het Staatse leger. Deze brieven zijn moeilijker te vinden, omdat
ze behoren tot de grote hoeveelheid overige brieven die niet geschreven zijn door militairen of
vrouwen. Via de database kan er gezocht worden in de editie van Worp, nieuwe transcripties of
samenvattingen door als zoekterm verschillende militaire functies of woorden als ‘aanbeveling’,
‘militair’, ‘officier’, ‘leger’ en ‘recommandatie’ te gebruiken. De beperking van deze zoekmethode is
dat aan de ene kant niet alle brieven worden gevonden, omdat in een groot deel van de
patronagebrieven deze termen niet concreet worden genoemd, en aan de andere kant brieven worden
meegenomen waarin het niet om militaire patronage gaat. Verder sluit het de nieuwe brieven en
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Geraadpleegd op 29 april 2020. De database wordt soms nog aangevuld met nieuwe brieven, hoewel dit niet
om grote aantallen gaat.
62
Zie: http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/personen. De correspondentenlijst
geeft hier een enig vertekend beeld. In totaal worden er 1375 correspondenten genoemd. Een aantal
correspondenten staan er echter meerdere keren in, bijvoorbeeld belangrijke historische personen, die ook op
voornaam te vinden zijn, en gehuwde vrouwen waarbij zowel een verwijzing naar de naam van haar
echtgenoot als naar haar eigen naam is opgenomen. Wanneer een persoon meerdere keren is opgenomen,
dient telkens een naam als ‘standaardnaam’, waaraan de brieven zijn gekoppeld. Bij de andere naam is een
verwijzing naar deze standaardnaam opgenomen.
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brieven die Worp in de voetnoot had opgenomen uit, tenzij er in de online editie een transcriptie of
samenvatting aan de desbetreffende brief is toegevoegd. Worp nam echter juist veel
patronagebrieven niet of onvolledig op vanwege hun ‘onbelangrijkheid’. De selectie van brieven van
mannelijke correspondenten zonder een functie in het leger is daarom willekeuriger en onvolledig.
Tegelijkertijd is het corpus geen sluitend geheel en zijn bij het kwalitatieve onderzoek ook nog andere
brieven betrokken.
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niet-militair (m)
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Figuur 1: Categorieën van correspondenten in het corpus brieven

Uiteindelijk selecteerde ik voor het corpus 377 brieven van 152 verschillende
correspondenten.63 Ongeveer de helft van deze brieven is geschreven door een officier of iemand die
een militaire functie ambieerde. Verder schreven er 25 vrouwen, 43 mannen zonder functie in het
leger en 8 politieke instellingen, zoals stadsregeringen. Vrijwel de helft van de brieven is afkomstig uit
de Koninklijke Verzamelingen: dit zijn vooral de brieven van hogere officieren, staatslieden en
personen van adel, oftewel de mensen die een hogere rang hadden dan Huygens.64 Daarnaast liggen
er van het geselecteerde corpus 140 brieven in de Universiteitsbibliotheek van Leiden. Dit zijn de
brieven van vrouwen, politieke instellingen en officieren die vaandrig, luitenant of kapitein waren of
een van deze functies ambieerden.65 Deels waren dit personen die onder Huygens op de
maatschappelijke ladder stonden en daarom tegen hem opkeken. Daarnaast bevindt zich een klein en
willekeurig aantal brieven in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, de Koninklijke Bibliotheek,
het Nationaal Archief en de British Library.

63

Zie bijlage voor de lijst van brieven.
Huysman en Leerintveld, ‘New perspectives of the digitized correspondence’, 252.
65
Ibidem.
64
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Figuur 2: Huidige vindplaats van de brieven

Figuur 3 toont dat hoewel Constantijn Huygens al vanaf 1625 secretaris was, hij pas vanaf
halverwege de jaren dertig meer militaire patronagebrieven ontving, met in de jaren veertig de
grootste piek. Dit laat zien dat hij in zijn rol als broker groeide: hij had tijd nodig om relaties op te
bouwen en het vertrouwen te winnen van zowel zijn patroon Frederik Hendrik als cliënten. Met de
dood van Frederik Hendrik op 14 maart 1647 werd Huygens’ rol als tussenpersoon voor militaire zaken
steeds minder belangrijk. Willem II werd opperbevelhebber, met wie Huygens nooit dezelfde
vertrouwelijke band ontwikkelde. Ook reorganiseerde Willem zijn hofhouding, waardoor Huygens
andere taken kreeg en secretaris op de tweede plan werd. Volgens Janssen werd de voormalige
topmakelaar voortaan uitgesloten bij politieke benoemingen in steden en gewesten. Cliënten die niet
goed waren ingelicht in de hofkringen bleven Huygens echter aanschrijven.66 Waarschijnlijk gold dit
ook voor militaire verzoeken. De afname van verzoeken valt verder te verklaren uit het feit dat het
leger in de jaren voor de Vrede van Munster niet meer in actie kwam.
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Figuur 3: Ontvangen brieven per jaar
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Janssen, Creaturen van de macht, 130.
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Correspondenten
Een analyse van de gegevens van deze 377 brieven biedt interessante inzichten in wie de
correspondenten zijn. De helft van de brieven is geschreven door personen die afkomstig zijn uit de
Republiek. De helft van deze groep bekleedde geen functie in het leger. Dit zijn onder meer
staatslieden die vanuit hun functie vaker contact hadden met Huygens en de stadhouder. De andere
brieven zijn geschreven door buitenlandse officieren. Zij hadden in de Republiek een minder groot
netwerk en schreven daarom voornamelijk voor zichzelf. Daarnaast laat figuur 4 zien dat vooral brieven
van Duitse officieren zijn opgenomen in het corpus. Met name leden van de familie Nassau schreven
brieven aan Huygens. Deze brieven hadden voor Huygens ook een sociale waarde, waardoor hij ze
zorgvuldig bewaarde.
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Figuur 4: Herkomst van de correspondenten

De Nederlandse correspondenten kwamen grotendeels uit de landprovincies. In deze
gewesten speelde de adel nog een belangrijke rol en voor hen was een militaire carrière belangrijk.67
De militairen en hun familieleden die aan Huygens schreven, behoorden ook vaak tot de adel of
hadden een adellijke status verworven.

67

Fred Vogelzang, ‘‘Sorchvuldich van eere ende reputatie’. Adellijke militairen in Staatse dienst in het Sticht in
de zeventiende en achttiende eeuw’, Jaarboek Oud-Utrecht (2015) 134-158, 149.
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Figuur 5: Herkomst per gewest van het totaal aantal correspondenten die afkomstig waren uit de Republiek

Ook in taal is er veel variatie. De brieven van militairen zijn voor de helft geschreven in het
Nederlands, de andere helft in een vreemde taal. Dit is verbonden met de herkomst van een militair:
Engelse soldaten schreven voornamelijk in het Engels en Italiaanse officieren schreven ook deels in
hun eigen taal. Tegelijkertijd waren er militairen die zich wortelden in de Republiek en hun brieven in
het Nederlands tot Huygens richtten: zo schreef Eustachius Püchler, een officier van Oostenrijkse
komaf, al zijn brieven in het Nederlands. Frans is de taal die door elke nationaliteit werd gebruikt: het
was de taal van het hof en van het leger. Correspondenten schreven niet altijd in dezelfde taal, maar
wisselden hierin af.
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Figuur 6: Taal waarin de brieven zijn geschreven

De niet-militairen en vrouwen schreven voornamelijk in het Nederlands, maar richtten hun brieven
ook in het Frans tot Huygens. De 5 Latijnse brieven zijn geschreven door geleerden en predikanten.
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De meeste correspondenten schreven zelf hun brief aan Huygens. Hogere officieren in het
Staatse leger maakten echter het meeste gebruik van een secretaris om hun brieven aan Huygens op
te stellen, om ze vervolgens zelf te ondertekenen. Dit zijn vooral militairen met een buitenlandse
nationaliteit, zoals leden van de familie Nassau en de Italiaanse officieren.
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Figuur 7: Verschijningsvorm van de brieven

Verzoeken
Uit de brieven blijkt dat veel militairen niet direct aan Huygens schreven, maar een tussenpersoon
gebruikten, zoals een hogere officier, een familielid of vriend. Aan de hand van de eerdergenoemde
zeven criteria heb ik de brieven onderverdeeld om inzicht te krijgen in de relatie tussen de verzoeken
en de categorie correspondenten.
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Figuur 8: Verzoeken van militairen
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Figuur 8 laat zien dat militairen voornamelijk voor of namens zichzelf schreven met verzoeken over de
verplaatsing van hun compagnieën, versterking van regimenten of het verkrijgen van patenten. Ook
schreven militairen meestal zelf wanneer ze verlof nodig hadden of wanneer er sprake was van een
conflict of gevangenneming. Wanneer ze een functie in het Staatse leger ambieerden, schakelden ze
daarentegen vaak anderen in: 67 brieven zijn geschreven door een mannelijke niet-militair, 52 brieven
door een hogere officier, waaronder vaders of familieleden die ook in het leger dienen, en 19 brieven
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door een vrouw.
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Figuur 9: Verzoeken van niet-militairen (mannen)

De mannelijke niet-militairen behoorden vaak al tot het netwerk van Huygens, zoals de politici
Adriaen Ploos van Amstel, Sweder van Haersolte en Barthold van Gent. In hun brieven met politieke
nieuwtjes richtten ze ook hun aanbevelingen en verzoeken voor soldaten aan Huygens. Naast
verzoeken om een functie schreven ze met verzoeken over onder meer de plaats waar de compagnie
van hun zoon gelegerd zou moeten worden. Net als andere briefschrijvers namen ze in hun rol als
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Figuur 10: Verzoeken van vrouwen
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De vrouwen schreven grotendeels voor familieleden, in het bijzonder voor echtgenoten en
kinderen. Met name moeders waren actief om een militaire functie voor hun zoon te verkrijgen. Het
was echter minder gebruikelijk dat een echtgenote schreef, behalve wanneer het ging om een militaire
zaak als de verplaatsing van een compagnie. Ook is het opmerkelijk dat vrouwen in vergelijking met
mannen vooral financiële verzoeken deden. Dit deden ze ook voor zichzelf wanneer hun echtgenoot,
die in het leger diende, was overleden. Er zijn slechts vier brieven in het corpus opgenomen waarin
militairen voor zichzelf om financiële steun verzoeken. Daarnaast vroegen officieren in twee brieven
financiële steun voor een familielid, maar in beide gevallen betreft het een verzoek voor een vrouw,
namelijk een moeder en schoonzus.

Argumenten
Een kwantitatieve analyse van brieven geeft inzicht in welke keuzes militairen maakten wanneer ze
met een verzoek aan Huygens schreven. Hun doel is om een positief antwoord van de stadhouder te
ontvangen, waardoor er achter het doen van een bepaald verzoek door bepaalde mensen bewuste
keuzes schuilen. Ook het taalgebruik en de argumentatie spelen een belangrijke rol in brieven van deze
cliënten. Een analyse daarvan geeft verder inzicht in hoe de informele kant van militaire patronage
werkte. Uit het eerste corpus van de Leidse brieven selecteerde ik daarom 79 brieven.68 Dit zijn 56
brieven van mannen en 23 brieven van vrouwen, geschreven in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.
De genoemde argumenten in de brieven schaarde ik vervolgens onder twaalf verschillende soorten
categorieën:

1. Werkervaring/dienst voor het land: beroep op hoeveel werkervaring iemand heeft en zijn
eerdere carrière. Dit argument is vaak verbonden met een beroep op de dienst aan het land;
2. Eigenschappen: beroep op de eigenschappen of het karakter van een persoon;
3. Rationeel: rationele onderbouwing van een verzoek met feitelijke gegevens;
4. Emotioneel: het gebruik van emoties en gevoelens;
5. Religieus: beroep op de hulp van God;
6. Voorouders: beroep op familie en hun rol in het verleden;
7. Eer/reputatie: beroep op eer of reputatie. Het gaat hier om een expliciete verwijzing, omdat
dit ook deels in andere argumenten is verwerkt, bijvoorbeeld bij een beroep op voorouders;
8. Eerder gedane beloften: beroep op beloften die eerder zijn gedaan door de stadhouder,
Huygens of iemand anders;
9. Rol van Huygens: beroep op Huygens’ rol als secretaris en zijn toegang tot de stadhouder;

68

Zie bijlage.
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10. Patronage (beloften, wederdienst): expliciet beroep op patronage, waarbij een wederdienst
of vriendschap wordt beloofd aan Huygens;
11. Aanbevelingen: beroep op aanbevelingen van anderen die het verzoek steunen;
12. Geld: beroep op financiële middelen die iemand wil geven om bijvoorbeeld een functie te
verkrijgen.

Door bij elke brief te noteren welke argumenten werden gebruikt en ze vervolgens per categorie onder
te verdelen, ontstaat er een overzicht welke argumenten correspondenten inzetten in militaire
patronagebrieven. In de meeste brieven wordt expliciet een beroep gedaan op Huygens’ rol als broker:
het was een bewuste keuze van de correspondenten om aan hem te schrijven en niet direct een
recommandatiebrief aan de stadhouder te richten. In de brieven wordt Huygens daarom geprezen om
zijn goede eigenschappen en bekendheid om anderen te willen helpen.
Figuur 11 laat daarnaast zien dat de eigenschappen van een persoon veel minder als argument
werd gebruikt. Zowel aanbevelingen van anderen en de opgedane werkervaring waren belangrijkere
argumenten. Verder zijn er duidelijke verschillen te zien in welke argumenten mannen en vrouwen
gebruikten. In tegenstelling tot vrouwen deden mannen expliciet een beroep op eer en reputatie.
Vrouwen deden daarentegen vaker een beroep op de reputatie van voorouders. Ook is het opmerkelijk
dat vrouwen in ruim zestig procent van de brieven emotionele argumenten inzetten om hun verzoeken
te ondersteunen.
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Figuur 11: Gebruikte argumenten door mannen en vrouwen

30

90%

Tegelijkertijd gaat het hier slechts om een kleine selectie brieven, waardoor er voorzichtigheid
is geboden bij de interpretatie van de gegevens. De grafieken geven geen volledig beeld van hoe
militaire patronage in brieven vorm krijgt. Verder speelt interpretatie een rol in het verwerken van de
gegevens in de grafieken en diagrammen. Daarnaast komen de brieven door deze kwantitatieve
analyse niet zelf tot leven. Hiervoor is een kwalitatieve analyse nodig waarin de inhoud van brieven
verder verwerkt kan worden. Ook is er aanvullend literatuuronderzoek nodig om de gegevens verder
in te kaderen.

Conclusie
Constantijn Huygens’ correspondentie leent zich uitstekend voor een kwantitatieve analyse door de
grote hoeveelheid brieven die bewaard zijn gebleven en nu allemaal in een database te vinden zijn. De
zoekfunctie en de toegevoegde metadata vergemakkelijkt het vergelijken. Veel brieven van Huygens
zijn echter niet bewaard, waardoor de selectie van brieven met militaire verzoeken behoort tot de
crème de la crème van zijn gehele correspondentie. Deze brieven waren voor Huygens van waarde om
te bewaren. Daardoor geeft een analyse van brieven vooral inzicht in patronage onder hoge officieren
en familieleden van belangrijke regenten.
Hoewel het om een selectie van brieven gaat, zijn er interessante thema’s te zien. Het
suggereert dat verschillende personen, afhankelijk van hun positie en rol, verschillende verzoeken
deden en argumenten gebruikten. Deze eerste analyse biedt daarom handvatten voor verder
onderzoek naar hoe de informele kant van militaire patronage werkte, dat in de volgende
hoofdstukken wordt uitgewerkt. Zo lijkt eer als argument vaker gebruikt te worden dan een beroep op
iemands persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten. Verder waren er veel buitenlandse militairen in
Staatse dienst. Figuur 11 laat niet zien welke argumenten door hen het meest werden gebruikt, maar
hun grote aanwezigheid in de correspondentie van Constantijn Huygens roept vragen op over wat een
argument als dienst voor het land voor hen betekent. Ook blijkt uit deze kwantitatieve analyse dat
gender een rol speelt in strategieën om patronage te verkrijgen: vrouwen vroegen in tegenstelling tot
mannen om financiële hulp en zetten daarnaast emotionele argumenten in. De kwantitatieve analyse
roept naast deze nieuwe inzichten dus vragen op waarvoor verdere analyse van de brieven nodig is.
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Hoofdstuk 2: Een beroep op eer en reputatie

Lange tijd is in de historiografie verondersteld dat in de Republiek de adel als militaire klasse ten onder
ging in de zestiende eeuw. De technische en tactische militaire veranderingen in het Staatse leger
maakten het oude ridderlijke ideaal en de aristocratische militair overbodig, en andersom
professionaliseerde het leger door de kleine rol van de adel en dominantie van de burgerlijke
mentaliteit. Volgens de Britse historicus David Trim zijn deze claims echter nauwelijks gebaseerd op
bronnenonderzoek.69 Dit komt mede omdat generaties historici vooral onderzoek hebben gedaan naar
de economische en sociale geschiedenis. De Nederlandse Gouden Eeuw stond voor hen voor een
periode van bloeiende handel en kunst, waarin regentenelites het voor het zeggen hadden en waaraan
oorlog en geweld tegenovergesteld waren.70 Henk van Nierop concludeerde in zijn baanbrekende
proefschrift Van ridders tot regenten dat er helemaal geen sprake was van een ‘crisis’ onder de
Hollandse adel, maar dat ze hun invloed behielden tijdens de Tachtigjarige Oorlog.71 Desondanks
wijdde hij slechts een paar bladzijden aan de militaire rol van de Nederlandse adel, waardoor ook hij
de ruimte openliet voor de mogelijkheid dat de adel slechts een kleine rol speelde in het Staatse leger.
Dit beeld is in recente geschiedschrijving sterk bijgesteld. Veranderingen in de militaire praktijk
in de zestiende eeuw leidden veeleer tot een toenemende militarisering van het leven en de cultuur
van de adel.72 Hoewel kleine feodale legers die onder een lokale edelman stonden verdwenen,
kwamen daarvoor huurlegers in de plaats die grotendeels werden uitgerust en aangevoerd door
dezelfde edellieden. Een militaire carrière bleef sociaal wenselijk en sloot nog steeds aan bij het
zelfbeeld van de adel. Edellieden dienden echter niet meer tussen de soldaten zoals voor 1550, maar
beperkten zich tot officiersfuncties. Ook de stadhouder gaf de voorkeur aan adellijke personen voor
de rang van vaandrig, luitenant en kapitein bij zowel Nederlandse als buitenlandse compagnieën. Door
de adel uit de landprovincies aan zich te binden kon hij zijn eigen macht vergroten tegenover de
Hollandse regenten; voor edellieden gaven deze hoge functies in het leger toegang tot de stadhouder
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met de bijbehorende politieke en sociale invloed.73 Hierdoor ontstond er geleidelijk een professioneel
officierskorps, waarin adellijke normen en waarden domineerden.74
Ook de verburgerlijking van de adel is een mythe. Ridderlijke deugden werden door de adel
hooggehouden. Twee centrale waarden voor een edelman waren eer en reputatie. Conrad Gietman
onderzocht in zijn proefschrift Republiek van adel wat het begrip eer voor de Oost-Nederlandse adel
tussen 1555 en 1702 betekende en concludeerde dat het hele bestaan van de adel draaide om het
behouden en vermeerderen van eer en het vermijden van schande voor henzelf en familieleden.75 Hij
definieert adellijke eer als een ordeningsprincipe, een door God gegeven en door afstamming
doorgegeven waardigheid, waardoor de adel aanspraak maakte op macht en aanzien en recht had op
voorrang. De deugd is de innerlijke kant van het eerbegrip; het is iemands positieve eigenschap volgens
de normen van zijn of haar stand. Door het normerende karakter was het een gedragscode waaraan
een edelman zich diende te houden. Tegelijkertijd veronderstelde eer competitie. Zijn reputatie, de
publieke zijde van het eerbegrip, was het hoogste goed dat men op aarde bezat. Omdat iemands eer
werd beoordeeld naar het handelen volgens deugden als dapperheid, gerechtigheid, matigheid en
wijsheid, werd de adellijke mentaliteit gekenmerkt door een grote nadruk op concurrerend
zelfbewustzijn.76
Gietmans boek is vooral een mentaliteitsgeschiedenis van de adel, met een focus op aspecten
als familie, geweld en de jacht, waardoor de rol van edellieden in het leger en bijbehorende noties van
eer in zijn studie vrijwel niet aan bod komen. Het artikel van Fred Vogelzang over adellijke militairen
in Staatse dienst in het Sticht in de zeventiende en achttiende eeuw vormt hierop een aanvulling. Hij
beargumenteert dat de adel het leger als zijn natuurlijke habitat zag en dat een adellijke geboorte
daarom voorbestemde tot een dapper en eervol militair bestaan.77 Naast edellieden dienden ook
regentenzonen in het leger. Zij probeerden hun eigen reputatie te versterken met heerlijke titels en
een militaire carrière als een eerbiedwaardige variant van een bestuurlijke carrière of als opmaat tot
adellijke verheffing. Ook voor hen vormden eer en reputatie de basis van hun maatschappelijke
status.78 Dit blijkt ook uit de brieven die Constantijn Huygens ontving met militaire verzoeken van
zowel edellieden als regenten: eer was een veelgebruikt argument en nam verschillende vormen in. In
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dit hoofdstuk onderzoek ik daarom welke overwegingen correspondenten maakten bij het vragen om
een gunst en welke rol eer daarin speelde.

Officiersloopbaan
Aspirant-officieren begonnen onder een ervaren kolonel en leerden het vak in de praktijk. Vaak
dienden ze eerst als vrijwilliger. Na een aantal jaren kon een jonge edelman worden benoemd op een
vacante vaandrigplaats, waarna al een jaar later zijn bevordering tot luitenant of zelfs tot kapitein kon
volgen.79 Om promotie te krijgen was een netwerk noodzakelijk, waarin het draaide om dienst en
wederdienst, maar ook verschillende belangen een rol speelden. Hier ging het niet alleen om moed,
wat in de adellijke ideologie vooropstond. Het was een kwestie van juiste vrienden, lobbyen en
voldoende krediet.80 Ook was het belangrijk om te slagen aan het stadhouderlijke hof om een
officiersfunctie te bemachtigen, die vervolgens goed te vervullen en verdere promotie te krijgen. Bij
het ontvangen van aanbevelingsbrieven moest Huygens dus niet alleen kijken naar de geschiktheid van
een kandidaat, maar vooral rekening houden met de belangen van vooraanstaande edellieden, politici
en familieleden.
Zo schrijft de goudsmid en muntmeester van Holland, Adriaan Rottermont, in augustus 1640
een brief met een aanbeveling voor Pancras van Nispen, de oudste zoon van zijn collega generaalmuntmeester Justus van Nispen. Pancras diende al drie jaar als aspirant-officier in het Staatse leger en
wenste daarom een functie als vaandrig. Rottermont had Huygens lesgegeven in het boetseren van
was en het maken van afgietsels van penningen. In deze brief beroept hij zich nadrukkelijk op deze
relatie met Huygens, maar ook op de vriendschap met Justus van Nispen, die hem, sinds hij
muntmeester van Holland was, altijd behulpzaam was geweest, ‘al oft hij mijn broeder ware’.81 Als
Huygens deze aanbeveling zou overnemen, kon Rottermont nog meer ‘profijt’ uit deze vriendschap
met Van Nispen genieten. Ook voor Huygens leverde het voordeel op: de generaal-muntmeester zou
zijn dankbaarheid aan Huygens betonen en Rottermont zou zijn diensten blijven aanbieden. In twee
brieven uit 1635 waarin Sweder van Haersolte Pauwel van Roussel aanbeveelt voor de functie van
vaandrig, doet hij vooral een beroep op dat deze ‘wackere jonghman’ veel verwanten had in de
regering van Overijssel, in het bijzonder ‘d’heer griffier van dese provintie datt een seer eerlick man
ende getrou diener van Sijn Excellentie is’.82 Naast deze brief van Van Haersolte hadden ook de heren
van Overijssel een aanbevelingsbrief aan de stadhouder zelf gericht. Als Huygens Roussel aan een

79

Olaf van Nimwegen en Ronald Prud’homme van Reine, ‘De organisatie en financiering van leger en vloot van
de Republiek’, in: Groen, De Tachtigjarige Oorlog, 353-401, 356-357.
80
Luuc Kooijmans, Liefde in opdracht. Het hofleven van Willem Frederik van Nassau (Amsterdam 2000) 40.
81
2490: Adriaan Rottermont aan Constantijn Huygens, augustus 1640, UBL.
82
1108e: Sweder van Haersolte aan Constantijn Huygens, 25 november 1635, KV; 1234: Sweder van Haersolte
aan Constantijn Huygens, zonder datum, KV.

34

functie hielp, zou de ‘heer greffier Roelinck niett meerders (…) wenschen als U.Ed. te kunnen
dienstdoen ende sult hem ende mij noch meerder obligeren’.83
Militaire patronage was namelijk een politiek spel. De gewestelijke staten droegen voor een
vacante compagnie aan de stadhouder drie kandidaten voor, waarbij ze ook de luitenant en de
vaandrig of kornet van de desbetreffende compagnie op de lijst plaatsten. Officieren uit
regentenfamilies maakten hierdoor meer kans op bevordering dan militairen zonder deze
connecties.84 In Zeeland had bijvoorbeeld Johan de Knuyt, vertrouweling van Frederik Hendrik en
vertegenwoordiger van de Eerste Edele in Zeeland, veel invloed. Herman de Hubert schrijft op 12 juli
1646 aan Huygens om zijn oudste zoon aan te bevelen tot luitenant, waarvoor hij de raadpensionaris
van Zeeland ook al had benaderd. De Staten van Zeeland durfden echter niet de lijst van geschikte
kandidaten op te stellen omdat De Knuyt afwezig was, die ‘noch soo crachtige influentie hadde inde
gemoederen van serviabele en obesquieuse menschen aldaer’.85 Daarom besloot De Hubert om
Huygens zelf te benaderen om zijn zoon voor te dragen bij de stadhouder om hem ‘tot soodanige trap
van eere te brengen’.86 Dit wierp zijn vruchten af, want op 19 september schrijft hij opnieuw aan
Huygens:

Mijn penne kan nyet uuytdrucken de blijtschap die bij mij geschept is over de promotie van
mijne outsten sone, (…) heb van mijne side U.Ed., hebbende gepresenteert het officium over
een oprecht vrunt, ende het compliment van eene perfecte vruntschap eerbidich te
bedancken.87

De Knuyts invloed in de benoemingen door de Staten van Zeeland blijkt ook uit zijn eigen
brieven aan Huygens. Hij werd door veel mensen benaderd en schrijft uitgebreid wie er geschikt waren,
welke kandidaten tegenover elkaar waren geplaatst op de nominatielijst, maar ook wie de
verschillende kandidaten steunden.88 In twee brieven van 15 en 16 september 1635 beveelt hij
luitenant Cabeljau aan die genomineerd stond voor de functie van kapitein van de vacante compagnie
van Rogier van Borssele. Daarnaast schrijft hij dat de bestuurders van Goes en Vlissingen ontsteld
waren dat tegenover hun favoriete kandidaat, luitenant Cats, zulke sterke tegenkandidaten waren
geplaatst:
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vreesende Sijn Excellencie door d’een ofte d’ander wel mochte gemoveert worden den
voornoemde Cats voorbij te gaen, dat ick niet en hope, alsoo hij lange onder die compagnie als
luytenant ende alomme seer loffelijck sich gecomporteert heeft, ende sunderlinge vermits des
vaders goet qualiteyten ende menichvuldige vrunden bij de voornoemde steden extraordinaris
gedragen wort.89

De stadhouder moest telkens de verschillende belangen afwegen om zoveel mogelijk mensen aan zich
te binden om zijn eigen positie te versterken, maar ook geschikte kandidaten te benoemen.
Vooral familieleden van soldaten waren actief in het benaderen van Huygens om promotie
voor jongere familieleden te verkrijgen. Het traditiebesef stond hoog in aanzien in de zeventiendeeeuwse maatschappij. Elk individu vormde een schakel in een keten van generaties: men had de taak
om zijn voorouders na te volgen en dat vervolgens door te geven aan de volgende generatie. Iedereen
werd geacht om een bijdrage te leveren aan het handhaven van de maatschappelijke positie van zijn
familie.90 Oudere familieleden met de beste connecties vervulden met name deze rol voor zonen en
neven, maar dat gaf niet altijd de garantie dat een jonger familielid promotie kreeg. Een voorbeeld is
het verzoek van Nicolaas Verbolt, rekenmeester en raad van de stadhouder, voor zijn neef Johan
Verbolt. Hij diende al enige jaren onder de compagnie van kapitein Rijswijk, maar wilde graag promotie
tot vaandrig. Meerdere keren voegde Nicolaas in zijn brieven met politiek nieuws deze aanbeveling
toe. In de brief van 17 mei 1643 benadrukt hij de goede eigenschappen van zijn neef: ‘met
verseeckeringhe dat U.Ed. sullen recommanderen een eerlick, bequaem ende nuchteren jonghman,
die niet en sall manqueren’.91 Hoewel Huygens hem had beloofd te helpen, kreeg Johan in de zomer
de gewenste promotie niet, want in een brief van 4 september verzoekt Nicolaas opnieuw in het
naschrift of Huygens aan zijn neef wil denken wanneer er een vacant vendel was, ‘sul de heere Huygens
mede belooft heeft te willen doen’.92 In mei 1644 was er nog steeds geen sprake van bevordering,
waarop Nicolaas Verbolt deze keer David le Leu de Wilhem, zwager van Huygens en tevens raad van
de prins, benaderde om de zaak weer bij Huygens onder de aandacht te brengen.93
Naast verzoeken om promotie schreven veel familieleden met het verzoek of een jonger
familielid in de zomermaanden te velde mocht trekken met het leger in plaats van in het garnizoen
achter te blijven. In het leger konden ze ervaring opdoen, waardoor de kans op promotie toenam.
Ambitieuze soldaten konden tijdens gevechten en belegeringen hun heldhaftigheid tonen en daarmee
laten zien dat ze geschikt waren om een officiersfunctie te vervullen. Daarnaast ontstonden tijdens de
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veldtocht de meeste vacatures door het sneuvelen van officieren, waardoor de kans om door te
stromen naar een hogere rang groter was dan voor militairen die in de garnizoenssteden
achterbleven.94 Zo verzocht Sweder van Haersolte in een brief van 15 juli 1639 of de compagnie van
zijn jongste zoon Barthold, die als kornet diende, mee op veldtocht mocht, in plaats van in het
garnizoen te IJzendijke gelegerd te worden. Hierover had hij al eerder met de stadhouder gesproken:

Ick heb mij gewacht Sijn Hoecheit om veranderinghe van gernisoenen voor mijn kinder te
versoecken, gelijck ick ditmael mede niet sol doen, indien Sijn Hoecheit niet belieft had mij te
seggen ten tijde als d’selve mijn soen beliefde de compagnie te geven, dese woorden: “Ick sal
hem uth dat gernisoen neemen om te velde te gebruicken, daer jonghe luiden beter kunnen
leeren als in dat gernisoen, doet hett mij gedencken.”95

De eerder gedane belofte van de stadhouder moest dus zijn verzoek kracht bijzetten.
Ook Barthold van Gent, raad en rekenmeester van Gelderland, probeerde te zorgen dat zijn
zoon Joachim, vaandrig in het Staatse leger, een zo goed mogelijke carrière opbouwde. Dertien van de
twintig overgeleverde brieven aan Huygens bevatten aanbevelingen voor zijn zoon, zowel voor
promotie als verzoeken om mee te mogen met de zomercampagne. Op 3 juni 1642 schrijft hij dat zijn
zoon graag vanuit het garnizoen te Breda naar het leger zou gaan om daar de stadhouder trouw te
dienen.96 Het jaar daarop vroeg hij al in januari of de compagnie van Jan van Welderen, waarvan zijn
zoon deel uitmaakte, te velde mocht trekken.97 Wanneer de stadhouder dit verzoek weigerde, wenste
hij dat Joachim verlof kon krijgen om toch het leger te kunnen volgen, maar dan als vrijwilliger. Uit
Bartholds volgende brieven blijkt dat de compagnie in het garnizoen moest blijven, maar dat zijn zoon
wel toestemming had gekregen om als vrijwilliger met het leger mee te gaan.98 Dit was niet zonder
gevaar: in oktober kwam hij ziek en gewond terug.99
Er lonkte echter ook een kans op een hogere functie. De compagnie van de graaf van Stirum
was vacant en Barthold aasde voor zijn zoon op deze vacature. Omdat Joachim door zijn verwondingen
niet in staat was om persoonlijk zijn diensten aan de stadhouder aan te bieden, schrijft Barthold van
Gent op 21 oktober een brief aan Huygens om hem aan te bevelen.100 Daarnaast wilde hij graag van
Huygens weten of er nog meer kapers op de kust waren zoals de zoon van de graaf van Stirum. Zeven
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dagen later schrijft hij opnieuw.101 De brief liet hij naar Zuilichem brengen, waar de brenger van de
brief van een van Huygens’ dienaren hoorde dat de compagnie al was vergeven.102 Barthold gaf de
moed niet op. Op 7 november schrijft hij nogmaals, maar nu met het verzoek of zijn zoon de compagnie
van de overleden kapitein Lubbert Torck kon krijgen, waardoor Huygens zichzelf ‘de maker en
bevorderaar van zijn fortuin’ kon noemen.103
Joachim van Gent was echter niet de enige kandidaat. Vaak was er een strijd om opengevallen
officiersposten. Zo ontving Huygens op dezelfde dag een brief van kolonel Eustachius Püchler, die zijn
zwager Jacob Lijseman voor dezelfde compagnie aanbeval. Hij diende al negen jaar als luitenant onder
Püchlers luitenant-kolonel en was daarnaast ‘sonder roem een goet soldat’, waardoor ‘Sijn Hoocheit
goede diensten van sijn persoon trecken sal’.104 Ondanks deze aanbeveling verkreeg Joachim van Gent
waarschijnlijk de compagnie, want op 25 november ontvangt Huygens een bedankbrief van Barthold:
door Huygens’ hulp was zijn zoon bevorderd.105 Vervolgens verzocht hij of de compagnie van zijn zoon
aan de volgende zomercampagne mocht deelnemen.
De bevordering van Joachim van Gent droeg bij aan het maatschappelijke vermogen van de
familie. Barthold van Gent nam hierin als patroon van zijn zoon telkens het initiatief. De brieven geven
geen inzicht in of de verzoeken overeenkwamen met Joachims persoonlijke wensen. Zijn carrière was
nauw verbonden met de persoonlijke eer van zijn vader, wat blijkt uit Bartholds brief van 12 augustus
1650 waarin hij Joachim aanbeveelt voor de functie van majoor van het regiment van de graaf van
Hoorn.106 Hij had het verzoek al aan Willem II zelf gericht en ook Amalia van Solms had hem beloofd te
steunen. Als argument noemt hij dat Joachims compagnie in de afgelopen 5 jaar langzaam wegkwijnde
door de slechte betaling door de Staten van Holland: door dit geldgebrek kon hij met moeite zijn
compagnie onderhouden.107 Daarnaast had hijzelf het land al 32 jaar gediend, waarvoor hij op zijn
minst een kleine beloning verwachtte.
Ook Hendrik van Essen, raadsheer in het Hof van Gelderland, deed in aanbevelingsbrieven voor
zijn oudste zoon, die als luitenant in het Staatse leger diende, vooral een beroep op Huygens’ rol en
zijn eigen diensten:

Godt die Heere heeft mij met een huis vol kinderen geseeghent, deese is die olste, solde
gheern syn soo moghelick dat ick tot recompens van mijn langhe en getrouwe diensten nu
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oover die sesendertich jaren ghepleecht, mocht syn dat een van mijn kindren geholpen
ware.108

In deze brief van 11 juli 1640 beveelt hij zijn zoon aan voor de vacante compagnie van ritmeester
Wengle, nadat hij al in eerdere brieven van 28 februari en 1 juni zijn zoon voor andere vacante
compagnieën had aanbevolen.109 De compagnie van kapitein Bolswijn was ook vacant, maar deze werd
met Franse subsidies betaald. Omdat dit geld lang op zich liet wachten, wilde hij liever niet dat zijn
zoon deze compagnie kreeg, die ‘niet alleen onbetaalt blijft, maar peryckel, jaa vorseeckerheit van
cassatie loopt, sol ick niet gheern syn dat mijn soon die staat maackt, en ick met hem, dat hi in d’crijch
moet leeven en sterven, op soo een onseeckert staat gestelt worde.’110 Dat zou hun reputatie meer
schaden dan goed doen.
Ook hoge officieren bevalen ondergeschikten aan Huygens aan. In hun brieven stond familieeer niet voorop, maar vooral werkervaring en eigenschappen als moed die bijdroegen aan de eer van
een officier. Zo noemt Willem van Gent zijn kapitein-luitenant Leopold van Caerthuijsen een ‘soldat de
courages et d’honneur’.111 Ook Hendrik de Hartaing, heer van Marquette, roemt de eigenschappen
van zijn kornet, die luitenant wenste te worden. Opmerkelijk is dat hij hem een honnête homme noemt,
de moreel en sociaal eerbare edelman; het nieuwe adellijke cultuurideaal dat in de vroegmoderne tijd
de plaats innam van hoofse ridderidealen.112 De Hartaing sluit zijn pleidooi af met: ‘c’et un homme que
je say estre fort bon soldat, et très capable pour le gouvernement d’une compagnie’.113
Het uitblijven van promotie betekende een aantasting van eer en reputatie. Op 23 april 1645
schrijft Alexander van der Capellen, heer van Aartsbergen, voor zijn vriend luitenant-kolonel Binnewit:

daertoe hij meynt ter respecte van eer ende reputatie gehouden te wesen, daerin bestaende
dat door avancement van heer graef Herman van Berghe tot een regiment te peerde, het
regiment te voet vacant en impetrabel soude wesen en hij Binnewit als outste officier die het
volck onder wijlen graef Henrick van Berghe hadde helpen werven met reden daernaer konde
aspireeren.114
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Binnewit vond dus dat hij als oudste officier recht had op deze vacante compagnie, hoewel hij ook
besefte dat hij dit met voorzichtigheid moest aanpakken. Daarom wilde hij graag dat Huygens de zaak
zo zou ‘favoriseren’, dat hij aan de ene kant niet bij de stadhouder ‘mochte worden gepreterieert, ende
aen d’ander zijde oock niet mal à propos in disgratie gerake van heer Grave van den Berghe.’115

Huygens als broker
In vrijwel alle brieven wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op de rol van Huygens. Het was Huygens’
taak volgens Barthold van Gent om mensen van verdienste en eer te begunstigen en zijn invloed
daarvoor te gebruiken bij de stadhouder.116 Uit de brieven blijkt verder dat Huygens namens de
stadhouder bijhield wie welke verzoeken had ingediend. Zo was Hendrik van Essen op 26 september
1640 bij de stadhouder langs geweest om zijn zoon aan te bevelen, die ‘seide, selvs daair an toe willen
gedincken, edoch gaf mij d’vrijheit dat ick eene van sijn secretarissen sol moghen versoocken, als de
occasie voorval, hem daar van indachte te willen maacken’.117 Ook Johan van Wijnbergen, kolonel in
het Staatse leger, schrijft op 21 september 1640 opgetogen dat hij een positief antwoord van de
stadhouder had gekregen op zijn verzoek om Johan van Deelen de functie van vaandrig te geven:

Heb deesen morgen bij goede occassye bewosten edelman (…) aen Sijn Hoocheyt
gepresentiert ende de hande doen kussen, ende ‘t geluck gehadt Sijn Hoocheit in soo goede
humeur te vinden, mij te belasten U.Ed. van de saecke te willen spreeken ten eynde
Hoochgeduchte Hoocheit favorabelick van de saecke mochte disponiren.118

Het humeur van de stadhouder komt ook in andere brieven terug, het was een factor waarmee
rekening moest worden gehouden. Het was de reden waarom correspondenten benadrukten dat
Huygens op het juiste moment een verzoek aan de stadhouder moest voorleggen om het gewenste
antwoord te verkrijgen.
Vanuit zijn functie als secretaris correspondeerde Huygens ook veel met een aantal
hoofdofficieren uit het Staatse leger, die naast hun functie als legercommandant ook een hogere
functie als kolonel bekleedden. Hoewel zij hoger op de sociaal-maatschappelijke ladder stonden door
hun adellijke afkomst, bedienden zij zich in hun brieven nadrukkelijk van patronagetaal en plaatsten
zij zich in de rol van cliënt van de stadhouder als patroon en van Huygens als broker. Eén van deze
militairen is Johan van Wijnbergen, vrijheer van Horsen tot Oldenaller. Naast zijn functie als kolonel
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was hij achtereenvolgens commandeur van Rijnberk, gouverneur van Sluis en Vlaanderen en
gouverneur van ’s-Hertogenbosch. 77 brieven van hem aan Huygens zijn bewaard gebleven, die vrijwel
allemaal handelen over militaire zaken. Ze bevatten nieuwtjes en adviezen, maar ook veel verzoeken
voor zichzelf, zijn regiment of ondergeschikten. Daarnaast schreef hij direct aan de stadhouder, maar
toen deze brieven in 1637 niet aan leken te komen, besloot hij om ze aan zijn ‘patroon’ Huygens te
sturen.119 In 1644 vroeg hij om verlof om op doktersadvies naar het kuuroord Spa te reizen om van zijn
‘extreme groote hooftpijne’ verlost te worden. Zijn brief sluit hij af met:

Pardon dat ick confidentlick spreekende U.Ed. als mijn groot patron te liberael importunire. Sal
altijt leeven en sterven, mijnheer, U.Ed. geheel ootmoedigen dienaer, J. v. Wijnbergen.120

Ook in andere brieven kleedt hij zijn vele verzoeken in door een nederige rol in te nemen. Zo schrijft
hij in een brief van 1 september 1649, waarin hij verzocht om patenten en of drie kapiteins naar Sluis
konden komen, in het naschrift als verontschuldiging: ‘Werde root, als ick aen mijn onbeschaemptheijt
denck, gelijck oock dit pampier solde doen, soo ‘t geweeten hadde.’121
De relatie met Huygens probeerde hij te versterken door bij een aantal van zijn brieven
geschenken mee te sturen. Toen hij in maart 1637 om verlof vroeg, ontving Huygens daarbij een wild
zwijn, dat hijzelf tijdens de jacht had geschoten.122 In november 1644 stuurt hij ‘13 coppels leevendige
patrijsen’, in de hoop dat Huygens het geschenk wilde aannemen: ‘‘t geene mij sal strecken tot een
bewijs dat ick d’eer end ‘t geluck heb onder ‘t getal van U.Ed. geringe dienaers gereekent te werden,
waertoe ick mij oock met moeglickheyt sal trachten te qualificiren.’123 Voor edellieden was het tijdens
de jacht gebruikelijk dat een deel van het geschoten wild werd weggegeven; het was een rituele gift
met grote symbolische waarde.124 Hiermee toonde Van Wijnbergen zijn genegenheid en de bevestiging
van hun relatie. Door het geschenk te ontvangen verklaarde Huygens dat hij bereid was om het gebaar
te beantwoorden met een gunst of dienst.125
Jacob van Wassenaer, heer van Obdam, stuurde Huygens ook meerdere keren wild. Op 24
oktober 1644 kreeg Huygens een koppel patrijzen, die Van Wassenaer twee dagen later samen met
hem wilde nuttigen. Hij reisde dan vanuit Heusden naar Den Haag en onderweg zou hij langs Zuilichem,
het landgoed van Huygens, komen. Door hem te ontvangen zou Huygens hem ‘ten alderhoogsten
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obbligeren’.126 Waarschijnlijk had dit bezoek een doel, maar of het doorging en wat er was besproken,
is niet bekend. Van Jacob van Wassenaer zijn 44 brieven overgeleverd met allerlei militaire verzoeken.
In zijn brieven nam hij de rol van cliënt in, maar ook de rol van patroon waarin hij groeide door zijn
carrière in het Staatse leger. In 1631 werd hij ritmeester, waarna hij in 1636 werd bevorderd tot
sergeant-majoor om in 1644 kolonel van de cavalerie te worden.

Afbeelding 2: Fragment uit brief 2605 van Jacob van Wassenaer aan Constantijn Huygens, waarin hij aangeeft dat hij meer
'gesanderiseert’ wordt dan hij Huygens ooit zelf lastig had gevallen met verzoeken. (Koninklijke Verzamelingen, Archief
Constantijn Huygens, G1-3)

Als officier van de cavalerie en lid van de Hollandse ridderschap bevond Van Wassenaer zich
op een invloedrijke positie. In een brief van 3 januari 1641 merkt hij op dat hij nog meer verzoeken
kreeg dan hijzelf ooit aan Huygens had gedaan: ‘Ick hou de gardyn soo dicht toe als mogelyck is, en
evenwel wert ick gesanderiseert meer als ick U.Ed. mijn leven gesandert hebbe.’127 Hiermee verwees
hij met een kwinkslag naar kapitein Sanders, commandeur van het fort Crèvecoeur, die hem telkens
lastigviel met verzoeken. Zo had Sanders zijn vaandrig bij de provoost, die belast was met handhaven
van militaire discipline, laten brengen, tot grote verontwaardiging van Fockenstaert, de zwager van de
vaandrig. Van Wassenaer had zowel met Fockenstaert, de vaandrig en Sanders gesproken. Sanders had
hem zelfs in hun gesprek gevraagd of hij de peetvader van zijn kind wilde worden, ‘soodat wij nu
vrunden sijn als oliphanten, mach het maer duren’.128 De vriendschap duurde echter niet lang. Op 30
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november 1645 verzoekt Van Wassenaer of hij van Sanders verlost kon worden. Hij kreeg veel klachten
over hem binnen dat hij ‘in sijn beesticheden daeglijcks noch toeneempt’.129
De vele verzoeken die Van Wassenaer kreeg als patroon in het leger legde hij deels direct aan
de stadhouder voor. Om de stadhouder niet telkens lastig te vallen, richtte hij ook veel verzoeken aan
Huygens. Hierdoor kon hij Huygens ook lastige klusjes laten opknappen. Op 26 januari 1644 stuurde
hij een brief aan de stadhouder mee met de vraag of Huygens die persoonlijk wilde overhandigen. Hij
had het schrijven van deze brief al zo lang mogelijk uitgesteld omdat hij bang was dat ‘het den Baes in
quadt humeur sal helpen’.130 Soms kreeg Van Wassenaer zoveel verzoeken dat hij ze liever persoonlijk
aan Huygens voorlegde. Zo schrijft hij op 26 september 1645, toen hij door ziekte nog verlof had:

sedert mijn vertreck uet het leger heb ick noch vrij meer stoff gecregen als oit te vooren om
U.Ed. te sanderen, (…) sal het derhalven reserveren tot dat ick U.Ed. in den Haegh eens met
leegh tijt sal vinden.131

Hoewel Huygens veel contact met hem had, was het vooral een relatie waarin ze elkaar beiden nodig
hadden. Ze correspondeerden en spraken vooral beroepshalve met elkaar.
Met een aantal hoge officieren had Huygens een vriendschappelijke relatie. Zo schreef
Huygens veel met Willem Pijnsen van der Aa, kolonel en gouverneur van Rees. Deze vriendschap lijkt
gebaseerd te zijn op hun wederzijdse Brabantse afkomst. In zijn brieven beveelt hij anderen aan, maar
ook zichzelf. In 1634 vraagt hij rond een sollicitatie meerdere keren om advies van Huygens, namelijk
of het raadzaam was om aan de stadhouder zelf een brief te schrijven.132 In daaropvolgende brieven
blijkt dat hij geen promotie had gekregen en Huygens hem had aangeraden om een andere koers te
varen: ‘Daer ben ick wijl verhoopende dat U.E. wijsen raet mij een ander wech sall wijsen, die ick
geerne sal volgen ende ingaen.’133 Huygens antwoordde echter niet op zijn vraag of een brief aan de
stadhouder zijn verzoek kracht zou bijzetten. Aan zijn stilzwijgen hechtte Pijnssen veel gewicht, waarop
hij wanhopig schrijft:

Isser dan niet eenigen troost meer? (…) Ick hadde gemeynt noch aen Sijn Excellentie bij forme
van regte te schrijven, maer terwijll U.Ed. daerop niet antwoort, oordeele dat bij U.Ed. niet
goet wordt geacht.134
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Een goede relatie met Constantijn Huygens bood dus geen garantie dat een gunst verkregen kon
worden. De stadhouder had de beslissende stem. Huygens kon alleen advies uitbrengen en een zaak
op het juiste moment aan zijn werkgever voordragen.

Organisatie van het leger
Hoofdofficieren schreven vooral aan Huygens met verzoeken over de organisatie van het leger. Elk jaar
stuurden de kolonels een lijst van hun regiment, waaruit de stadhouder vervolgens koos welke
compagnieën meegingen met de veldtocht. Vaak hadden zij hierin specifieke voorkeuren, die niet altijd
overeenkwamen met de wensen van de stadhouder. In een brief van 28 april 1643 raadt kolonel
Eustachius Püchler het af om de compagnie van Frans de Virrij te kiezen, hoewel deze bovenaan de
lijst stond, omdat de luitenant altijd ziek was en daardoor geen dienst kon doen.135 In het naschrift
voegt hij er echter aan toe Huygens deze zaak alleen aan de stadhouder moest voorleggen wanneer
hij het zelf raadzaam vond.
Een jaar later dient hij op 15 maart bij Huygens een lijst in, maar de stadhouder wilde, ondanks
Püchlers voorkeur, weer dezelfde compagnieën meenemen die het jaar daarvoor ook tijdens de
veldtocht hadden gediend, waaronder de compagnie van kapitein Virrij.136 In een brief van 18 april
benadrukt Püchler opnieuw dat de luitenant van deze compagnie de gehele zomer niet mee was
geweest, omdat hij ‘alle tijt aent podogra leyt’. Püchler raadde het daarom sterk af om deze compagnie
te kiezen: ‘soo soude ik ten mynste capitein Berenson, denwelcke een seer goede ende wel gekleyde
compagnie ende presente officers heeft, in plaets van capitein Frants de Virrij te velde hebben.’137 Uit
zijn volgende brief van 28 april blijkt dat Huygens hem had geantwoord, maar met de mededeling dat
de stadhouder niet meeging in zijn verzoek.138 Püchler probeert daarom nog een laatste keer de
stadhouder te bewegen om toch de compagnie van kapitein Berenson mee te nemen: hij had Frederik
Hendrik zelf een brief geschreven en vroeg daarnaast de hulp van Huygens om de zaak zo te ‘dirigeren’
dat de compagnie van Virrij in het garnizoen zou blijven.139 In deze brief licht hij toe waarom hij zo
sterk aandrong: Berenson had dit meerdere keren aan hem verzocht, waarop Püchler had beloofd dat
hij zou mee mogen met de veldtocht. Achter zijn verzoek ging dus een strijd om dienst en wederdienst
schuil. Zijn belofte kon hij echter niet nakomen.
In maart 1645 richt hij opnieuw het verzoek tot Huygens of de compagnie van Berenson mee
mocht met de veldtocht.140 In plaats daarvan zou de compagnie van kapitein Billonie in het garnizoen
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moeten blijven, omdat door de Brandenburgse wervingen voor de Dertigjarige Oorlog veel van zijn
beste soldaten waren vertrokken. Hoewel Billonie twee keer soldaten was gaan werven, had hij niet
meer dan één soldaat toegevoegd aan zijn compagnie. In een brief van 14 april bedankt hij Huygens
voor ‘de goede vertroostinghe aengaande capitein Berenson, gants vrientelick versoeckende U.E.
gelieven voorders de saecke ten besten te dirigeeren’.141
Een ander terugkerend verzoek in brieven van hoge officieren, die ook commandeur of
gouverneur van een stad of vesting waren, is de versterking van garnizoenen. Steden en vestingen in
het grensgebied vervulden een permanente militaire functie in de defensie van de Republiek,
waardoor ze uitgerust waren met een garnizoen. De sterkte van de garnizoenen varieerde van enkele
honderden manschappen in kleine vestingen als Steenwijk en Lillo tot meer dan 2.000 in strategische
plaatsen als Nijmegen en Doesburg.142 Vanwege de dreiging van belegeringen was het belangrijk dat
het garnizoen op sterkte bleef. Zo schrijft Johan van Wijnbergen op 1 januari 1636 in een naschrift dat
vier compagnieën vanuit de vesting Rijnberk waren overgeplaatst naar Emmerik, waardoor hij nog
maar 13 compagnieën had.143 De Keizerlijke troepen naderden echter aan de oostzijde van de Rijn,
maar door het kleine aantal manschappen, waaronder ook een grote sterfte heerste, kon hij zich niet
goed verdedigen. Ook Jacob van Wassenaer verzoekt op 5 januari 1639 zowel versterking voor het
garnizoen in het fort Crèvecoeur als zijn eigen garnizoen in Heusden, ‘welckers swacheyt ick tot mijn
groot leetweesen dagelijcks meer en meer bemerck’, waarop hij hoopte ‘dat Sijn Hoogheit met
medogentheyt voor mijn sal bewoogen worden’.144 Verzwakking van een garnizoen ondermijnde zijn
eigen eer als ervaren legercommandant.
Uit recent onderzoek van Marjolein ’t Hart en Griet Vermeesch blijkt dat in de Republiek
soldaten meestal vreedzaam samenleefden met de inwoners van de steden, in tegenstelling tot andere
landen.145 Het garnizoenenstelsel was een van de redenen waarom prins Maurits met de ‘Ordre’ had
aangedrongen op een geregelde soldijbetaling en disciplinering van de soldaten: het voorkwam dat zij
gingen muiten en geweld tegen de inwoners van de Republiek gebruikten. Vanaf de invoering van het
repartitiestelsel waren diefstal en geweld tegen burgers slechts incidenten vergeleken met de eerdere
grootschalige plunderingen.146 Omdat de militairen leefden op de kosten van de belastingbetalers,
eisten de inwoners van de steden in ruil daarvoor daadwerkelijk bescherming. De bevolking van de
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garnizoenssteden was verantwoordelijk voor de huisvesting van de soldaten en hun gezinnen: zij
werden meestal bij de burgerij ingekwartierd, maar de inwoners waren niet verplicht om ze op te
nemen. Dit gaf de burgers meer vrijheid om te onderhandelen met het leger: zij hadden het recht om
te kiezen hoeveel soldaten zij in huis wilden en wie zij wilden. Voor de verzorging van de soldaten werd
door de Raad van State maandelijks logies- of serviesgeld aan de burgers betaald, wat een welkome
bron van inkomsten was voor gezinnen uit de middenstand en lagere klasse. Door deze goede
regelingen rond betalingen en inkwartiering droegen de garnizoenen bij aan het economische leven
van de steden.147
Steden wensten daarom ook zelf soldaten in hun garnizoenen. Ze schreven daarom aan
Huygens met deze verzoeken. De bestuurders van Zutphen verzochten in augustus 1643 of ze in hun
garnizoen twee extra compagnieën konden krijgen tot ontlasting van de burgers van de stad, die ‘alle
swaere lasten dragende’ ook de wachtdienst moesten doen.148 Ook de regering van Naarden wilde in
1643 graag een of twee compagnieën soldaten in de winter in het garnizoen hebben. Hiervoor
schrijven ze aan Huygens op 14 september, aangezien ze ‘tegenwoordich van garnisoen ontbloot’
waren.149 Daarnaast riepen ze de hulp van andere invloedrijke mensen in. Ze hadden een brief aan
Huygens’ collega, Jacob Junius, geschreven. Verder voegden ze bij de brief aan Huygens een
aanbevelingsbrief van Pieter Cornelis Hooft, baljuw van Naarden, toe, die ze benaderd hadden met het
verzoek om hierover aan Huygens te schrijven.150 In zijn brief aan Huygens beroept Hooft zich op ‘‘t
vertrouwen van burgermeesteren ende regeerders der steede Naarde op mijne vrundschap ‘t
henwaarts, op de gunste waarmeede ‘t U.Ed. Gestrenge gelieft mij te vereeren, ende op ‘t gewight
van U.Eed. Gestrenge voorspreeken bij Zijn Hoogheit.’151
Ondanks de vreedzame samenleving tussen inwoners en soldaten in garnizoenssteden bleven
spanningen soms oplopen. Daarom verzocht Hendrik van Nassau-Siegen, gouverneur van Hulst, of de
stadhouder aan de afgevaardigden van de Raad van State wilde verzoeken of er meer barakken
gebouwd konden worden voor de cavalerie, waardoor ook de infanterie een beter onderdak had in de
winter, ten gunste van zowel het garnizoen als de burgerij.152 Volgens ’t Hart hadden de soldaten
echter zelf de voorkeur voor onderdak in de huizen van de inwoners: daar was het comfortabeler en
waren ze minder kwetsbaar voor besmettelijke ziekten.153 Ongeregeldheden konden ook een reden
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zijn voor een legercommandant om naar een andere plaats te willen. Namens Jan van Welderen
schreef Barthold van Gent in 1639 een brief aan Huygens met het verzoek of diens compagnie, die nu
in Breda in het garnizoen lag, in de Tieler- en Bommelerwaard geplaatst kon worden.154 De kapitein
smeekte of hij kon vertrekken met zijn compagnie, omdat de inwoners van Breda aan de garnizoenen
leden. In de brief worden achterliggende redenen niet genoemd, maar Van Welderen zag het als zijn
taak om verdere hinder te voorkomen.

Onderhoud van de compagnie
Het op sterkte houden van een compagnie was essentieel voor compagniecommandanten en bracht
ook de meeste zorgen met zich mee. Tijdens elke veldtocht verloor een compagnie gemiddeld een
kwart tot een derde van haar sterkte door het sneuvelen, gevangenneming of verwondingen van
soldaten.155 Zo leed de Republiek tijdens de Slag van Kallo in 1638 een enorme nederlaag. In de nacht
van 20 op 21 juni braken de Spaanse troepen door de Staatse linies heen, waarop grote paniek
ontstond:

1.500

mannen

wisten

te

omkomen,

maar

ruim

2.000

soldaten

werden

gevangengenomen.156 Kapitein Johan van Dorp ontsnapte en schreef aan Huygens op 23 juni:

Ic ben, Godt loff, door schepen en schuyten, water en slick gisterenmorgen op Liefkenshoek
geraeckt, heb ontrent negenenvijftich man van mijn compagnie hier, daer twee gewapende
onder sijn, en bijcans de helft sonder, of met stucken van cleeren, alsoo sich vele met
swemmen salveren mosten. Mijnen lieutenant wort gemist; indien hij doot is, wou ick wel dat
U.E. mij aen een goet officier conde helpen.157

Verder verzocht hij of Huygens aan de stadhouder wilde vragen of zijn compagnie in Zaltbommel in
het garnizoen gelegerd kon worden, omdat hij daar ‘beter volck’ kon krijgen.158 Zaltbommel was
namelijk de plaats waar hijzelf vandaan kwam en zijn familie woonde.
Zijn compagnie kwam echter eerst in het garnizoen te ‘s-Hertogenbosch te liggen, waarop het
stadsbestuur van Zaltbommel op 20 september 1638 zelf aan Huygens schrijft met het verzoek of Johan
van Dorp met zijn compagnie bij hen in het garnizoen mocht komen.159 Daarnaast bevalen ze Van Dorp
aan als de nieuwe commandeur van hun garnizoen na het overlijden van Johan Torck, heer van
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Nederhemert. Opmerkelijk is dat er twee verschillende brieven zijn opgesteld, namelijk een brief aan
Huygens en een brief aan de stadhouder. In de brief aan de stadhouder verzoeken ze alleen dat Van
Dorp wordt benoemd tot commandeur. Het stadsbestuur gebruikt echter in deze brief meer
argumenten dan in de brief aan Huygens:

wij [hebben] ons oogh (…) laten omgaen, ende onder de militairen, die ons alhier bekent zijn,
hebben opgespeurt de capitein Johan van Dorp, soone van den lutenant-collonel Peter van
Dorp, die oock voorheens ’t guarnisoen deses stats gecommandeert heeft, bij den selven
oordelen ende vertrouwen wij te sijn soodanige qualiteiten, dat Uwe Hoocheit (…) van sijne
persoon wel sal weesen gedient.160

Deze twee verschillende aanbevelingsbrieven werden aan burgemeester Aert de Bye voorgelegd met
de vraag of beide of een van de twee brieven verzonden moest worden. De oorzaak van hun haastig
schrijven aan de burgemeester, die zich op dat moment in Nijmegen bevond, was dat de zus van Johan
van Dorp hen had bericht dat de patenten al waren geschreven en dat de compagnieën vanuit het veld
naar de garnizoenen zouden gaan.161 Het antwoord van de burgemeester is onbekend, maar in
tegenstelling tot de brief aan Frederik Hendrik is de brief aan Huygens geadresseerd en verzonden.162
Legercommandanten hadden hun eigen wensen voor de plaats waar zij werden gelegerd met
hun compagnie en het had vaak hun persoonlijke voorkeur om in de winter dichtbij hun familie te zijn.
Zo verzocht Johan de Knuyt in september 1639 voor zijn neef, kapitein Groen, of diens compagnie niet
overgeplaatst kon worden naar Zutphen of Zwolle. Groen was gewond geraakt aan zijn hoofd en had
daarnaast in het garnizoen van Bergen op Zoom ‘neffens andere sijner compagnie de miserie ende
gevanckenisse aldaer (…) moeten uytstaen, niet deselve op geen repartitie staende, uyt de France
peste ganser langsaem ende beclagelijck beter wort, ende vele andere becommerlijcke rescontres tot
sijn groote ongelegentlijck heeft moeten uytstaen’.163 In Zutphen en Zwolle verbleven zijn vrouw en
verdere familieleden, waardoor hij enige verlichting zou hebben als hij daar in het garnizoen kon
verblijven.
Behalve militair was een legercommandant ook ondernemer: hij was verantwoordelijk dat zijn
compagnie op sterkte bleef, de soldaten wapens hadden en hun soldij kregen. Hiervoor had hij goede
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connecties en de beschikking over ruime financiële middelen nodig.164 Een terugkerende vraag van
militairen en hun familieleden is daarom de plaats waar een compagnie gelegerd zou worden, omdat
het een essentiële factor was voor het welzijn van de soldaten. Op 29 augustus 1639 schrijft Adriaan
Pauw dat de compagnie van zijn zoon Michael door het overlijden en verloop van soldaten was
verzwakt. Daarom vroeg hij om een geschikte garnizoensplaats. Hierin had hij duidelijke voorkeur: hij
wilde het liefst naar Utrecht gaan waar de compagnie eerder had gelegen of anders naar Naarden, wat
ook een binnengarnizoen was, ‘opdat hij een goede compagnie soude mogen maecken ende te velde
brengen’.165 De garnizoenen van ’s-Hertogenbosch en Bergen op Zoom waren hiervoor niet geschikt,
maar als het toch een van deze twee plaatsen zou worden, wilde hij het liefst naar Bergen op Zoom.
Twee jaar later schrijft Adriaan Pauw met hetzelfde verzoek, waaruit blijkt dat de compagnie in 1639
waarschijnlijk toch naar Bergen op Zoom was gezonden. Michael wilde nu graag met zijn compagnie
naar Bergen op Zoom, omdat hij daar een aantal jaren in het garnizoen had gelegen, ‘alwaer noch
verschyden siecken zijn ende de soldaten haer vrouwen ende gelegentheden hebben’.166 De vrouwen
van soldaten bleven namelijk meestal achter in de garnizoenssteden. Voor hen werd de helft van het
logiesgeld uitgekeerd in de maanden dat hun echtgenoten afwezig waren om te voorkomen dat ze
mee zouden trekken met het leger.167 Soldaten wensten daarom in de wintermaanden terug te keren
naar hetzelfde garnizoen: hier wachtten hun vrouwen op hen, hadden ze contacten en leefden ze als
inwoners van de stad. Daarnaast konden ze vaak weer terecht bij hun eerdere gastgezinnen.168
Miserabele omstandigheden en afwezigheid van familieleden leidden namelijk tot desertie
onder soldaten, die hun heil dan liever ergens anders zochten. Vooral een fort als garnizoensplaats
was niet geliefd. Otto Pijnssen van der Aa schrijft op 20 juni 1640 dat hij met zijn compagnie in het fort
St. Anna was geplaatst. Het fort was echter ‘provisioneel’ en het verblijf in het garnizoen zou daarom
volgens Pijnssen leiden ‘tott totale ruïne van mijn compagnie die tegenwoordich in seer sobre staet is,
en noch meerder soude afnemen’ door desertie van de soldaten.169 Daarom verzocht hij dringend aan
Huygens, met een beroep op de eerdere vriendschap tussen Huygens en zijn vader Willem Pijnssen, of
zijn compagnie overgeplaatst kon worden. Ook uit een brief van Gaspard van Vosbergen met een
aanbeveling voor zijn neef, kapitein Mauregnault, blijkt dat een fort niet de voorkeur had.170
Mauregnault had grote onkosten gemaakt om zijn compagnie compleet te krijgen, maar vreesde nu
dat hij in een fort in het garnizoen zou worden geplaatst.
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Familieleden konden ook persoonlijke belangen hebben bij het vragen om voorspraak. In
september 1641 verzocht Sweder van Haersolte of zijn jongste zoon in het garnizoen in Overijssel kon
komen, zodat hij zijn zaken kon behartigen wanneer Sweder zelf in Den Haag moest zijn. In een brief
van 17 mei 1643 bedankt hij Huygens voor zijn hulp dat zijn zoon naar Zwolle en de omliggende forten
was gezonden, ‘tott verlichtinghe van mijn perticuliere affairen’.171 Door zijn eigen ziekte had hij zijn
zoon meer nodig dan ooit. Om die reden zou hij ook aan de Overijsselse edelman en diplomaat Willem
Ripperda verzoeken of hij met Huygens wilde overleggen of de compagnie van zijn zoon in de
zomermaanden in het garnizoen kon blijven. Uit de brief van 25 mei blijkt dat de stadhouder met dit
voorstel niet akkoord ging omdat hij geen extra compagnie in Zwolle wilde hebben, die hij in het leger
nodig had. Volgens Haersolte klopte dit niet: de compagnie van zijn zoon had de plaats van kapitein
Domselaar ingenomen, ‘maer dewijl hett d’selve soe niet belieft, moet ik daerin gerust sijn’.172 Zijn
‘hoechste noet’ drong hem er echter toe om nogmaals zijn verzoek te herhalen.173
Persoonlijke eer en familie-eer waren belangrijke achterliggende redenen om brieven aan
Huygens te richten met verzoeken over het onderhoud van de compagnie: een goed geklede en
bewapende compagnie op volle sterkte was essentieel om een bijdrage te leveren aan de veldtocht.
Dat droeg vervolgens weer bij aan de eer van de legercommandant en zijn familie, maar ook aan de
publieke dienst. Steven Hendrik van der Capellen wilde met zijn compagnie graag in Wezel in het
garnizoen liggen, ‘opdat hij alsoo sijn compagnie in goede staet moghe houden ende Sijn Hoocheit in
’t velt met eeren dienen’, aldus het verzoek namens zijn oom Alexander van der Capellen.174 Ook Otto
van Pijnssen wilde zijn compagnie goed onderhouden, waaraan de legering in het fort St. Anna niet
bijdroeg, ‘om alsoo beeter mijn eer en ‘t landts dienst te cunne bevorderen’.175

Schande
Uit de vele verzoeken over het onderhoud van een compagnie blijkt dat de eer van een
legercommandant en zijn familie hieraan nauw was verbonden. De scheidslijn tussen eer en schande
was echter dun. Als ondernemer moest een kapitein of ritmeester altijd over contanten beschikken
om op het moment dat het soldij door de provincies niet op tijd werd uitbetaald dit zelf op te vangen.
Niet alle militairen konden aan deze financiële verplichtingen voldoen. Zo had Otto van Arkel, heer van
Ammerzoden, Well en Lokhorst, grote moeite om zijn compagnie te voet te onderhouden. Toen zijn
solliciteur, een particuliere geldschieter, hem ook nog in de steek liet, vroeg hij in een brief van 15
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september 1635 aan Huygens of hij een andere betrekking kon krijgen.176 Blijkbaar werd aan deze wens
niet voldaan: een jaar later op 23 juli verzocht hij opnieuw om ontslag.177 Ook de broer van majoor
Drost was niet in staat om zijn compagnie goed te onderhouden. Namens de majoor schreef Jacob van
Wassenaer op 28 mei 1645 of zijn broer een kleine plaats als vaandrig kon krijgen.178
Ook

desertie, verraad

of geweldsincidenten

schaadden de

reputatie

van een

legercommandant en zijn familie. Zo werd ritmeester Willem Maurits Bacx beschuldigd van zowel het
niet goed onderhouden van zijn compagnie als van desertie omdat hij zonder verlof uit het leger was
gegaan. Op 9 september 1643 schrijft hij twee brieven aan Huygens, waarbij hij expliciet hun
familieband benadrukte door de brieven aan te heffen met ‘me heer ende neve’.179 In zijn eerste brief
legt hij uit waarom hij niet in het leger was: hij was geld gaan regelen om zijn ruiters te betalen, maar
‘uyt sijnde wert ick sieck’.180 Verder weerlegt hij uitvoerig alle aantijgingen aan zijn adres dat hij
achterliep met de betalingen van de soldij. Hij noemt de beschuldigers ‘schelmen die klagen over de
betalinge’, want hij was zijn soldaten nog maar drie maanden schuldig.181 Hij vermoedde dat deze
beschuldiging een complot was van de graaf van Stirum, die zijn zoon op zijn plaats wilde krijgen.
Daarnaast liep Van Stirum nog veel verder achter met de betalingen. Na het schrijven van deze brief
hoopte hij daarom dat hij met ‘gerustheyt’ weer naar het leger kon gaan.182
Uit zijn tweede brief van dezelfde datum blijkt dat van gerustheid geen sprake meer was.
Waarschijnlijk had hij in tussentijd een nieuw bericht ontvangen dat hij in ongenade van de stadhouder
was gevallen. De brief heeft een uitgesproken emotionele toon. Bacx beroept zich op al zijn
kwaliteiten, zijn trouwe dienst en bovenal zijn reputatie:

En hope niet dat Sijne Hoocheit sal twijfelen aan couragie van een dien die in alle ockasien nu
21 jaren getoont heeft een eerlijck man te sijn, die niet desireert als voor de voeten van Haar
Hoochheden te sterven. Het schijnt dat alle ongelucke van werelt mijn overvallen om miserabel
te sijn. Sijn dan, o Godt, de fataliteiten so groot dat ick moet geruïneert sijn, sijn patientie, lieve
neve. Ick hoore men wil mijne compangnie vergeven. Bidde derhalve Sijn Hoocheit mijne
onschult te doen, opdat niet bueten reputatie mach leven, want liever doot sou sijn.183
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Meerdere keren herhaalt hij vervolgens hoe belangrijk zijn reputatie voor hem was: ‘Ick gebide mij in
U.Ed. goede gratie en versoeck mijn hooft in reputatie mach blijven en opsteken. Dit schrijft ick U.Ed.
met de tranen in ogen.’184 Op 26 september schrijft hij opnieuw, maar nu is zijn toon berouwvol: hij
was ziek, in ongeluk vervallen en zijn reputatie was geschaad. De heer Stakenbroeck zou echter voor
hem schrijven. Ook verzocht hij om vergeving: ‘Ik beken, ick hebbe Sijn Hoocheit gedesobligeert. Ick
versoeck perdon, en bidde U.Ed dat te seggen aan Sijn Hoocheit.’185

Afbeelding 3: Voor- en achterzijde van brief 3399 van Willem Maurits Bacx aan zijn neef Constantijn Huygens om voor zijn
geschade reputatie te pleiten. (Universiteitsbibliotheek Leiden, Cod. Hug. 37 (Bacx_W_M) 7)

Schande was het ergste wat een militair kon overkomen. Het raakte een militair persoonlijk,
maar ook een hele familie. In 1641 beveelt Barthold van Gent in een aantal brieven zijn neef Rutger
van Randwijck, ritmeester in het Staatse leger, aan, die door de stadhouder uit zijn functie was gezet.
Als familiehoofd was Van Gent verantwoordelijk voor het bewaken van de familiereputatie en het
houden van moreel toezicht, wat ook inhield dat hij op het moment dat er sprake was van diskrediet
voor een oplossing moest zorgen.186 Daarom was hij eerst voor deze zaak naar het leger gegaan om in
een persoonlijk gesprek voor zijn neef te pleiten, maar omdat hij Huygens daar niet had kunnen vinden,
schreef hij een brief op 4 september met daarbij een memorie voor de stadhouder.187 In een brief van
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27 oktober bedankt Van Gent Huygens voor zijn hulp, maar verzocht hem ook om nader advies hoe
Van Randwijck in de gunst van de stadhouder kon terugkomen. Hij vroeg of hij de familie wilde
aanbevelen bij de stadhouder om hun reputatie te kunnen behouden.188 Daarnaast bood hij
nadrukkelijk zijn excuses aan voor de overtreding en schande van zijn neef. Pas op 3 juni 1642 schonk
de stadhouder vergeving. Een dag later schrijft Barthold van Gent een brief aan Huygens, waarbij hij
hem herinnert aan de belofte van de stadhouder. Daarnaast deed hij een ‘treshumble, tresobeissante
et tresdevote supplication’ of zijn neef weer zijn eigen compagnie kon terugkrijgen.189
Ook de argumenten die correspondenten gebruikten hadden als doel om de maatschappelijke
positie van de familie niet verder te schaden. In augustus 1638 schrijft Willem Maurits Bacx aan
Huygens om voorspraak te krijgen voor zijn kornet die uit zijn functie was ontheven. Bacx doet
nadrukkelijk een beroep op diens onschuld, maar ook op de dienst van zijn voorouders:

Brengers dese, mijn cornet, willen U.Ed. doch voor gerecommandeert hebbe, hij sal U.Ed. alles
verhalen wat men hem te laste leyt, is ongeluckich en heeft wijnich fouts gedaen, gelijck U.Ed.
uyt sijn reden sult verstaan. Sijn Hoocheiyt heeft mij de vaan van hem doen neme ende doen
belasten hem met geen commando te bemoyen. U.Ed. gelieve hem toch behulpelijck te sijn,
want sou geruïneert sijn, heeft geen middelen ende sijn vader heeft goede dienste gedaan.190

Zijn reputatie, maar ook de eer van zijn vader, zouden door deze straf bezoedeld zijn. Desalniettemin
gebruikte Bacx deze brief ook om een nieuwe kandidaat aan te bevelen: wanneer zijn kornet geen
pardon zou krijgen, wenste hij dat de kwartiermeester de functie kreeg.
In de brieven worden achterliggende oorzaken en gebeurtenissen die geleid hadden tot
schande meestal niet vermeld. In het leger, maar ook daarbuiten, vond er echter tussen officieren
voortdurend een competitie om glorie, eer en voorrang plaats. Dat liep meerdere malen uit op geweld
en doodslag. Zo had Adriaan van der Mijle, toen hij in augustus 1641 bij zijn moeder in Den Haag op
bezoek ging, gehoord dat kapitein Kuyl door kapitein Wederholt in de vestingstad Klundert was
gedood.191 Hierop was Wederholt gevlucht, maar de commandeur van Klundert deed zijn best om hem
in handen te krijgen. Ook Willem van Nassau-Siegen berichtte in november 1639 dat twee trompetters
van zijn compagnie ruzie hadden gekregen, waarbij het tot een handgemeen kwam en uiteindelijk een
doodslag plaatsvond.192
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Geweldincidenten tussen officieren kwamen ook binnen familiekringen voor. Zo vroeg George
Frederik van Nassau-Siegen, kolonel en gouverneur van Bergen op Zoom, op 1 juni 1649 of Willem II
tussenbeide kon komen bij een geschil tussen twee zwagers, namelijk de officieren Heinrich Adolph
von Calcheim en Benjamin de Bonnefoy.193 Een conflict kon ook helemaal uit de hand lopen. Op 12
oktober 1640 schrijft de baron van Slavata dat hij had gehoord dat Merten Clasen zijn broer Simon
Clasen in Amsterdam had vermoord. Beide waren ruiters van zijn compagnie. Door tussenkomst van
zijn vrienden had Merten gratie gekregen, maar de baron wenste dat hij niet zou terugkeren in zijn
garnizoen of compagnie ‘om alle confusie onder compagnie voor te gaen’.194 Volgens Slavata moest
het geen aanmoediging voor andere militairen zijn om geweld te gebruiken, omdat dit niet de eerste
keer was dat het voorkwam: ‘Waer overmits sulcke mordadige fauten, in korten tijdt, all dry onder de
compagnie sijn geschyden ende met perdon worden so lichtveerdige luyden geanimirt.’195
Bij misstanden in het leger of een conflict tussen officieren was het belangrijk om de
stadhouder achter zich te krijgen. Ook dit werd via Huygens gespeeld: zo vroeg Jacob van Wassenaer,
die ‘veel spuls’ had met Braeckel, de commandeur van Voorn, of Huygens wanneer er ‘iemant waer,
die bij Sijn Hoogheit van Braekels wegen iets socht te impetreren, te willen voorkoomen’.196 Hij wilde
eerst zelf met de stadhouder spreken om te voorkomen dat de stadhouder bevooroordeeld zou zijn.
Ook Johan van Wijnbergen schakelde meerdere keren de hulp van Huygens in bij beschuldigingen aan
zijn adres. In een brief van 16 april 1646 vroeg hij of Huygens hem wilde helpen om zich te verdedigen
tegen Wolfgang Wilhelm, Paltsgraaf van Neuburg, die dreigde een aanklacht tegen hem in te dienen
omdat hij een aantal neutrale boeren hard had aangepakt. Volgens Van Wijnbergen was deze
aanklacht onterecht, want de boeren hadden zich niets aangetrokken van de bevelen van de StatenGeneraal.197
De dood van Frederik Hendrik in 1647 liet echter oude zaken weer oplaaien. Willem II
reorganiseerde het clientèlenetwerk van zijn vader, waardoor oude patronagebanden niet meer
vanzelfsprekend waren.198 Het bood ook nieuwe kansen om een verzoek nu wel ingewilligd te krijgen.
Zo had Cuylenburg, agent van de Paltsgraaf van Neuburg, tegen Johan van Wijnbergen een aanklacht
bij Fredrik Hendrik ingediend via een memorie. Van Wijnbergen zou 2.000 rijksdaalders van een rechter
in Bergse Land hebben afgeëist ‘ten saecken van een exces begaen bij de huysluyden van Byenborg
tegens een soldaet mijner compagnie, Hans Winckelmans genaempt’.199 Van Wijnbergen had deze
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memorie toen beantwoord en de onschuld van hemzelf en zijn soldaat bewezen. Hij was echter bang
dat de zaak onder Willem II opnieuw ter sprake zou komen en nam daarom voorzorgsmaatregelen: hij
vroeg in november aan Huygens of hij de stukken opnieuw kon inzien. Ook verzocht hij of Huygens het
voor hem op wilde nemen als de zaak aan de stadhouder werd voorgedragen. Zijn verzoek zette hij
extra kracht bij door vier koppels patrijzen mee te sturen.
In brieven wordt vooral gepleit op eigen eer en onschuld. Pas wanneer er duidelijke
tegenbewijzen waren, namen scribenten een nederige en schuldbewuste rol in. Het was voor
militairen belangrijk om familieleden, hogere officieren, Constantijn Huygens en met name de
stadhouder achter zich te krijgen om voor hun onschuld te pleiten. Militaire ambten onderstreepten
zowel de individuele als de familie-eer, die werden versterkt door militaire prestaties en het tonen van
heldenmoed. Zo schrijft Johan van Wijnbergen in september 1644 dat het hem speet dat hij nog niet
in het leger aanwezig kon zijn door ziekte. Hierdoor had hij het beleg van Sas van Gent gemist:

Godt weet dat mij van herten leedt is, dat ick hier als een anderen stoepschijter [spotnaam
voor stadssoldaat] moet sitten proncken, en dat ick nae quota niet meede cunnen deelen
d’eer, die voor ‘t Sas ‘t haelen is geweest.200

Op het slagveld viel voor een officier de meeste eer voor zowel zichzelf als het land en de stadhouder
te behalen, wat ook zijn promotiekansen vergrootte. Desertie, verraad en oneervol gedrag waren
daarentegen een schande voor de gehele familie, maar schaadden ook de eer van de stadhouder en
het land; het publieke belang werd hiermee niet gediend.

Conclusie
Bij het vragen om militaire patronage beroepen briefschrijvers zich vaak op eer en reputatie. Het is het
belangrijkste argument dat in brieven wordt gebruikt. Eer speelde een rol in veel verschillende
contexten. Zo droeg een militaire carrière bij aan de familiereputatie van zowel adellijke families als
regentenfamilies. Hogergeplaatste familieleden namen daarom de rol van patroon op zich om jongere
familieleden aan te bevelen voor bevorderingen in het Staatse leger. Persoonlijke wensen of
kwaliteiten van een officier waren hieraan ondergeschikt. Hiertegenover stond dat een militair die zijn
compagnie niet goed onderhield, deserteerde of betrokken was bij dodelijke geweldsincidenten
schande over de hele familie haalde. Naast familieleden probeerden militairen via hogere officieren
hun kandidatuur te bekrachtigen. Deze officieren benoemen in hun brieven in tegenstelling tot
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familieleden vaker de kwaliteiten en eigenschappen van soldaten waarmee ze het land konden
dienden, maar ook hierin speelde eer een rol.
Veel brieven bevatten verzoeken over of een compagnie mocht deelnemen aan de veldtocht
of de plaats waar de compagnie in het garnizoen mocht liggen. Voor soldaten was het belangrijk dat
ze een thuisbasis hadden, namelijk een plaats waar ze de inwoners kenden, waar ze
achtereenvolgende jaren in eenzelfde gastgezin konden verblijven en waar hun vrouwen en zieke
collega’s in de zomermaanden achterbleven. Militairen prefereerden daarom een stad met
voorzieningen boven een koud fort. Een goede garnizoensplaats gaf stabiliteit aan een compagnie en
voorkwam dat soldaten overliepen naar andere compagnieën. Een voltallige en goed onderhouden
compagnie droeg bovendien bij aan de eer van de kapitein of ritmeester.
Eer en reputatie waren vooral verbonden met de familie en compagnie van een officier. Een
beroep op de eer van het land nam in al deze brieven met militaire verzoeken een kleinere rol in. Dit
gold ook voor de brieven van hoofdofficieren die vooral aan Huygens schreven over de organisatie van
het leger. Het zijn vooral zakelijke brieven waarin hoge officieren de rol innemen van ervaren
legercommandanten en patronen van ondergeschikten. Tegelijkertijd probeerden zij door hun brieven
en geschenken Constantijn Huygens als broker te behagen: een goede relatie met Huygens, die volgens
de briefschrijvers in staat was om de stadhouder te adviseren en over te halen, kon bijdragen aan het
handhaven en vergroten van hun eigen eer en reputatie. Ook Huygens vergrootte met deze contacten
zijn eigen patronagenetwerk, wat hem weer in aanzien deed stijgen.
Uit de brieven blijkt dus dat iedereen veelvuldig een beroep deed op eer en reputatie en dat
dit niet alleen was voorbehouden aan aristocraten. Daarnaast werd dit argument veel vaker gebruikt
dan het aanprijzen van de kwaliteiten van een militair die hem geschikt maakten om in het leger te
dienen. Dit is opmerkelijk, want toen Maurits in 1618 het benoemingsrecht naar zich toetrok, deed hij
dit onder meer om de kwaliteit van officieren te verbeteren en vriendjespolitiek vanuit de gewesten
tegen te gaan. Ondanks de professionalisering in het Staatse leger, bleef een individuele militair dus in
de eerste plaats beoordeeld worden op eer en reputatie. Daarnaast blijkt uit de brieven dat een
netwerk van invloedrijke verwanten en vrienden nog steeds essentieel was om toegang te krijgen tot
de stadhouder, om zo een gunst van hem te verkrijgen.
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Hoofdstuk 3: Buitenlandse officieren in dienst van een ander ‘vaderland’

In het Staatse leger dienden veel verschillende nationaliteiten. Ruim de helft van het leger bestond uit
vreemde troepen: Duitsers, Fransen, Engelsen, Schotten en soms ook Zwitsers, Zweden, Denen en
Italianen.201 Het in dienst nemen van buitenlandse soldaten had voor de Republiek meerdere
voordelen. Binnen de Republiek waren niet genoeg bekwame soldaten, wat de reden was dat Maurits
en Willem Lodewijk in 1596 aan de Staten-Generaal voorstelden om vier vreemde regimenten
permanent in dienst te houden, namelijk een Engels, Schots, Duits en Frans regiment. Deze diversiteit
aan nationaliteiten kon bovendien muiterij voorkomen. Wanneer bijvoorbeeld de Engelsen dreigden
te muiten, konden Nederlanders, Duitsers, Fransen en Schotten worden ingezet om ze weer in het
gareel te krijgen. De rivaliteit tussen de verschillende regimenten liep echter ook gemakkelijk uit de
hand. Hoewel hierop de doodstraf stond, waren er in 1594, 1600 en 1603 nog grote vechtpartijen in
het Staatse legerkamp. Een ander voordeel van het in dienst nemen van buitenlandse soldaten was de
verkleinde kans op desertie, omdat het voor hen veel duurder en moeilijker was om de weg terug naar
huis te vinden.202
Tot het einde van het Twaalfjarig Bestand zorgde de werving van vreemde troepen voor weinig
problemen: niet alleen uit de landen van bondgenoten, zoals Frankrijk en Engeland, maar ook uit het
Heilige Roomse Rijk, kwamen soldaten. In 1604 sloten Engeland en Spanje vrede, maar koning Jacobus
I liet nog steeds troepenwervingen toe voor zowel de Republiek als Spanje. Het uitbreken van de
Dertigjarige Oorlog in 1618 verslechterde de wervingsmogelijkheden. De keizer verbood de vrije
toegang tot Duitse soldatenmarkt omdat ze zelf troepen nodig hadden. De werving gebeurde daarom
in het geheim. In Frankrijk laaide in de jaren twintig van de zeventiende eeuw de strijd tussen
katholieken en hugenoten opnieuw op, wat de werving van Franse troepen bemoeilijkte. De
interventie van Denemarken en Zweden in de Dertigjarige Oorlog bood de Republiek echter de kans
om nieuwe troepen aan hun leger toe te voegen. Tijdens het beleg van Den Bosch in 1629 namen 2.600
Zweden deel aan de veldtocht. Toen de Zweedse koning Gustaaf Adolf in november 1632 bij Lützen
sneuvelde, overspoelde de soldatenmarkt met duizenden protestantse troepen. In september 1633
versterkte de Republiek tijdelijk de Staatse cavalerie met ruim 4.700 Zweeds-Hessische ruiters.203
De internationale adellijke groep officieren die in het Staatse leger dienden, versterkten ook
de positie van de stadhouder. Zij behoorden tot de groep hovelingen met wie de stadhouder zich
omringde aan het Haagse hof. Hierdoor vergrootte Frederik Hendrik zijn aanzien in de Republiek, maar
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ook presenteerde hij zichzelf als Europese vorst.204 Deze officieren verzochten ook om voorspraak bij
de stadhouder via diens secretaris Constantijn Huygens. De helft van de militairen die aan Huygens
schreef, was niet van Nederlandse komaf. Buitenlandse officieren schreven voor zichzelf, hun regiment
of compagnie, maar namen ook de rol in als broker voor hun landgenoten. In dit hoofdstuk staan deze
verzoeken centraal. Wat laten de brieven zien over de argumenten van militairen om dienst te nemen
in het Staatse leger, waarbij ze voor een ander land vochten? In hoeverre waren ze loyaal aan de
Republiek?

Verbonden met de familie Nassau
Een speciale groep buitenlandse officieren, die een dominante rol innamen in het Staatse leger, zijn de
leden van de familie Nassau. Zij waren van Duitse afkomst, maar door hun familiebanden met Willem
van Oranje nauw betrokken geraakt bij de Tachtigjarige Oorlog en de Republiek. Onder Frederik
Hendrik dienden 26 leden uit deze familie in het Staatse leger. Als familieleden en adellijke hoge
officieren bevonden ze zich in de directe omgeving van de stadhouder.205 Een aantal van hen wortelden
zich op sociaal en politiek gebied volledig in de Republiek, maar voor de meesten speelden nationale
grenzen geen rol. Zo bewoog Johan Maurits van Nassau-Siegen, die opklom tot veldmaarschalk in het
Staatse leger, zich binnen verschillende sociale en politieke contexten: in de Republiek, in dienst van
de keurvorst van Brandenburg en in Nassau-Siegen, zijn land van herkomst. De overeenkomst tussen
deze verschillende contexten was het familie-dynastieke netwerk van de Nassaus en de verbinding aan
het Europees calvinisme, dat niet aan nationale grenzen was gebonden.206
Na 1600 hadden de Nassause graven veel hoge ambten in het Staatse leger ingenomen. Hun
dominantie zorgde ervoor dat het leger niet verlamd raakte door interne conflicten tussen edellieden
zoals in het Spaanse leger gebeurde.207 Door het ontbreken van concurrentie van andere machtige
families kon Frederik Hendrik, en eerder Maurits, een nationaal en internationaal boegbeeld worden
als belangrijkste lid van de enige hoogadellijke familie in de Republiek. Deze positie was niet
vanzelfsprekend: zo zag Maurits voor de vergroting van zijn reputatie en positie een bedreiging in de
Duitse graaf Filips van Hohenlohe, die in het leger een voorname positie innam als luitenant-generaal.
Daarnaast stond hij in de familie in de weg door zijn huwelijk met Maurits’ oudste zus Maria, waardoor
hij aanspraak kon maken op het beheer van de Nassause goederen in de Verenigde Provincies.208
De ondergeschiktheid van de Nassaus aan de Oranjestadhouders maakt Geert Janssen
duidelijk in zijn studie naar patronage onder de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz:
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hoewel Willem Frederik net als Frederik Hendrik stadhouder was, paste een meer zelfstandige of
gelijkwaardige verhouding niet in het wereldbeeld van Willem Frederik. Als cliënt van de
Oranjestadhouder identificeerde hij zich met het familieverleden, waardoor een ontworsteling aan de
bestaande ongelijkheid niet realistisch was.209 Toen zijn broer Hendrik Casimir, de stadhouder van
Friesland, Groningen en Drenthe, op 12 juli 1640 kinderloos overleed nadat hij ernstig gewond was
geraakt tijdens de gevechten bij Hulst, volgde Willem Frederik hem als jongere broer op. Hij vond
echter een geduchte tegenstander in zijn neef en patroon, Frederik Hendrik, die stadhouder van alle
gewesten wilde worden om zijn macht te vergroten. Frederik Hendrik legde zich niet neer bij de
benoeming van Willem Frederik en maakte daarom het leven van zijn cliënt zuur. Zo zorgde hij ervoor
dat het Duitse regiment van Hendrik Casimir, dat eerder onder het bevel van hun vader Ernst Casimir
had gestaan, niet aan Willem Frederik werd gegeven, maar aan de graaf van Solms. Voor Willem
Frederik was dit buitengewoon kwetsend: als kapitein-generaal van zijn gewesten was hij in het Staatse
leger slechts ‘een simpele ritmeester’.210
In zijn brieven aan Constantijn Huygens benoemt Willem Frederik deze frustraties niet, maar
probeerde hij vooral krediet op te bouwen. Toen Huygens hem op 27 november 1640 verzocht om
hem mee te delen hoe de garnizoenen over Friesland waren verdeeld, antwoordde hij drie dagen later
met een beleefde brief waarin hij om de gunst van Huygens vroeg: ‘Wilt u alstublieft zo vriendelijk zijn
om mij de eer te geven om af en toe van uw brieven te genieten om zo te kunnen delen in de eer die
mijn overleden broer ontving en mij ook de vriendschap te geven die u voor hem had.’211 Zo probeerde
hij hetzelfde krediet, dat zijn broer had bezeten, op te bouwen bij Constantijn. Hij wilde tot een nieuwe
verstandhouding komen met Frederik Hendriks hovelingen na de eerder verstoorde relatie, om mede
door hun invloed weer volledig in de gunst van de stadhouder te komen.212 Dit deed hij ook door
geschenken te sturen. In 1642 kreeg Huygens tuinplanten voor zijn buitenhuis Hofwijck en in 1647
ontving hij een zwangere merrie.213
Ook andere leden van de familie Nassau die functies in het leger vervulden, schreven vaak aan
Huygens, zoals de drie broers Johan Maurits, Hendrik en George Frederik van Nassau-Siegen. Alle drie
waren ze opgeklommen in het Staatse leger. Hoewel zij leden van de familie Nassau waren, konden zij
bij een promotie niet worden voorgetrokken ten koste van meer ervaren en oudere officieren. De
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juiste connecties waren echter noodzakelijk voor wie snel carrière in het Staatse leger wilde maken.214
Zo begon Johan Maurits in 1618 en 1619 als piekenier in de garde van Willem Lodewijk. In 1620 ging
hij als gewoon ruiter met Frederik Hendrik mee naar de Palts. Later in datzelfde jaar werd hij bevorderd
tot vaandrig, om vier jaar later kapitein te worden. Daarna verliep zijn carrière voorspoedig. In 1626
werd hij luitenant-kolonel en drie jaar later kreeg hij promotie tot kolonel. Zijn loopbaan eindigde hij
als veldmaarschalk.215 Hoewel hij in rang en status een hogere maatschappelijke positie had dan
Huygens, benaderde hij hem in zijn brieven als een patroon. In een korte brief uit 1645 schrijft hij:
‘Verder bent u altijd mijn patroon geweest dat ik reken op zoveel van uw goedheid.’216 Daarnaast
beveelt hij in het naschrift zijn broers aan: ‘Mijn broers blijven niet minder dan ik uw zeer vastberaden
en verplichte dienaren.’217
Familieleden waren een bron van informatie voor elkaar, ook als het over militaire zaken ging.
Zo schrijft George Frederik van Nassau-Siegen op 7 mei 1649 aan Huygens:

Verstaen hebbende van mijn heer broeder graeff Maurits, dat Sijn Hoocheyt gelieft heeft op
mijn versoeck mijne compaignie peerden van ’s Hertogenbosch naer Rhijnberg te
transporteren, en dat U.Ed. de moeyte gelieft te neemen de ordonnantie diesaengaende te
laeten verveerdigen.218

Ze gebruikten elkaar om informatie via Huygens te achterhalen en zichzelf of familieleden aan te
bevelen. Johan Maurits deed in een brief van 19 april 1646 een verzoek namens zijn jongere broer
Hendrik. Die had hem geschreven dat kolonel Brienen, gouverneur van Emmerik, was gestorven en
verzocht hem daarom bij de stadhouder te polsen of graaf George Ernst van Limburg-Stirum, majoor
in het Staatse leger, naar deze vacante functie kon solliciteren. Johan Maurits besloot om dit niet
rechtstreeks aan Frederik Hendrik te vragen, maar aan Huygens. Door ziekte kon de graaf van LimburgStirum niet meer mee op campagne, waardoor deze functie uitermate voor hem geschikt was omdat
hij dan dichterbij bij zijn huis kon blijven.219
Er is geen brief van Hendrik bekend waarin hij voor de graaf van Limburg-Stirum pleit, hoewel
hij van de drie broers de meeste brieven aan Huygens schreef. Wel is het opvallend dat hij dit verzoek
namens zijn broer Johan Maurits deed. George Ernst was namelijk Hendriks aanstaande schoonvader.
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Op 20 maart 1646 schrijft Hendrik aan Huygens dat hij was verloofd met Marie Magdalena van
Limburg-Stirum, de dochter van graaf George Ernst, met een uitnodiging voor het huwelijk dat op 25
april zou plaatsvinden. Het verzoek namens zijn schoonvader om gouverneur van Emmerik te worden,
laat zien dat hij zijn patronagenetwerk gebruikte om een wederdienst aan zijn aanstaande
schoonvader te doen. Daarnaast is het huwelijk tekenend voor de verbinding van Hendrik van NassauSiegen met de Republiek. De Oost-Nederlandse Van Limburg-Stirums waren een van oorsprong uit
Mühlheim afkomstig geslacht, dat zich in de zestiende eeuw nog op het Duitse rijk richtte, maar in de
zeventiende eeuw hoofdzakelijk op de Republiek oriënteerde.220 Net als de Nassaus maakten ook hun
zonen carrière in het Staatse leger. Daarmee wortelden ze zich steeds verder in de Republiek.
Deze verbondenheid met zowel de Republiek als het Staatse leger komt ook terug in de vele
brieven van Hendrik. Zoals zijn oudere broer Johan Maurits voor hem een patroon was, nam ook
Huygens als secretaris van de stadhouder deze rol in. De spin in het web van dit patronagenetwerk
was de stadhouder; de trouw aan hem verbond Hendrik van Nassau met het leger en de Republiek. Als
antwoord op de felicitatiebrief van Huygens, met daarin ook de gelukwensen van Frederik Hendrik
voor zijn voorgenomen huwelijk, bedankt Hendrik de stadhouder voor zijn ‘vaderlijke bescherming’ en
Huygens voor zijn goede bemiddeling.221
Huygens was voor hem een belangrijke broker om voorspraak te krijgen bij de stadhouder. Als
hij niet in de gelegenheid was om een persoonlijk bezoek aan de stadhouder af te leggen, probeerde
hij te bemiddelen via Huygens of informatie van hem te verkrijgen. Zo schrijft hij in een brief van 17
april 1648:

In allen mijnen behouffdicheden en saecken, mij ofte eenighe van mijnen vrunden
concerneerende, neme ick altijts mijnen recours tot U.Ed. als mijnen grootsten vrundt unde
patron, betrouwende mij eenig ende alleen op deszelfs ten meernmaelen bespeurden
sonderbaeren affectie.222

Deze ‘behoeftigheden en zaken’ waren vaak van militaire aard. Veel brieven bevatten verzoeken voor
zichzelf, zijn regiment of ondergeschikten, die met name afkomstig waren uit de Republiek. Hendrik
maakte geen onderdeel uit van een Duits regiment, zoals zijn broer Johan Maurits, maar was vanaf
1640 luitenant-kolonel van het Noord-Hollandse regiment. Zijn Duitse afkomst speelde hierin geen rol.
Ook in zijn brieven komt de rol van nationaliteit als argument niet terug.

220

Gietman, Republiek van adel, 17.
4305: Constantijn Huygens aan Hendrik van Nassau-Siegen, 4 april 1646, KV; 4296a: Hendrik van NassauSiegen aan Constantijn Huygens, 14 april 1646, KV.
222
4804: Hendrik van Nassau-Siegen aan Constantijn Huygens, 17 april 1648, KV.
221

61

Een belangrijk argument voor hem was reputatie. Zo was hij niet tevreden over zijn
bevordering tot luitenant-kolonel, want hij verdiende een hogere rang voor zijn verdiensten als
diplomaat. Naast zijn dienst in het leger was hij meerdere keren voor diplomatieke missies naar het
buitenland geweest. Op 20 juni, als reactie op Huygens’ advies om Geldern in te nemen om daardoor
tot kolonel te worden bevorderd, antwoordt hij:

Verder, mijnheer, gelooft u werkelijk dat ik, wanneer ik maar de kleinste plaats [Geldern] van
de vijand zou innemen, mij tevreden zou laten stellen met het schrappen van die ongelukkige
L voor het ‘Kolonel’? Waarlijk niet! Men moet het lied wel wat hoger inzetten. En ik durf te
beweren dat te verdienen omdat ik me tegenwoordig in een hogere waardigheid bevind als
gevolg van de inhoud van mijn wel gesloten, maar nog niet ten uitvoer gelegde verdrag met
de Doorluchtige Republiek [Venetië].223

Hij liet het er niet bij zitten en zowel hijzelf als kapitein Valbert schreven een brief aan de stadhouder
met het verzoek om de ‘L’ te schrappen. Hij hoopte dat Huygens hieraan mee wilde werken.224 Zijn
verzoek werd echter niet ingewilligd.
Ook voor zijn ondergeschikten was reputatie een belangrijke voorwaarde om hen wel of niet
aan te bevelen. Op 28 mei 1641 schrijft Hendrik dat zijn luitenant Schimmelpenninck een eigen
compagnie had gekregen. Omdat er veel kandidaten waren die hem wilden opvolgen, wilde hij graag
van Huygens weten welke kandidaten het meest in aanmerking kwamen voor deze functie. Hieraan
voegde hij toe dat hij hoopte dat niet zijn kornet bevorderd zou worden tot zijn nieuwe luitenant,
‘omdat uzelf goed weet welke reputatie hij heeft’.225 Deze reputatie was verbonden met de
eigenschappen van een persoon. Goede dienst in het leger diende een hoger doel volgens Hendrik,
zowel de stadhouder als het land waren ermee gebaat. In een brief van 23 februari 1646, waarin hij
luitenant Van Elst aanbeveelt voor de functie van diens overleden kapitein, benadrukt hij diens goede
karakter. Hierdoor was hij geschikt om kapitein te worden, namelijk tot tevredenheid van de
stadhouder en tot dienst van de staat.226
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Hoge officieren als patroon voor landgenoten
Een deel van de officieren uit de familie Nassau integreerde in de Republiek door hun verbondenheid
met hun belangrijkste familielid, de stadhouder, en huwelijken met Nederlandse vrouwen. Daarnaast
behoorden zij niet uitsluitend tot de Duitse regimenten, maar ook tot Nederlandse regimenten.
Hierdoor waren zij ook patroon voor Nederlandse soldaten. De structuur van het Staatse leger, waarbij
de regimenten op nationaliteit waren ingedeeld, leidde daarentegen ertoe dat de Franse, Schotse en
Engelse officieren vooral hun eigen landgenoten aanbevolen in hun brieven.
Constantijn Huygens correspondeerde voornamelijk met degenen die hogere posities in het
leger innamen, zoals de Engelse kolonels Edward Cecil en Horace Vere. Voor deze twee edellieden was
het dienen in het Staatse leger een manier van leven, waardoor ze een professionele carrière als
legerofficier opbouwden. Beiden waren ze jongere zonen, zonder vooruitzicht op een goede erfenis.227
Tegelijkertijd waren zij elkaars rivalen in het streven naar promoties. Horace Vere klom op als jongere
broer van Francis Vere, die tot 1604 in het Staatse leger diende in de machtige positie van generaal
van de Engelse troepen. Daardoor stond Francis net als Hohenlohe prins Maurits in de weg, omdat de
Engelse regimenten niet onder diens directe bevoegdheid stonden.228 De gesloten vrede tussen
Engeland en Spanje in 1604 ondermijnde de positie van Vere, waardoor hij zijn functie als generaal
moest opgeven. In eerste instantie verving niemand hem; de vier Engelse kolonels Edward Cecil, Henry
Sutton, John Ogle en Horace Vere vielen nu direct onder de kapitein-generaal, prins Maurits. In 1605
werd Horace benoemd als generaal van alle Engelse compagnieën, maar met minder bevoegdheden
dan zijn broer had gehad. Zijn functie hield voornamelijk in dat hij de intendant was van de andere
Engelse kolonels. Zijn autoriteit bleef echter beperkt door de concurrentie met Cecil. Hij weigerde om
onder het commando van Vere te staan.229
Zowel Cecil als Vere waren patronen van een hele generatie Engelse soldaten. Ook daarin
beconcurreerden zij elkaar: beiden probeerden zij hun cliënten op goede posities te krijgen, ten koste
van de cliënten van de ander.230 Hoewel Cecil meer connecties in Engeland had, had Vere betere
connecties in de Republiek, namelijk met de Nassaus zelf, waardoor hij voor zichzelf en
ondergeschikten goede functies wist te verwerven. Ook zag Vere in dat op lange termijn de Engelse
troepen in Staatse dienst geen gescheiden militaire eenheid konden blijven. Door als generaal een
goede relatie te onderhouden met eerst Maurits en later Frederik Hendrik zorgde hij ervoor dat
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Engelse soldaten in dienst bleven treden van het Staatse leger.231 Voor hen was het een kans om
militaire ervaring op te doen, aangezien hun eigen land tussen 1604 en 1639 niet zelf in oorlog was.
Niet iedereen deed dit om een professionele soldaat te worden, maar ook omdat militaire ervaring de
status van een edelman bewees.232
Hoewel Vere een hogere positie innam dan Cecil, schreef Edward de meeste brieven aan
Constantijn Huygens. Tussen hen bestond een vriendschappelijke relatie, gebaseerd op hun eerdere
ontmoeting in Engeland in 1618 tijdens de grand tour van Constantijn.233 Cecil probeerde via Huygens
zijn positie in het Staatse leger te handhaven. Zo schrijft hij op 10 februari 1632 aan Huygens met het
verzoek of hij de stadhouder wilde herinneren aan de belofte dat zijn compagnie in een grensgarnizoen
mocht blijven, los van elk regiment, zolang het de zijne was. Prins Maurits had dit ook eerder
toegestaan aan John Ogle: ‘hoping that His Excellencie will thinke that if Sir John Ogle’s compannie
that carried but a Collonell’s colloures had that regards that a Generall’s cullers might have noe lesse,
for which favor I shall rest most bound to His Excellencie, and you, for the procuring of it thorough
whose hands it must passe.’234
Als patroon van lagere officieren in zijn regiment deed Cecil voor hen voorspraak via Huygens.
In september 1631 schrijft hij een brief voor de onderbetaalde wagenmeester van zijn regiment.235 Hij
verdiende slechts drie gulden per maand, de helft van wat een soldaat kreeg, en dat geld moest hij zelf
ophalen. Kon Huygens niet aan de stadhouder vragen of hij betaald kon worden door de solliciteur van
de kolonel? Daarnaast beval hij de talenten van zijn wagenmeester aan. Hij kon goed tekenen en had
veel kennis van loopgraven en vestigingen. Ook had hij een explosief ontworpen, waarop hij graag
patent wilde krijgen.
Horace Vere schreef aan Huygens twee aanbevelingsbrieven voor ondergeschikten. Op 15 april
1630 vraagt hij of Henry Theobald, kapitein van de infanterie, verlof kon krijgen om met hem mee naar
de baden in Engeland te gaan:

Captain Theobalds hath made knowne unto me a purpose he hath to become a suitor to the
Prince for leave to goe with me into England to take the benefitt of this springe to provide for
his health by the Bath and other meanes, which this country soe well affords not, wherin he
hopes to enhable himself to doe the State and his Excellence better service, than he cann nowe
doe in the present infirmityes of his bodie.236
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Door een herstelde gezondheid zou de kapitein in staat zijn om zowel de Republiek als de prins een
betere dienst te leveren.
Ook voor zichzelf gebruikte Vere deze verbondenheid met het Staatse leger als argument in
zijn andere brief van 4 februari 1633. In het eerste deel van de brief vraagt hij om voorspraak voor de
brenger van de brief, de heer Moris, zonder over de zaak verder uit te wijden, om vervolgens zichzelf
aan te bevelen. Hij verbleef namelijk op dat moment in Engeland: ‘When you have a fytt oportunitie, I
pray you to present my humblest services to the Prince. I doe trewly honor him; yt is an affliction to
me, that I am not able to doe him personal services.’237 Zijn persoonlijke toewijding aan de prins
verbond hem met de Republiek en het Staatse leger.

Verzoeken om verlof
Buitenlandse militairen waren vaak langere tijd
van hun familie gescheiden. Een terugkerend
verzoek in hun brieven aan Huygens is het
verzoek om verlof om naar hun thuisland te gaan.
Deze reis kostte tijd en vaak verbleven zij er
langere tijd, waardoor ze maanden uit het leger
wegbleven. Militairen wilden echter zekerheid
dat ze na terugkeer nog welkom waren in het
Staatse leger en niet als deserteurs aangemerkt
zouden worden. Dit is de reden dat de Engelse
kapitein Henry Paget dringend in een brief aan
Huygens verzoekt of hij hem wilde laten weten of
hij in de gunst van de stadhouder zou blijven als
hij voor twee of drie maanden verlof opnam.
Deze brief lijkt in alle haast geschreven te zijn,
waardoor zelfs een aanhef ontbreekt. Daarnaast
kende Huygens hem niet goed: ‘I thought I have
not the honour to be well knowne unto you, yet
Afbeelding 4: Brief 2287 van Henry Paget aan Constantijn

my misfortune enforceth me umbly to desire a Huygens zonder aanhef, 19 december 1639.
favour from you.’238 Hij probeerde toch in de
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gunst van Huygens te komen door zichzelf in de rol te plaatsen van een onwaardig persoon om deze
brief te schrijven. Zijn omstandigheden dwongen hem echter daartoe.
Verzoeken voor verlof werden daarom in de meeste gevallen gedaan via hogere officieren. Zo
schrijft de Franse kolonel Louis du Plessis, sieur d’Ouchant, op 30 april 1642 of De Maitre, een vaandrig
van een van zijn compagnieën, verlof kon krijgen om naar Frankrijk te gaan.239 In een brief van 22
september 1648 vraagt hij om verlof voor De Sohain, een kapitein van zijn regiment.240 Op 6 mei 1644
schrijft hij zelf vanuit Ouchant met het verzoek of zijn eigen verlof verlengd kon worden.241 Hij was al
veertien jaar niet in Frankrijk geweest, waardoor nu allerlei zaken op hem te wachten stonden.
Daarnaast was zijn broer ernstig ziek. Ook graaf Leonoro Pompei, een Italiaanse officier, beriep zich op
de negen jaren dat hij onophoudelijk in het leger had gediend. In een brief van 11 november 1642
bedankt hij Huygens voor de moeite die hij had gedaan om zijn verlof te regelen.242 Hij wilde graag nog
enkele maanden verlenging. Anderhalf jaar later schrijft hij opnieuw vanuit Verona met het verzoek of
zijn verlof nog langer verlengd kon worden: zijn verlof zou dan wel erg lang duren, maar hij had immers
al negen jaar geen verlof gehad.243
Een belangrijk argument voor verlof was dat men zaken thuis moest regelen. Tegelijkertijd lijkt
dit argument een dekmantel te zijn om telkens weer om verlenging te vragen. Het bood de
buitenlandse officieren de mogelijkheid om voor langere tijd weer thuis te zijn, want eenmaal terug in
het Staatse leger kon het geruime tijd duren voor ze weer naar hun thuisland zouden gaan. Op 13
maart 1648 schrijft Hendrik van Nassau-Siegen voor zijn zwager Bernhard, graaf van Wittgenstein, dat
hij zijn verlof graag wilde verlengen, ‘om nog wat meer tijd voor zijn zaken te kunnen nemen’.244 Op
dit verzoek kreeg Hendrik geen antwoord, waarop hij vervolgens opnieuw op 12 april schrijft:

Omtrent een maent geleden hebbe ick U.Edele bij missive gebeden, dat derselven mochts
gelieven Zijn Hoocheit onderdaenichet te versoecken om continuatie van ’t verlooff voor mijn
schwaeger, den heere Graeve van Witgensteen. Maer tot dato geen naericht daerop becomen
hebbende, soo hebbe ick niet connen ledich staen, mits desen te vernemen of sulcx bij
hoochstgen Zijn Hoocheit is toegestaan.245
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Vijf dagen later antwoordt Huygens dat het verlof was verlengd.246 Ook nu was deze verlenging niet
lang genoeg. Op 19 september schrijft Wittgenstein zelf vanuit Hombergshausen met het verzoek of
hij toestemming kreeg om nog vier of vijf maanden afwezig te zijn, aangezien hij zijn ‘sacken hier in
Deutschlant nicht habn kunnen richting macken, undt widerrinne nach Niederlandt kan ab
kommen’.247
Langdurige afwezigheid zonder toestemming had nadelige gevolgen. De Italiaanse graaf Lelio
Pompei verbleef door ziekte lange tijd in Italië. Tijdens zijn afwezigheid werd hij zelfs benoemd tot
majoor. In juni en september 1635 schrijft de graaf aan Huygens dat hij ziek was, waardoor hij nog niet
kon terugkeren.248 Bij de brief van juni stuurt hij een doktersverklaring mee als bewijs. Er was bijna een
jaar verstreken toen hij op 26 april 1636 opnieuw schreef dat hij na verandering van lucht en het
gebruiken van allerlei geneesmiddelen zich beter voelde en hoopte dat hij zijn dienst in het leger weer
kon hervatten.249 Toen hij echter op 31 mei, de laatste dag van het verleende verlof, niet terug in het
leger was, werd zowel zijn functie van majoor als ritmeester vacant verklaard en aan anderen
gegeven.250 Bij zijn terugkeer bleek echter dat ziekte nog steeds de oorzaak was geweest van zijn lange
afwezigheid, waardoor hij in 1637 van de Staten-Generaal als schadeloosstelling en eerbewijs het recht
kreeg om in zijn familiewapen de leeuw van de Staten-Generaal op te nemen.251 Daarnaast werd aan
hem een gouden medaille geschonken. Het majoorschap kreeg hij daarentegen niet terug, wel zijn
oude compagnie.252

Een meertalig leger
De verbinding met hun eigen land blijkt ook uit de taal waarin buitenlandse officieren hun brieven aan
Huygens schreven. Aan het Nederlandse hof en in het leger domineerde de Franse taal.253 De meeste
buitenlandse officieren schreven daarom hun brieven in het Frans, hoewel hiervan ook werd
afgeweken. Zo schreven een aantal leden van de familie van Nassau hun brieven deels in het
Nederlands. Sommige militairen schreven zelfs al hun brieven in het Nederlands, zoals de Oostenrijkse
kolonel Eustachius Püchler. Door zijn huwelijk met Barbara Lijseman burgerde hij volledig in de
Republiek in. Andere officieren bleven hun eigen landstaal gebruiken. Zo spraken soldaten uit Engeland
en Schotland ook Engels in het leger. Het zijn dan ook met name Engelse soldaten die in hun eigen taal
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aan Huygens schrijven. Ook de Italiaanse graaf Lelio Pompei schreef al zijn brieven in het Italiaans. Zijn
broer Leonoro wisselde in zijn brieven af: meestal schreef hij ze in het Frans, maar soms in het Italiaans.
Het leger was een plaats waar soldaten nieuwe talen leerden en talen met elkaar vermengd
raakten.254 Nicolaas Schmelzing, een Oostenrijkse kolonel en luitenant-gouverneur van Overijssel,
schreef al zijn brieven in een mengelmoes van Duits en Nederlands, door Worp een ‘jammerlijk
Hollandsch’ genoemd.255 Huygens leerde deze vrolijke officier kennen in het leger en ontwikkelde met
hem een vriendschappelijke relatie.256 Zij correspondeerden met elkaar in de jaren 1625 tot 1629, het
jaar waarin Schmelzing door uitputting stierf bij de belegering van Den Bosch. Zijn brieven gaan vrijwel
niet over legerzaken, maar zijn onder andere gevuld met roddels en nieuwtjes over het hofleven. In
een brief van 12 januari 1627 schrijft hij met het verzoek of Huygens hem aan een secretaris kan
helpen:

U.E. heben mik eens belobet an een goed secretaris te helpen, oft iemand so die penn wehl in
de hand hebe, de Franzs kann, ik soll U.E. all min leben lang dank weeten, een soo wat
bedreben, die een goeden stil heft. Denjenigen so an mik lest gerecomendirt, sprekt Franz,
Ital., Englisch, maer heft keen stil, ist sehr gedeposchirt, alle dag goed chirr makende, daer ik
hehl qualik gedient binn. Weet ok keen geld te waaren, spelet all sin eigen personagi mede het
geld. Ist tevoren soldat gewezen, will wederom in den orlog sin fortun soeken, sodat ik
niemand hebe.257

De secretaris die aan hem was aanbevolen, bleek dus ongeschikt te zijn. Hij had als soldaat in de oorlog
gediend en wilde daar zijn emplooi weer zoeken. Dat zal ook een reden geweest zijn dat hij veel talen
kende.
Huygens’ brede talenkennis maakte hem uitermate geschikt om als broker voor buitenlandse
officieren op te treden. In een verhandeling over zijn werkzaamheden als secretaris schrijft Huygens
dat een van de vereiste kwaliteiten een brede talenkennis was.258 Hij had een grote belangstelling voor
talen, zowel voor het leren en gebruiken van gezaghebbende talen in Europa als voor taalvariatie op
regionaal niveau. Hij gebruikte vooral Nederlands, Frans en Latijn, maar daarnaast kon hij Engels,
Italiaans, Duits, Spaans en Grieks. De stadhouders zelf waren tweetalig Nederlands en Frans, verder
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waren ze geschoold in het Latijn en door hun afkomst vertrouwd met het Duits.259 Huygens’ bredere
talenkennis versterkte zijn positie om te bemiddelen bij de stadhouder. Officieren konden in hun eigen
taal Huygens aanspreken of aanschrijven, waardoor hij extra toegankelijk was aan het hof en in het
leger. Dat bood hem ook de gelegenheid om zijn internationale netwerk uit te breiden.

Beroepsmilitairen
Voor veel buitenlandse officieren was hun dienst in het Staatse leger een toevoeging aan hun militaire
carrière. Het was vaak een pragmatische keuze om in dienst te gaan van de Republiek, waaraan ze niet
hun hele leven waren gebonden. Zo was de Italiaanse graaf Lelio Pompei in Franse dienst geweest voor
hij in dienst kwam van het Staatse leger in 1625. Ook zijn broer Tomio kwam in 1624 naar de
Nederlanden, waar hij als vrijwilliger in de garde van de prins diende. Na 1635 trad hij in dienst van de
Duitse keizer, om later generaal van de Venetiaanse artillerie te worden.
Oorlog in eigen land kon voor buitenlandse officieren een reden zijn om het Staatse leger te
verlaten. Zo schrijft Huygens op 21 maart 1640 aan William, graaf van Craven, dat veel oude Engelse
officieren teruggingen naar hun eigen land om onder koning Karel I te dienen in de Engelse
Burgeroorlog.260 Dit bood voor Craven een mogelijkheid om het Engelse regiment van kolonel Thomas
Colpepyr over te nemen. Ook de Noors-Deense officier Henric Bielke nam na zijn studie in Italië dienst
in het Staatse leger. Toen hij echter hoorde van de invasie van Jutland in januari 1644, besloot hij om
uit het leger te gaan. Tot de Vrede van Brömsebro, die op 13 augustus 1645 de Deens-Zweedse Oorlog
beëindigde, diende hij in het garderegiment van Hannibal Sehested, de Deense gouverneur van
Noorwegen. Vervolgens besloot hij om in 1647 dienst te nemen in het keizerlijke leger. Hiervoor had
hij een aanbevelingsbrief nodig, waarop hij op 29 juli in alle haast een brief aan Huygens schrijft:

Omdat ik hier heb vernomen dat het beslist noodzakelijk is voor een vreemdeling die als
vrijwilliger in enig leger wil dienen een aanbeveling of een brief aan de generaal bij zich te
hebben, en omdat ik heb besloten direct in het keizerlijke leger te gaan, in de hoop dat er een
veldslag komt om de vrede te bewerkstelligen, waarover hier wordt onderhandeld, doe ik een
beroep op de goedheid van Zijne Hoogheid, mijnheer onze meester, en op onze vriendschap,
omdat ik hoop door uw bemoeienis een aanbevelingsbrief voor de heer [Peter] Melander te
verkrijgen. En als Zijne Hoogheid zou weigeren, wat ik niet hoop, zou ik u willen verzoeken mij
een getuigschrift te willen verschaffen, dat ik vier jaar als kapitein in het regiment van de heer
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van Beverweert heb gediend, en mij dat in Keulen te doen toekomen via de heer Hendrik van
Bilderbeeck.261

Voor Bielke hing de keuze om in een bepaald leger te dienen af van de oorlogsontwikkelingen. Hij wilde
vooral vechten en veldslagen meemaken. Na de Vrede in 1648 keerde hij terug naar Denemarken,
waar hij in dienst kwam bij de marine. In 1662 werd hij bevorderd tot Rijksadmiraal.262
Het was voor buitenlandse militairen wel moeilijker om een officiersfunctie in het Staatse leger
te bemachtigen. Op 25 januari 1644 schrijft Henrik Bielke aan Huygens of een Deense edelman een
paspoort kon krijgen om naar zijn thuisland terug te keren.263 Hij wilde solliciteren op een vacante
vaandrigplaats, maar de kolonel had al een edelman uit de Republiek zelf aanbevolen. Volgens de
benoemingsprocedures voor officieren in het Staatse leger moest bij gelijkheid van bekwaamheid een
‘ingeborene’ worden verkozen boven een vreemde kandidaat, waardoor de Deen geen kans had.264
Op 27 januari schrijft Bielke opnieuw om te bedanken voor het paspoort, maar hij probeerde nogmaals
de Deense militair aan te bevelen. Hij was een ‘homme de qualité’, alleen niet afkomstig uit het land
zelf.265
Sommige buitenlandse militairen werden daarentegen persoonlijk benaderd om in het Staatse
leger te komen dienen. De Schotse officier William Balfour was zijn militaire carrière begonnen in de
Republiek, maar in 1627 nam hij op verzoek van koning Karel I dienst in het Engelse leger, waar hij
onder de hertog van Buckingham vocht bij La Rochelle in 1627. Op 16 augustus 1628 schrijft Huygens
namens de stadhouder aan hem of hij niet weer in dienst van de Republiek wilde treden.266 De heer
Carey lag op sterven, waardoor zijn compagnie vacant zou worden. Een antwoord van Balfour is niet
bekend, maar hij bleef in dienst van Engeland.267
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Het niet meer welkom zijn in een ander leger was ook voor buitenlandse officieren een reden
om in het Staatse leger te gaan dienen. Dit gold voor Christoff Benno van Kniphuysen, die in de oorlog
in Duitsland had gevochten. Na zijn gevangenneming moest hij beloven dat hij een aantal jaar niet
meer tegen de keizer zou vechten. De diplomaat Willem Boreel leerde hem kennen tijdens zijn
gezantschap naar Zweden. Hij had Van Kniphuysen aangeraden om in Nederlandse dienst te gaan. Ook
schreef hij een aanbevelingsbrief voor hem aan Huygens, aangezien er enige compagnieën vrij
waren.268 Zowel zijn goede gedrag en reputatie in de oorlog als de lofprijzing van veldmaarschalk
Herman Wrangel, onder wie hij diende, maakten hem uiterst geschikt om in het Staatse leger een
compagnie te krijgen.
Militairen konden ook van carrière wisselen. Zo vertrok de Franse kapitein d’Aigueberre uit het
Staatse leger omdat hij in Frankrijk een andere functie had gekregen van de koning. Hij schreef aan
Huygens dat hij er altijd trots op zou zijn dat hij onder de stadhouder had gediend.269 Daarnaast zou hij
aan de Franse kolonel Buat, onder wie hij had gediend, schrijven met een aanbeveling voor zijn
luitenant, die familie van hem was, om zijn functie over te mogen nemen. Verder hoopte hij dat
Constantijn Huygens hem nooit zou vergeten. Uit het oog betekende voor hem niet uit het hart: door
zijn militaire carrière was hij zich nauw verbonden gaan voelen met de Republiek. Zo schreef
d’Aigueberre op 22 augustus 1644 vanuit Frankrijk aan Huygens dat niemand het land met meer vuur
had gediend dan hij. Ook zou hij altijd ‘een Hollands hart’ houden.270

Loyaliteit aan de familie
Naast het opdoen van militaire ervaring was loyaliteit aan de familie een belangrijke reden voor
buitenlandse soldaten om in dienst te gaan van het Staatse leger.271 Dit gold voor de Nassaus, die zich
verbonden voelden met hun belangrijkste familielid, de stadhouder van de Republiek, maar ook voor
andere buitenlandse officieren. Zo volgden broers elkaar door dienst te nemen in het Staatse leger,
zoals de Engelse officieren Vere en de Italiaanse officieren Pompei. De graven Lelio, Tomio, Marco en
Leonoro Pompei waren broers, afkomstig uit een Veronese adellijke en militaire familie.272 Alle vier
dienden ze in het Staatse leger. De connecties die familieleden opbouwden in de Republiek hielpen
om voorspraak voor elkaar te doen. Zo schreven Lelio en Leonoro Pompei meerdere keren brieven aan
Huygens met aanbevelingen voor hun broers en andere verwanten.
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Verder traden zonen in de voetsporen van hun vaders. Op officierslijsten van Britse
compagnieën en regimenten keerden achternamen van families vaak terug. Namen als Halket, Balfour
en Mackay vulden de lijsten van Schotse militairen en de namen Morgan, Vere en Lloyd stonden voor
Engelse en Waalse militairen die in het Staatse leger dienden.273 In aanbevelingsbrieven werd daarom
ook een beroep op voorouders gedaan, wanneer die in het Staatse leger hadden gediend. Dit argument
gebruikt Willem Boreel toen hij in een brief van 19 oktober 1644 vanuit Londen de Engelse dichter en
edelman Richard Lovelace aanbeval.274 Hij wilde net als zijn vader en grootvader in Hollandse dienst
treden, om zo de familietraditie van militaire dienst in stand te houden. Zijn vader, William Lovelace,
had zelfs zijn leven ervoor gegeven: bij het beleg van Groenlo in 1627 was hij door een kogel om het
leven gekomen. Huygens ontving de aanbevelingsbrief pas vijf maanden later op 13 maart 1645. Het
is niet bekend of Lovelace in dienst van het Staatse leger is getreden. Wel ging hij in 1646 in Franse
dienst, om in 1647 weer terug te keren in Engeland.
Ook de zoon van David von Machwitz pleit in zijn brieven aan Huygens op de trouwe dienst
van zijn overleden vader, waardoor hij graag diens vacante compagnie wilde overnemen. David von
Machwitz sneuvelde als luitenant-kolonel van een Duits regiment op 4 juli 1640 in Staats-Vlaanderen.
Op 13 juli schrijft zijn zoon, die vaandrig was in het Staatse leger:

opdat ick vanweegen de getrouwe diensten die mijn vaeder saliger over de dertig jaeren aen
deese landen heeft gedaen ende nu eyndelijck met alle reputasie sijn leeven voor Sijn Hoogheit
heeft opgeoffert, tot de sucsessie van de compagnie soude moogen geraeken.275

Dat hij deze functie graag wilde, blijkt uit het feit dat hij 400 gulden aan Huygens aanbood. Op 19 juli
schrijft hij dat hij ‘met groote droefheijt’ had gehoord dat de compagnie al aan iemand anders was
vergeven; hij beloofde nu 2.000 gulden aan Huygens te geven als hij de compagnie nog kon krijgen.276
Acht dagen later schrijft hij opnieuw, maar nu met het verzoek om de compagnie van kapitein Berom
te krijgen, die nog steeds aan niemand was vergeven, ‘versekre U.Ed. mijnheer dat U.Ed. noyt beter
werck sult hebben gedaen als ons [zichzelf en zijn moeder] uyt deesen bedroefden staet te
verlossen’.277 Voor het in stand houden van de familiereputatie was deze promotie noodzakelijk; zijn
vader had zelfs zijn leven voor de stadhouder gegeven. Daarnaast wogen financiële overwegingen
mee: de inkomstenbron van zijn vader was verdwenen en hijzelf diende als vrijwilliger in het leger.
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Religieuze argumenten
De beleden godsdienst van soldaten was geen belemmering om in dienst van het Staatse leger te
treden. Ook katholieken dienden in het leger. Toch konden religieuze argumenten een reden zijn om
in dienst te gaan van de Republiek. Volgens Dunthorne namen veel protestantse Britse soldaten dienst
in de Nederlanden om de waarheid van hun religie te verdedigen; katholieken uit Engeland namen met
dezelfde reden dienst in het Spaanse leger in de Zuidelijke Nederlanden.278 Dit lijkt echter vooral in het
begin van de Tachtigjarige Oorlog een belangrijke reden te zijn geweest. Zo is het opvallend dat
Nicolaas Schmelzing als oudste zoon uit een adellijk geslacht uit de omgeving van Passau niet op zijn
bezittingen was gebleven om de rol van familiehoofd van zijn vader over te nemen. Waarschijnlijk was
hij om geloofsredenen naar de Republiek gekomen om in het Staatse leger werk te vinden. Sinds het
jaar 1593 was hij ritmeester bij de cavalerie.279 In de meeste brieven van buitenlandse officieren komt
het argument van religie echter niet terug.
Een uitzondering hierop zijn de brieven van de Fransman Louis Bauterne. Voor hem was religie
de reden om in de Republiek dienst te willen nemen, omdat in Frankrijk protestanten voortdurend
werden achtergesteld. In een brief van 14 december 1640 schreef hij dat hij had gehoord dat een
kapitein van het regiment van Maurice de Coligny was overleden.280 De Coligny had vervolgens PetitBocq aanbevolen en in dezelfde brief gevraagd of Bauterne dan de plaats van Petit-Bocq kon innemen
om luitenant te worden van zijn kolonel. Voor Louis, die in Parijs een boekagent was voor zowel de
stadhouder als Huygens, was deze functie beneden zijn stand:

Hoewel deze functie misschien niet naar mijn stand is, zal ik deze in ieder geval als een grote
eer beschouwen, aangezien ik de hartstochtelijke wens heb mij in Holland te vestigen, daar ik
immer de wens heb gekoesterd een dienstverband onder de heren Staten [Generaal van de
Republiek der Verenigde Nederlanden] te vervullen, evenzeer als ik afkeer en weerzin heb
tegen de [heren] van hier, waar mensen van mijn godsdienstige richting slechts met veel
moeite kunnen krijgen wat ze willen. Zowel deze reden als mijn eigen voorkeur doen mij
buitengewoon verlangen naar een mogelijkheid mij daar [in Holland] te vestigen, en hoe
bescheiden die vestiging zou zijn, ik zou er veel waarde aan hechten, en ik zou geduldig
afwachten tot het lot en de gunst van mijn vrienden mij een betere zouden verschaffen.281
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Uit zijn volgende brief van 23 januari 1641 blijkt dat hij de functie niet had gekregen, maar hij hoopte
nu dat hij naar de Republiek kon komen om een betrekking in het gevolg van prins Willem te krijgen.282
Als ‘een man van de wereld’ kon hij hem van grote nut zijn. Er was echter haast bij deze zaak omdat
de prins binnenkort naar Engeland zou vertrekken.
Pas een jaar later kreeg Bauterne daadwerkelijk de mogelijkheid om dienst te nemen in het
Staatse leger. Op 28 maart 1642 schrijft hij dat hij zijn ambt snel zou aanvaarden, ‘om de rest van mijn
dagen in dienst van de Heren Staten te geven, die ik pas na het leven zal verlaten’.283 Naast zijn functie
in het leger bleef hij in boeken handelen. Zo schrijft hij op 10 maart 1644 vanuit Frankrijk dat hij bevel
had gekregen om 1 april weer in het leger te zijn, maar net als andere officieren kon hij zo snel niet
terugkomen.284 Hij moest nog familiezaken regelen en rond Pasen kreeg hij boeken die bestemd waren
voor de stadhouder. Daarom verzocht hij om uitstel van terugkeer.
In aanbevelingsbrieven voor buitenlandse militairen was ook het zijn van een goed christen
een argument. De Franse theoloog André Rivet, die zelf als Hugenoot naar de Republiek was gegaan
en in zijn brieven aan Huygens meerdere keren zijn landgenoten aanbeval, schrijft in een
aanbevelingsbrief voor iemand die al twintig jaar lang buitengewoon ingenieur in het leger was
geweest en nu gewoon ingenieur wilde worden, dat hij ‘een goede man, godvrezend, ijverig en trouw’
was.285 In een andere brief beveelt Rivet de zoon van de Franse predikant Poichiers aan, die al lang als
vrijwilliger in het leger had gediend. Naast dat hij een goede soldaat was, verdiende zijn vader Poichiers
deze bevordering vanwege zijn vele verdiensten voor de kerk.286 In deze brieven speelt ook de afkomst
van Rivet zelf een rol: als calvinistische leidsman met internationale aanzien is het niet verwonderlijk
dat hij in aanbevelingsbrieven het geloof van zijn cliënten benadrukt.

Conclusie
Buitenlandse officieren kozen er bewust voor om in dienst van het Staatse leger te treden: ze lieten
hun familieleden en vrienden ervoor achter. Zij waren meestal beroepsmilitairen die carrière wilden
maken en daarbij niet altijd voorkeur hadden voor een specifiek leger. Sommige militairen wisselden
gemakkelijk van hun werkgever. Uit literatuuronderzoek en patronagebrieven van buitenlandse
officieren blijkt dat er ook argumenten waren om bewust in dienst van de Republiek te treden. Zo
mon inclination me feroit grandement souhaitter quelque establissement pardelà, et quoyqu’il feust médiocre,
j’en ferois tousjours grand estat, et attendrois avec patience que la fortune et la faveur de mes amis m’en
procurassent un plus relevé.’ (Transcriptie en vertaling door Rudolf Rasch).
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waren leden van de familie Nassau trouw aan de familiedynastie: hun verbondenheid met de
stadhouder was een belangrijk argument.
Volgens Dunthorne en Trim was het zijn van geloofsverwant ook een reden voor buitenlandse
officieren om in het Staatse leger te dienen. Deze officieren waren de ‘Hollandse zaak’ toegedaan. Het
argument komt echter in de meeste brieven niet terug. Met name in de beginjaren van de Tachtigjarige
Oorlog speelde dit waarschijnlijk een rol. In de zeventiende eeuw waren er wel broers en zonen die
hun oudere familieleden volgden door ook dienst te nemen in het Staatse leger. In hun brieven
beroepen zij zich vooral op hun loyaliteit aan de familie en de militaire carrière van hun voorouders.
Het in dienst treden van het Staatse leger had bovendien een pragmatische kant: de contacten die
familieleden in de Republiek hadden gelegd, hielpen om een functie te krijgen in het Staatse leger.
Buitenlandse officieren bleven zich verbonden voelen met hun thuisland. Dit blijkt vooral uit
de brieven waarin ze verzochten om verlof: vaak waren ze maanden tot jaren afwezig. De verbinding
met hun herkomst bleef ook bestaan door de structuur van het leger. Buitenlandse officieren dienden
vaak in een regiment van hun eigen nationaliteit: hier konden ze hun eigen taal blijven spreken en
verhalen over hun thuisland uitwisselen. Het is ook de reden dat hogere officieren vaak optraden als
patroon voor landgenoten. Volgens Olaf van Nimwegen was de onderlinge loyaliteit tussen officieren
en manschappen vooral gebaseerd op kameraadschap en het gezamenlijk doorstaan van gevaren en
ontberingen. Officieren hadden hun eigen compagnie bij elkaar gebracht en soldaten vochten vooral
om het geld. Trouw aan het land waar ze in dienst waren speelde een marginale rol; met name voor
buitenlandse soldaten woog de band met hun compagniecommandant zwaarder.287
Door de hervormingen van het leger onder Maurits bleven troepen juist langer in dienst en
vormden ze een effectieve gevechtseenheid. Door deze disciplinering en professionalisering, naast de
geregelde soldijbetaling, kreeg de staat greep op het leger.288 De manschappen hadden hierdoor er
alle belang bij om in dienst te blijven, waardoor ze ondanks dat ze geen Nederlanders waren, loyaal
aan het Staatse leger bleven. Dit laten ook de brieven van buitenlandse militairen aan Huygens zien:
een terugkerend argument is hun beroep op de dienst voor het land én de stadhouder, waarmee ze
hun loyaliteit aan de kapitein-generaal betoonden als een strategie om gunsten van de stadhouder te
verkrijgen. Voor hen stond de dienst in het Staatse leger voorop; in tegenstelling tot Nederlandse
officieren voor wie familie- of regionale belangen ook belangrijk waren. Buitenlandse officieren
voelden zich verbonden met de dienst voor het land, maar ook met de stadhouder: hij was voor hen
als opperbevelhebber een zichtbaar boegbeeld van het Staatse leger.
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Hoofdstuk 4: Vrouwen als intermediairs

Constantijn Huygens omringde zich vaak met vrouwen: hij schreef gedichten en brieven en deelde met
hen zijn passie voor muziek, dichtkunst en wetenschap. In studies naar Huygens is er steeds meer
aandacht gekomen voor deze vrouwen. In 1987 publiceerde Elisabeth Keesing Het volk met lange
rokken, een collectieve biografie van vrouwen met wie Huygens correspondeerde.289 Zij selecteerde
daarin vooral de vrouwen die behoorden tot Huygens’ directe familie en de culturele elite van de
zeventiende-eeuwse samenleving. In 2010 werden deels dezelfde vrouwen opnieuw op de kaart gezet.
In het Huygensmuseum Hofwijck vond de tentoonstelling Vrouwen rondom Huygens plaats, waarbij
ook het gelijknamig themanummer van De zeventiende eeuw uitkwam. Deze bundel biedt een
correctie op Keesings boek. Zij zou zich te veel hebben laten leiden door wishfull thinking, haar
verbeeldingskracht en de vraag welke liefdesrelaties er waren tussen Huygens en de vrouwen met wie
hij correspondeerde.290 Zij vergat dat Huygens een door de wol geverfde netwerker was, het aspect
dat juist centraal staat in de bundel: de vrouwen probeerden in contact te komen met Huygens door
zijn grote invloed in het culturele leven van Den Haag, maar hij ook met hen.291
Ook Ineke Huysman belicht in haar proefschrift over de relatie tussen Constantijn Huygens en
Béatrix de Cusance dat een adellijke vrouw in de vroegmoderne tijd haar invloed uitoefende via
persoonlijke en familierelaties, netwerken en patronageverhoudingen.292 In eerste instantie ging het
meestal om patronage vanuit haar huishouden, maar dit kon zich uitbreiden naar politieke, kerkelijke
en culturele patronage. De Cusance was op al deze verschillende terreinen actief. Huysman
bestudeerde ook op basis van de correspondentie de vriendschapsrelatie en geschenkenuitwisseling
tussen Béatrix en Constantijn. Zij concludeert dat in dit spel van dienst en wederdienst bij beide
partijen eigenbelang vooropstond.293
In de correspondentie bevinden zich veel brieven van vrouwen die via Huygens om voorspraak
vroegen bij de stadhouder. Hier is vrijwel niets mee gedaan, mede omdat Worp in zijn editie deze
brieven grotendeels als onbelangrijk kwalificeerde. Daarnaast lag in eerdere studies naar vrouwen
rondom Huygens vooral de aandacht op hun onderlinge relaties en gedeelde passies als het hofleven,
muziek, poëzie en wetenschap. Op de brieven van vrouwen met patronageverzoeken ontbreken
daarentegen antwoordbrieven van Huygens. Hij ontving deze brieven met verzoeken vooral in zijn
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functie als secretaris en niet op persoonlijke titel. Deze verzameling brieven leent zich uitstekend voor
onderzoek naar de rol van vrouwen bij het verkrijgen van militaire patronage. Het leger wordt vooral
gezien als een mannenzaak, maar uit het geselecteerde corpus van brieven met militaire verzoeken
blijkt dat ongeveer 10 procent is geschreven door een vrouw. Dat zijn ruim 40 brieven, geschreven
door 24 vrouwen, die Huygens ontving tussen 1625 en 1650. Deze vrouwen voelden zich verbonden
met de militaire carrière van hun man, zoon of een ander familielid. In dit hoofdstuk onderzoek ik
welke rol gender inneemt in de militaire patronagebrieven. Hoe profileerden vrouwen zich in de
brieven aan Huygens en welke strategieën gebruikten zij om patronage te verkrijgen?

Verwantschap
De meeste militaire patronagebrieven in de correspondentie van Constantijn Huygens zijn geschreven
door mannen. Het was niet vanzelfsprekend dat vrouwen deze rol op zich namen. Verwantschap aan
Huygens was echter een belangrijke reden om aan hem te schrijven om voorspraak of hulp. In de
zeventiende eeuw was het familiebesef groot: de belangen van elk individu waren verbonden met de
belangen van naaste verwanten, in de eerste plaats de leden van het gezin en daarnaast van de bredere
familiekring. Om de maatschappelijke positie te handhaven was een familienetwerk essentieel.294 Zo
deed Jacomina van Baerle, schoonzus van Huygens, na het overlijden van haar man Samuel Becker een
beroep op haar ‘waarde broeder’ Huygens. Zij verzocht of hij als pater familias wilde zorgen voor haar
zoon Hendrik die dienst wilde nemen in het Staatse leger.295 Ook Johanna Lopez de Villanova,
echtgenote van Huygens’ volle neef Jacob Zuerius, begint haar brief met ‘monsieur mon cousin’.296
Voor haar was het niet vanzelfsprekend dat zij aan Huygens schreef, deze taak behoorde officieel aan
haar man toe. Jacob was echter bij de synode te Zutphen. Vanwege zijn afwezigheid schreef Johanna
nu haar eerste brief aan Huygens om haar Duitse neef Benjamin von Siegen aan te bevelen voor de
functie van vaandrig.
In de brieven van vrouwelijke familieleden van Huygens zijn met name verwanten van de
beroemde militairen Paulus en Marcelis Bacx vertegenwoordigd. Volgens Huygens waren deze twee
broers echter geen familieleden van hem, hoewel het algemeen werd verondersteld. Zo schreef hij in
de autobiografie Zijn jeugd:

Zij zelf zeggen dat de beide families dezelfde afstamming hebben, maar ik zie vooralsnog niet
in hoe zij dat kunnen bewijzen. Wel bestond er een langdurige goede verstandhouding tussen
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de befaamde commandanten en mijn vader, gebaseerd op uitzonderlijke kwaliteiten en meer
dan gewone vriendschap aan beide kanten.297

Afbeelding 5: Aanhef van brief 2346 van Anna Maria Berck aan Constantijn Huygens, 22 april 1640. (Universiteitsbibliotheek
Leiden, Cod. Hug. 37 (Barck_A_M) 3)

De vrouwelijke familieleden deden echter een nadrukkelijk beroep op hun verwantschap in de brieven.
Anna Maria Berck, weduwe van Marcelis Bacx, begint haar brieven met ‘neef’ of ‘lieve neef’.298 Daarbij
schreef ze het teken $, de 'S barré', dat verwees naar trouw en genegenheid.299 Ook Elisabeth Balfour
en Agnes Stewart noemden Hugyens hun ‘lieve neef’.300 Zij waren respectievelijk de dochter en
schoondochter van de Schotse kolonel David Balfour, die gehuwd was met Anna Bacx, dochter van
Paulus Bacx. Daarnaast beriep Elisabeth zich op de vriendschap tussen de families:

Maer van de meeste daerom bidde ick U.E. dese mijn klachte en begerte aen te nemen, als sij
wert wijt gestort, gedynckende aen de oude oprechte vrienschap dewelcke onse voorouders
en ouders altijt heeft verthoont ende die onder nacomelynge niet en behoort te versterve.301

De vriendschap en ‘vermeende’ verwantschap tussen deze twee families hield een verplichting aan
solidariteit in.
Ook Jenne Herle was verwant aan de Balfours. Uit de notariële akten uit Bergen op Zoom blijkt
dat zij de zus was van Henrick Balfour, luitenant in de compagnie van sergeant-majoor Levingstone in
het garnizoen te Bergen op Zoom.302 Haar brief uit 1635, waarin ze haar man aanbeveelt om zijn
overleden kapitein op te mogen volgen, begint ze door Huygens haar beste vriend te noemen:
‘Menheer, ick ben soo stout als U.E. te comen inportuneren omdat ick ghelooef dat U.E. de selve is die
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U.E. voor deesen geeweest is, dat is mijn beste vryent.’303 Na het overlijden van haar eerste man huwde
ze met kapitein Willem Batre. Twee weken na dit huwelijk beveelt ze in een brief van 12 juni 1646 haar
man aan Huygens aan. In het naschrift vraagt ze of Huygens haar ‘ootmoedige gebiedenis’ aan zijn
zussen Geertruid Doublet en Constance de Wilhem wilde doen.304 Zij schreef zelf aan Huygens omdat
ze meer aan hem was verbonden dan haar echtgenoten, wat ook blijkt uit het feit dat zij Huygens’
zussen persoonlijk kende. Daarnaast had haar eerste man ‘nooyt de eer ghehaet (…) de handen te
kussen’ van Huygens.305 Daarbij kwam dat hij een Engelse officier was, waardoor hij minder connecties
had. Hierdoor was hij verstoken van het laatste nieuws over bijvoorbeeld nieuwe vacatures in het
leger. Deze brief schrijft Herle zelfs buiten medeweten van haar man om: ‘Mijn man is te Arnam, hij en
weet dit nieus niet.’306
Deze vrouwelijke verwanten waren dus gehuwd met buitenlandse militairen of een
nakomeling uit zo’n gemengd huwelijk. Matthew Glozier onderzocht dat twee derde van de gehuwde
Schotse officieren, die in dienst waren van het Staatse leger tussen 1618 en 1648, gehuwd was met
een Nederlandse vrouw.307 Vaak kwamen ze met elkaar in contact tijdens het verblijf in
garnizoenssteden. Door deze huwelijken werd de Republiek voor buitenlandse militairen hun
thuishaven, maar tegelijkertijd betekende het verblijf in een ander land dat ze voor hun
maatschappelijke positie afhankelijk waren van de connecties van hun vrouw. Deze vrouwen waren
actief in het benaderen van vooraanstaande familieleden om voorspraak voor hun echtgenoot of
andere familieleden van buitenlandse komaf te verkrijgen. Zo beval Agnes Stewart haar neef Stewart
aan om bevorderd te worden in het Staatse leger.308 Via haar schoonmoeder Anna Balfour-Bacx was
ze verwant aan haar ‘seer lieve neef’ Huygens. Deze familieband gebruikt ze ook om haar vader Peter
Stewart, kapitein in de Schotse brigade, in het naschrift van haar brief aan te bevelen: ‘Mijn vaeder
presenttert sin oetmoedigen dienst aan U.Ed.’309

Vriendschap
Naast verwantschap is vriendschap een reden voor vrouwen om aan Huygens te schrijven met een
militair verzoek. Zij doen in hun brieven nadrukkelijk een beroep op Huygens als ‘vriend’. Zo had
Constantijn in zijn jeugd een vriendschap met Jenne Marie Dimmer opgebouwd, de dochter van Erik
Dimmer, raadsheer van Maurits en daarna van Frederik Hendrik. Jenne Marie was getrouwd met
303
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Thaddeo de Vico, ambassadeur in Venetië. Op 20 december 1645 vraagt ze in haar brief, geschreven
vanuit Milaan, of ze Huygens een tegenprestatie kon leveren. Ze had namelijk van haar broer Dirk,
kapitein in het Staatse leger, een brief ontvangen waarin hij schreef dat hij ‘groote vrintschap en
faveur’ van Huygens had gekregen:

waervan ick U.E. dusentmael bedanck, ende ick bidde dat U.E. mijn lieve broeder vorder voor
gerecommandeert wilt houde ende mijn hier commandere om het voor U.E. te moogen doen,
hetgeene ick voor groote eer sal ontfanchge.310

Ze ondertekent de brief met ‘U.E. dienstwilchge vrindinne ende dieners’.
Deze brief maakt niet duidelijk in hoeverre er sprake was van daadwerkelijke genegenheid. In
zijn onderzoek naar de betekenis van vriendschap in de vroegmoderne tijd definieert Luuc Kooijmans
vriendschap als het uitwisselen van diensten en gunsten, wat diende als een bevestiging van
verplichtingen en verzekering van solidariteit.311 Bij beide partijen speelde vaak eigenbelang mee.
Genegenheid was daarbij niet noodzakelijk, maar vergrootte wel het onderlinge vertrouwen. Dit gold
ook voor Huygens’ vriendschappen met vrouwen uit de stadhouderlijke kringen, met wie hij vaker
correspondeerde. Deze connecties boden voor Huygens kansen om zijn maatschappelijke status te
vergroten. Eleonore Maurice, prinses van Portugal, was een van deze vrouwen met wie hij bevriend
was. Zij was de dochter van Don Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau. Op 4 juni 1647 trouwde
zij met haar achterneef George Frederik, graaf van Nassau-Siegen. Van haar zijn negen brieven aan
Huygens overgeleverd en twee brieven van Huygens. Zo schreef Huygens haar persoonlijk toen het
nieuws hem bereikte dat haar vader was overleden, waarop ze een bedankbrief stuurde voor de
manier waarop hij dit had gedaan.312 In andere brieven verzoekt ze onder andere om paspoorten. In
een kort briefje van 29 augustus 1647 beveelt ze de brenger van de brief, een ondergeschikte van haar
man aan. Hij wilde in Brazilië gaan dienen en daar graag een eigen compagnie verkrijgen.313
Huygens correspondeerde ook veel met Elisabeth Dudley, gravin van Löwenstein. Zij behoorde
als hofdame tot het gevolg van Elizabeth Stuart, de Winterkoningin, en net als Huygens was zij als
hofdame een politieke go-between.314 Van haar zijn negen brieven aan Huygens overgeleverd en vier
van Huygens. Deze vriendschap gebruikten ze beiden voor henzelf en hun eigen netwerk om gunsten
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te verkrijgen van de stadhouder of de Winterkoningin. In een brief van december 1646 beveelt de
gravin van Löwenstein haar neef aan Huygens aan. Hij had uit zelfverdediging iemand gedood, maar
de prins had hem vergiffenis geschonken. Veel bevorderingen gingen door deze gebeurtenis echter
nog steeds aan zijn neus voorbij. Op het adres van deze brief schrijft ze: ‘For my very much honered
frind sir Constanttine Higines’.315

Afbeelding 6: Adressering van brief 4495 van Elisabeth Dudley, gravin van Löwenstein, aan Constantijn Huygens, december
1646. (Koninklijke Verzamelingen, Archief Constantijn Huygens G1-9.1)

Vrouwen beriepen zich ook op de vriendschapsband tussen hun echtgenoot en Huygens. Na
het overlijden van Walraven van Gent, kolonel en gouverneur van Rees, schrijft op 29 januari 1644 zijn
vrouw Geertruyd van Padevoirt of zijn compagnie over kon gaan op hun oudste, maar minderjarige,
zoon, hoewel dat officieel tegen de regels was.316 Zij had drie dagen daarvoor al aan de stadhouder zelf
dit verzoek gedaan en wilde haar zaak versterken door ook via Huygens om voorspraak te vragen. Haar
brief is in een andere hand geschreven, maar wel door haarzelf ondertekend. Opmerkelijk is de formele
stijl die wordt gebruikt, wat in andere vrouwenbrieven niet terugkomt. Waarschijnlijk liet ze de brief
door iemand anders opstellen. Zo is in plechtige zinnen geschreven dat zij de vrijmoedigheid had om
het verzoek te doen op basis van hun vriendschap:

‘t Gemeen van ‘t volck teeckent den parel haerer liefde niet verder als aen ‘t eynde van haerer
vrienden daegen. Hooger gemoeden doen se overleeven tot in de naecomelingen van degeene
die sij hebben geacht ende gelieft. U.Ed. reeckene ick in ’t getal van dese sodaenigh gevoelen,
heeft mijn liefste heer zaeliger van haer gehadt ende ick die ‘t volge, schepp daer mijn troost
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in. Gene proef van dien inborst, die soveele roemen en ervaeren hebben, wille U.Ed. uyt vrije
weldaedicheyt en lust om goet te doen, laeten blijcken aen mij bedroefde weduwe.317

Deze vriendschap van Huygens die overging op haar en de kinderen was volgens Geertruyd een
argument om gunsten te verkrijgen.
De meeste vrouwen die aan Huygens schreven met een militair verzoek waren met hem
verbonden door verwantschap of vriendschap. Dat kon ook gebaseerd zijn op Huygens’ relatie met
hun echtgenoten. Voor een vrouw was het dan niet gebruikelijk dat zij zelf brieven schreef, behalve
wanneer haar man niet in staat was om te schrijven of was overleden. De Utrechtse regent Adriaen
Ploos van Amstel, vertrouweling van Frederik Hendrik en lid van het ‘Secreet Besogne’, was door zijn
contacten met de stadhouder bevriend geraakt met Huygens. Deze vriendschap wierp haar vruchten
af: uit hun briefwisseling blijkt dat ze elkaar hielpen in het politieke en privéleven.318 Zijn vrouw Agnes
van Bijler nam na zijn overlijden in 1639 zijn rol over om deze vriendschap te onderhouden en om
voorspraak bij de stadhouder te vragen. Voor die tijd was alleen de afwezigheid van haar man een
reden om zelf aan Huygens te schrijven. Zo schrijft ze op 3 juli 1638 een brief namens juffrouw Cup,
afkomstig uit een patriciërsgeslacht te Zaltbommel, of haar aanstaande echtgenoot gratie kon
verkrijgen. Hij moest voor de krijgsraad verschijnen, waar hem de doodstraf te wachten stond.319
Adriaen was in vergadering, waardoor hij niet in de gelegenheid was om zelf over deze zaak te
schrijven. Hij had de zaak persoonlijk al een keer voorgedragen bij de stadhouder, maar nu vroeg Agnes
als ‘diensttwilge vrindin’ of Huygens het verzoek opnieuw bij de stadhouder in herinnering wilde
brengen.320

Officiersvrouwen
Het leven van een echtgenote van een militair was nauw verbonden met zijn carrière. Vooral de
brieven van Helena Liefferts, waarschijnlijk een achternicht van Huygens, geven inzicht in het leven
van een officiersvrouw. Van haar zijn zestien brieven aan Huygens overgeleverd. In haar brieven schrijft
ze veel over haar eigen situatie en vraagt ze meerdere keren om raad en voorspraak, eerst als weduwe
van Johan Hallling, schout van Dordrecht, later als echtgenote van Jan Rijser, luitenant in het Staatse
leger. Volgens Elisabeth Keesing was er zelfs sprake van een liefdesrelatie tussen Constantijn en
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Helena, maar een huwelijksaanzoek van Jan Rijser kwam tussenbeide.321 Helena vroeg Huygens om
advies of ze op zijn aanbod moest ingaan, maar zijn antwoord kwam te laat: het besluit was al genomen
toen zij het negatieve antwoord van Huygens ontving.322 Dat weerhield haar niet om haar man aan te
bevelen. Ook blijkt uit haar brieven dat ze meetrok met het leger. Hoewel veel vrouwen met hun gezin
achterbleven in de garnizoenssteden, werden tot halverwege de zeventiende eeuw soldaten ook nog
op campagne vergezeld door hun gezin. De vrouwen wasten dan de kleding, bereidden eten of
verzorgden hun gewonde of zieke echtgenoten. Hun leven was onzeker en hard.323
Zo schrijft Helena op 13 mei, waarschijnlijk in 1642, vanuit het fort St. Andries dat ze naar
Wezel zouden gaan:

D’een sijt dat wij naer de helle sulle gesonde worden, d’ander dat wij tot Wesel sullen blijven
leeghen. Ondertusse ick sye wat een crijsmansvrou verdriet onderworpen is, tot noch toe ben
ick gheresolvert met te trecke wis op Weesel, maer ick bid U.E. gans otmoedych, dracht toch
suerch voer ons soo ‘t mueghelijck is dat wij toch niet veder worde ghedreven.324

Ook deed haar ‘allerliefste’ zijn hartelijke groeten. Daarnaast stuurt ze als geschenk een ‘dosijn
schapekeskens’ mee. Het reizen en verblijf in een vreemde plaats was extra zwaar voor haar omdat ze
zwanger was. In een brief van 31 juli vraagt ze daarom of haar man verlof kon krijgen om met haar
mee te gaan naar Zaltbommel, waar ze graag wilde bevallen:

Ick bidde mijnheer, lat mij toch soo ongelueckyg niet weesen van in U.Edele disgrasy te
commen, lat Hille toch den dach nyet leeve prinscepal met het dick buyxke, den tijt begint soo
te nardere. Ick heb noch mar sueve weken te gaen eer den tijt is vertelt. Ick wete ilasij nyet
waer ick noch in de cram sal commen, hyer [in Wezel] te blijve dunckt mij nyet dat ratsam sou
zijn, want ick hyer winich preperassy met heb gebracht, daer toe dinnende gaey ick naer
Bommel. Ick heb daer geen vrinde en sonder mine man dat soude mij soo verdrietych valle. ‘t
Ys bij leven ofte bij sterve, souet nyet muegelijck zijn, mijnheer, dat min man een mant tevoore
eer ick soude crame doer U.Edele toedoen een verloof coste crijgen van hogerhant om een
reys te doen naer Bommel?325
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Daarnaast vraagt ze of Huygens peetvader van het kind wilde zijn. Het antwoord op het verzoek voor
haar man om verlof te krijgen is onbekend, maar uit een latere brief blijkt dat het kind naar Huygens
was vernoemd: ‘mijn lieve Constantijen is die ic wel dusentmal cuse om de liefde van de werde persoen
daer hij nar heyt, is heel cloick.’326
Ook uit de brieven van Digna de Marigny-le Lyon, dochter van de president-schepen van Den
Bosch en echtgenote van de Franse kapitein François de Marigny, blijkt nauwe verbondenheid met het
leger. Zij was in september 1645 ongeveer tien dagen bij haar man in het legerkamp geweest waar ze
geprobeerd had om Huygens persoonlijk te spreken om haar echtgenoot aan te bevelen. Dat was niet
gelukt, waarop ze met het leger mee was getrokken om vervolgens naar haar oom in IJzendijke te gaan.
Daar schrijft ze op 23 september aan Huygens met het verzoek of haar man met zijn compagnie weer
in het garnizoen van Maastricht kon komen:

Want mijn groet verlies soue sijen om teghen den wienter soue moet veraenren en ook tot
bederefe van de coempagnie, ghelijeck U.E. wel caen coensieren waet onghelehijt voer ons
soue gheve en mijn maen een vremlien is en hebe de niemaemaent die voer ons spreck.327

Door het ‘vreemdelingschap’ van haar man had hij minder connecties in de Republiek, waardoor zij
actief de rol van officiersvrouw opnam om hem aan te bevelen bij Huygens. Het verloop van zijn
militaire carrière had namelijk persoonlijke gevolgen voor haar. Deze verbondenheid met het leger
blijkt ook uit haar woordkeuze. Zo spreekt ze in de brief over ‘ons patent’ en ‘ons garnizoen’.328
Vier jaar later schrijft Digna de Marigny opnieuw aan Huygens op 12 mei 1649. Na de Vrede
van Munster werden compagnieën afgedankt, wat eerst te beurt viel aan de buitenlandse
compagnieën. Dit had gevolgen voor de Franse compagnie van De Marigny. Daarom verzocht Digna of
haar man in het land kon blijven, want ze wilde niet graag met haar vijf kinderen op haar oude dag nog
verhuizen.329 Daarnaast had haar man 36 jaar in het regiment van kolonel François de l'Aubespine,
heer van Hauterive, gediend. Inmiddels was hij kapitein van de oudste compagnie van diens regiment.
Een ander argument dat ze gebruikt, is de grote financiële tegenslag die ze in 1648 hadden gehad. Haar
man was toen tijdens een terugreis uit Frankrijk bij Oostende gevangengenomen:
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hetgeen mijn doen mijn hael welvaer ghecoeste hefe en al gheven waet men op coende
brenghen om uuet de ghevaenshyste te coen crijghen en al verloer waet hij bije hem haede.
Daerom en souet ons heel ruenien sijen, daer nue op ghecaesserte te woerden.330

Ze wilde daarom koste wat het kost voorkomen dat haar man ontslagen zou worden, waardoor hij zijn
heil als beroepsmilitair ergens anders zou moeten gaan zoeken.
Echtgenotes van militairen schreven doorgaans vooral over de verplaatsing van de compagnie
en zaken als verlof. Daarentegen was het niet gebruikelijk dat ze aanbevelingsbrieven voor hun
mannen schreven om een functie te verkrijgen. Alleen een brief van Jenne Herle vormt hier een
uitzondering op: buiten medeweten van haar man om, beveelt ze hem aan om zijn overleden kapitein
op te mogen volgen.331 Uit de vrouwenbrieven blijkt daarnaast dat het leven van een soldatenvrouw
onvoorspelbaar was, afhankelijk van besluiten van hogerhand. Dat komt ook terug in de andere brief
van Jenne Herle van 12 februari 1646. Ze was net twee weken getrouwd met kapitein Batre toen hij
het bericht kreeg dat hij naar het ‘nest’ Steenbergen moest. Ze beriep zich op de empathie van
Huygens:

Indien U.E. nu geen medlijde en heeft met U.E. dienaer en dienersse, soo disperrer ick van U.E.
verlaten te sijn, die haer selven versekert dat het in U.E. macht is om ons soo geluckic te maken
om weer hier [in Bergen op Zoom] te brengen.332

Naar plaatsing in Den Bosch ging echter hun eerste voorkeur uit om financiële redenen. Batres
compagnie werd door het gewest Gelderland betaald, maar wanneer ‘men veer vandaen is, soo en
krijc men niet veel.’333

De vrouw als familiehoofd
Naast deze vrouwen, die zich nauw verbonden voelden met het soldatenleven van hun echtgenoten,
schreven vooraanstaande weduwen van hoge officieren uit het Staatse Leger. Uit hun brieven blijkt
veel meer afstand tot het soldatenleven: ze bleven achter in hun huizen wanneer hun mannen in het
leger dienden. Na het overlijden van hun echtgenoten namen ze diens rol als pater familias en voogd
van de kinderen over. Zowel Geertruyd van Padevoirt als Elizabeth Wachtendonk, weduwe van Otto
van Gent, heer van Dieden en gouverneur van Wezel, schreven al snel na het overlijden van hun
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echtgenoten aan Huygens, met het verzoek of hun oudste zonen de vacante compagnie konden
krijgen. Door de functies van hun man veilig te stellen voor het nageslacht zouden ze inkomsten blijven
ontvangen. Elizabeth schreef zelfs drie brieven met hetzelfde verzoek.334 Haar echtgenoot had haar
voor zijn overlijden geadviseerd om de hulp van Huygens in te schakelen. Zij vroeg ook of het jaargeld
dat haar man van de Staten kreeg, op haar kinderen kon overgaan. Geertruyd probeerde zoveel
mogelijk verschillende wegen te bewandelen om de gunst te verkrijgen: naast de brief aan Huygens
had ze het verzoek zelf aan de stadhouder gericht. Verder schakelde ze andere familieleden in: zo
schreef haar stiefzoon, Johan van Gent, een aanbevelingsbrief aan Huygens, waaruit blijkt dat hij ook
persoonlijk met Frederik Hendrik wilde spreken.335
Dat vrouwen vasthoudend waren om patronage te verkrijgen, blijkt ook uit de brieven van
Lucresse van Stakenbroek, de dochter van de bekende luitenant-generaal Thomas van Stakenbroek en
echtgenote van kolonel Lamoraal van der Noot, heer van Risoir. Net als de andere officiersvrouwen
probeerde zij via Huygens de compagnie van haar man veilig te stellen voor haar nageslacht. In haar
brief van 11 oktober 1644 schrijft ze dat haar vader was overleden, maar ook de gezondheid van haar
man achteruitging.336 In een volgende brief van 24 november 1644 meldt ze dat haar man was
overleden en verzoekt ze dringend of haar oudste zoon Lamoraal de compagnie van zijn vader kon
krijgen, ook al was hij nog maar 13 jaar oud. Hun familiereputatie was gebaseerd op de eer die haar
vader en man verworven hadden in het leger. Nu moest zij haar gezin onderhouden en deze familieeer hooghouden, terwijl die door het wegvallen van beide mannen in korte tijd extra kwetsbaar was
geworden.337 Uit de brief van 11 december blijkt dat haar verzoek niet was gehonoreerd, maar ze gaf
niet op: nu vroeg ze of haar neef de compagnie van haar man kon krijgen om de compagnie in handen
van de familie te houden en daarmee de toekomst van de familie veilig te stellen.338
Het is opmerkelijk dat in al deze brieven waarin de vrouw als familiehoofd optreedt, ze
nadrukkelijk een beroep deden op de familieafkomst en de dienst van voorouders. Zo wilde Geertruyd
van Padevoirt haar kinderen in de voetsporen van hun vader laten treden:

Daerdoor ick middel winne haer alle te saemen op te voeden tot waerdige kinder van sulcken
vader, die aen Sijn Hoogheit en ‘t landt mettertijt mogen thoonen van denselven aert en ijver
te zijn.339
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Lucresse van Stakenbroek beriep zich voornamelijk op haar beroemde vader en de trouwe diensten
van haar voorouders die alles er voor over hadden gehad om het land te dienen.340 Ook Anna Maria
Berck vraagt in een aanbevelingsbrief voor haar zoon of de stadhouder aan de dienst van haar
overleden man, Marcelis Bacx, wilde denken.341 In de brief waarin Agnes van Bijler haar drie neven
Sageman aanbeveelt, is haar belangrijkste argument dat zowel de vader als de grootvader een
belangrijke rol in het Staatse leger hadden ingenomen:

Sijn vader heeft altoos een goet krijsman geweest en de kinder dragen haer oock wel. De
moeder is een dochter van den oude commesares Mouchars, die nu 90 jaer out wort en bidt
mij har oock otmoedelijck sijn kieners kiender toch bij Sijn Hoocheyt te recommanderen. Ick
hoop dat Sijn Hoocheyt den oude man noch sal verblijden in sijn ouden dagen, sijn hart is noch
goet, daer wort blijert.342

Bevordering van de drie (klein)zonen van de overleden kapitein Jan Sageman en zijn stokoude
schoonvader commissaris Mouthaens was een beloning voor hun trouwe diensten aan het land. De
drie zonen waren een belangrijke schakel in de keten van generaties en leverden een bijdrage aan de
eer van de hele familie door in de voetsporen van hun voorouders te treden. Hun reputatie ontleenden
ze aan deze militaire carrières.343
Ook eigenbelang van de vrouwen speelt in de brieven mee. Zo schrijft Anna Maria Berck op 23
september 1639 met het verzoek of haar neef, ritmeester Bacx, met zijn compagnie in het garnizoen
te Bergen op Zoom gelegerd kon worden: ‘Ick bidt U.E. noch ens U.E. beste daerin te doen, want ick
ghen man bi nachte kan ghecrighen, dat ick een man by dagh an mijn nef Bax mach hebben.’344 Ze
wilde graag dat haar neef voor haar zorgde nu haar man was overleden en haar enige zoon in het leger
diende, waardoor ze alleen achter was gebleven zonder directe familieleden om haar heen.

Bezorgde moeders
De meeste vrouwen schreven met een militair verzoek voor hun zonen. Terwijl het voor echtgenotes
van militairen niet gebruikelijk was te om te vragen om bevordering, namen moeders deze taak wel
op zich. Cornelia Duyck, dochter van Anthonis Duyck, raadpensionaris van Holland en West-Friesland,
schreef vier aanbevelingsbrieven voor haar enige zoon Adriaan, die als vaandrig in het Staatse leger
diende. Zij was gehuwd met haar neef Johan Duyck, heer van Oudkarspel, de zoon van Adriaan Duyck,
340
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secretaris van de Staten van Holland en West-Friesland. Samen woonden ze in een groot herenhuis te
Oudkarspel. In haar brieven beroept ze zich nadrukkelijk op hun wederzijdse vriendschap. Het is
onduidelijk wat deze vriendschap inhield, maar het lijkt wel de reden te zijn dat zij aan Huygens schreef
en niet haar echtgenoot.
In haar brief van 3 juli 1641 beveelt ze haar zoon aan die uit Engeland was teruggekomen en
graag langer verlof wilde, zodat hij als vrijwilliger in de garde van de stadhouder kon dienen.345 Een
half jaar later bedankt ze Huygens in een brief van 28 december voor de akte die haar zoon had
gekregen en de moeite die Huygens hiervoor had gedaan, waarna ze hem opnieuw aanbeveelt: ‘want
ick niemant in de werelt en hebben die wij vertrouwen souden om een woort in ons faveur aan Sijn
Hoocheit tot aventsement van mijn soons te versoecken, als U.E. mijnhere.’346 Ze prees Huygens om
zijn discretie en behulpzaamheid om ‘eerelicke luyden’ te helpen. Als bedankje stuurde ze twee
koppels patrijzen mee. In december 1642 richt ze een condoleancebrief aan Huygens na de dood van
zijn broer Maurits. Ze begon echter met het aanbevelen van haar zoon ‘vertrouwende dat U.E. bi
gelegentheit mijn vrient sal wesen ende mijn assisteren met raet en daet’.347 Ook stuurde ze een haas
en een gans.
Twee jaar later had haar zoon nog steeds geen promotie ontvangen: nog steeds volgde hij als
vrijwilliger het leger. Daarom schrijft Cornelia Duyck op 2 augustus 1644 een wanhopige en emotionele
brief aan Huygens, waarin ze een beroep doet op haar vroom en oprecht gemoed en haar afkomst van
een eerlijke vader. Ook vraagt ze of Huygens de rol van vader voor haar zoon wilde opnemen:

Nu de sake dan so sijnde, so bevele ik u mijnhere dan dese sake van mijn soon, sprekende
ronduit tegen u mijnhere, U.E. houdende in plaets van een vader. Laet ick dan de vaderlicke
gunst eenmael genieten, U.E. toewenschende alle hetgene dat tot contement van U.E. siert,
tot rust van U.E. gemoet, tot salicheit van U.E. siel mach strecken, sijnde altoos in mijn gebet.348

Uit heel deze brief, waarin ze van de hak op de tak springt, spreekt haar wanhoop, waarmee ze de
empathie van Huygens wilde opwekken. Zo verzocht ze om vergeving van haar ‘stouten ombeschaemt
schriven, doch noot breckt alle de wetten. Moet nu de schaemte in desen aan deen si sette, totdat ick
geholpen ben.’349
De oproep aan Huygens om vaderlijke zorg te betonen, komt ook terug in de brieven van Agnes
van Bijler. Na het overlijden van haar echtgenoot Adriaen Ploos van Amstel nam ze de rol van haar
345

2760: Cornelia Duyck aan Constantijn Huygens, 3 juli 1641, UBL.
2760a: Cornelia Duyck aan Constantijn Huygens, 28 december 1641, UBL.
347
3199: Cornelia Duyck aan Constantijn Huygens, 17 december 1642, UBL.
348
3650: Cornelia Duyck aan Constantijn Huygens, 2 augustus 1644, UBL.
349
Ibidem.
346

88

man over om te bemiddelen voor haar oudste zoon Gerard, die als luitenant in het Staatse leger
diende. In 1640 werd hij bevorderd tot kapitein, maar met name Agnes had twijfels over deze
promotie. In een brief van 23 juli 1639 vraagt ze Huygens om zijn ‘vaderlijke’ advies: ‘Ick bidde U.E.
ootmoedelijck raet toch oof U.E. eygen soon waert.’350 De geëligeerden, een groep van ongeveer 140
leden van de Utrechtse regentenklasse, wilden Gerard aanbevelen voor de functie van kapitein van
een vacante compagnie, maar zij twijfelde omdat Gerards hart bij de cavalerie lag. Haar zwager Johan
Strick, heer van Linschoten, en de heer van Renswoude meenden echter dat hij op dit aanbod moest
ingaan, wilde hij in het leger blijven. Zijzelf zag liever dat hij uit het leger ging en voor zes jaar een
benoeming in de Raad van State kreeg. Zij vroeg daarom of Huygens met Frederik Hendrik en de graaf
van Solms hierover wilde spreken. Ondanks haar twijfels werd haar zoon bevorderd.351
Een beroep op de vaderlijke rol van Huygens, die zelf als weduwnaar de zorg had over zijn vijf
kinderen, moest hem bewegen om bij de stadhouder voor de zonen van deze vrouwen te pleiten. De
‘vaderlijke’ zorg en ‘moederlijke’ bemoeienis kwamen echter niet altijd overeen met de wensen van
de zonen zelf. Zo verzocht Agnes van Bijler in een brief van 27 augustus 1640 dringend aan Huygens of
haar zoon met zijn compagnie in het garnizoen te Bredevoort kon blijven, zelfs als haar zoon
persoonlijk aan hem zou vragen om overplaatsing naar Utrecht. Gerards vrienden adviseerden hem
namelijk met zijn compagnie naar Amersfoort of Utrecht te komen. Volgens Agnes zou deze
verplaatsing desastreus zijn voor zijn compagnie. Zijn soldaten leefden als burgers van de stad
Bredevoort, waardoor het verloop klein was. Door verplaatsing zou de compagnie echter uiteenvallen.
Ook nu vraagt ze of Huygens als een vader voor haar kind wilde zorgen en dat ze op zijn vriendschap
vertrouwde: ‘daerom bidde ick U.E. als een vader waer [van] mijn kiender’.352
Vrouwen gebruikten in brieven met militaire verzoeken voor hun zonen actief hun genderrol
door Huygens als vaderfiguur af te schilderen. Zij positioneerden daarentegen zichzelf als moeders die
de plicht en verantwoordelijkheid hadden om voor hun kinderen te zorgen.353 Dat versterkten ze door
met veel vertoon van emotie te schrijven. Een opmerkelijke brief is die van Odilia Junius, echtgenote
van Jacob Junius, secretaris van Frederik Hendrik en collega van Huygens. In haar brief stortte ze
wanhopig haar hart uit voor Huygens. Hun zoon Willem Junius, kapitein in het Staatse leger, was
gearresteerd op verdenking van verraad nadat hij zich te snel overgegeven had bij beleg van Maastricht
in 1634. Zelfs zijn ouders mochten hem niet spreken. Vanuit Nijmegen schreef Jacob Junius meerdere
keren om advies en voorspraak van Huygens. Bij een van deze brieven sloot zijn vrouw een brief in.
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Terwijl de toon van Jacobs brieven beheerst is, is haar brief emotioneel.354 Zo beroept zij zich
nadrukkelijk op haar moederschap: ‘undertusschen kan yck als en moder nyet nalaten U.E. de sake te
reckomederen.’355 Daarbij uitte ze grote beschuldigingen aan het adres van anderen: zo vermoedde ze
dat de luitenant, die van een ‘arm slycht bloet’ was, de plaats van haar zoon wilde innemen. Daarnaast
zou de militair gouverneur van Maastricht, Frederik Maurits de La Tour d'Auvergne, hertog van
Bouillon, de pik op haar zoon hebben. Ze had moeite om zichzelf in de brief in te houden:

Mar bydde mijnheer van Sulkum, neme yt mij nyet qwalick af, of yck sprecke als en froue, end
als yck u spreke so sal yck u antworden, boser als U.E. mij fragede of dien hartych en pick op
mijn man hadde, mar yck dur de penne nyet vertrouwen, mar als yck U.E. spreke, sal yt U.E.
wel seggen, mar en gevangenen moet al swijgen.356

Door zichzelf nadrukkelijk als vrouw en moeder te
positioneren, deed ze een beroep op Huygens
empathie. Dit versterkte ze door eraan toe te voegen
dat dit ook Huygens’ eigen kinderen zou kunnen
overkomen. Huygens had echter geen tijd om haar
brief te beantwoorden, waarover hij zich in een brief
aan Jacob Junius verontschuldigt.357 In een volgende
brief raadt hij wel dringend af om openlijk de hertog
van Bouillon te beschuldigen, dit zou de zaak niet ten
goede komen.358 Uiteindelijk is op bevel van de prins
kapitein Junius uit zijn arrest ontslagen.359
Dat Odilia Junius zich in haar brief niet hield
aan briefconventies waarin vormelijke beleefdheden
belangrijk waren, blijkt verder uit haar naschrift waarin
ze zich excuseerde dat haar ‘passye (…) so hoeg’ opliep.
Een vergelijking met de andere brieven van vrouwen
die de rol innamen van bezorgde moeders laat zien dat Afbeelding 7: Brief 962 van Odilia Junius aan
het ook een strategie was om vanuit emotie te
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schrijven. Vrouwen waren in brieven openhartiger en woorden kwamen recht uit hun hart.360
Tegelijkertijd gebruikten ze het als een middel om de empathie van Huygens op te roepen: hij kon als
een vaderfiguur voor hun kinderen zorgen en vanuit deze rol de zaken te bepleitten bij de stadhouder.

Financiële verzoeken
Uit de kwantitatieve analyse in hoofdstuk 1 blijkt dat vrouwen vaak schreven met een financieel
verzoek, terwijl mannen dat nauwelijks deden. Na verzoeken om een functie of bevordering komen
deze financiële verzoeken het meeste voor in de militaire correspondentie van de vrouwen. Deze
verzoeken waren onder meer voor henzelf wanneer ze als weduwen van een officiersvrouw alleen
achterbleven. Met de dood van hun mannen werden zij verantwoordelijk voor de kostwinning,
waardoor ze op zoek moesten gaan naar manieren om eervol te kunnen blijven leven.361 De grote risico
op economische achteruitgang is ook de reden dat ze vaak meerdere keren aan Huygens schreven
wanneer ze geen antwoord ontvingen of een antwoord kregen dat hen niet beviel.
Anna van Nassau schreef drie brieven aan Huygens in 1647. Zij was de bastaarddochter van
prins Maurits en Cornelia Jacobsdochter en gehuwd met ritmeester François de Ferrier, heer van
Morsant. Als echtgenote probeerde ze haar financiële toekomst veilig te stellen omdat er nog schulden
openstonden en haar man op sterven lag. De Ferrier had daarom een akkoord over zijn compagnie
gesloten met de heer Van Eeden, waardoor zij tot aan het einde van haar leven jaarlijks duizend gulden
zou krijgen. In de brief van 3 juni 1647 stelt zij Huygens op de hoogte van dit akkoord met het verzoek
of hij als ‘groeten advocet’ aan de stadhouder toestemming wilde vragen.362 Ze stuurde ook een brief
mee aan Frederik Hendrik, maar licht aan Huygens de situatie uitvoeriger toe:

Ick kan het voor U.E. niet verswijgen te seggen hoe het ackort is. […] Ick hebbe niet duyrven
Sijn Hoocheyt soo veel te schrijven. In den bryef die ick U.E. hier sende aen Sijn Hoocheyt
bydde U.E. mijn mijn saeck haertelijck te rekommanderen aen Sijn Hoocheijt, dat Sijn Hoocheyt
mijn die ghenaede belyeft te doen dit ackort toe te staen dat ghepaesert is, dat ick mach
ghenieten dien seegen die Godt daervan gheeven sal wanneer het sijn wyl sal sijn mijn in een
bedroefden staet ghelyeft te stellen.363
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Hoewel Frederik Hendrik haar oom was, was Huygens als secretaris voor haar toegankelijker. Op 20
juni herhaalde ze haar verzoek.364
Op 22 juli overleed haar echtgenoot, maar uit haar brief van 6 september 1647 blijkt dat
Frederik Hendrik het akkoord niet had goedgekeurd.365 In deze uitgebreide brief weidt ze uit over haar
financiële situatie, waardoor haar levensstijl zelfs op het spel stond. Daarom had ze een nieuw voorstel
voor de stadhouder. Ze vroeg of haar oom haar vierduizend gulden wilde betalen, die zij eerder betaald
had, en twee plaatsen uit de compagnie van haar man kon behouden als inkomstenbron. Op het
moment dat Frederik Hendrik echter de compagnie aan iemand anders zou geven, was haar verzoek
dat diegene vierduizend gulden aan haar betaalde. Nog meer dan in de voorgaande brieven benadrukt
ze haar ‘bedroefde staat’ en ‘ongeluk’ door het overlijden van haar man. Dit werd versterkt omdat
haar man de erfenis van zijn moeder nog niet had ontvangen, naast dat ze geen kinderen hadden
gekregen die voor haar als weduwe konden zorgen:

Ick ben soo ongeluyckijck gheweest dat mijn man mijn niet heeft kuyne maeken van sijn goet
dat hij te verwachte was, want sijn vaeder noch leeft en hij besyt sijn moeders goet dat met
testement gemaet is, en Godt en heeft mijn gheen kynders ghegeven, soo dat ick daer niet te
verwachten ben. Mijn man saeleger soude voor mijn wel ghesorch hebben, hadde het maer in
sijn macht ghestaen om te doen.366

Daarom vestigde ze al haar vertrouwen op de hulp van haar oom. Ze concludeert dan ook: ‘Het is goet
een offesyersvrou te sijn, maer wedu is het een bedroefden staet.’367
Het zijn van een bedroefde weduwe is een argument dat vrouwen veelvuldig inzetten om
voorspraak te krijgen. Huygens ‘geaffectionneerde ende dienstwillige nichte’, maar ook ‘bedroeffde
weduwe’ Hester Blaey schreef een uitvoerige brief op 12 april 1639 met het verzoek of Huygens een
aanbevelingsbrief voor haar wilde schrijven aan de vorst van Holstein, waardoor zij het traktement van
haar overleden man kon krijgen.368 Haar echtgenoot had acht maanden als majoor gediend: hiervoor
was een beloning van vijftig rijksdaalders beloofd, die echter niet was uitgekeerd. Daarnaast had ze na
een eerder gesprek met Huygens uitgezocht dat haar man als kwartiermeester, wat hij veertien jaar
was geweest, in vergelijking met anderen was onderbetaald. Hij had ook haar geld gebruikt om toch
zijn functie te kunnen bekleden:
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Heeft so wel een peert en knecht toe moetten houwen, dewelck de 36 gulden haest verteert
hebben, so datter voor ons niet veel overbleef. Heeft sijn moeders erffgoet moetten verteren,
als ook ‘t mijne, end in ‘t lants dienst opgeset, altijd op hope dattet hem met eennen goeden
staett soude gerecompensseert werden.369

Nu probeerde ze met terugwerkende kracht het geld alsnog te krijgen om zichzelf daarmee te
onderhouden. Hiervoor benaderde ze zoveel mogelijk mensen die invloed hadden en voor haar kon
bemiddelen. Zo had ze onder meer de heer Van Amerongen gesproken, die beloofd had een goed
woord voor haar te doen. Daarnaast kon zij Huygens’ hulp goed gebruiken:

als U.E. belieft U.E. mijn aen eennige heeren te recommanderen, gelijck U.E. wel wat veel
vermach ende niet en twijffele aen U.E. genegentheijt naer U.E. hooch beroemde wijse
discretie om weduwen ende wesen te helpen, ende voor mijnne huyshoudingh ten hoochsten
van node is, soude hope noch wat te becomen.370

Ook Jacomine van Baerle, schoonzus van Huygens, beriep zich op Huygens’ morele plicht om
voor weduwen en wezen zorg te dragen. Ze vroeg of hij toezicht kon houden op haar zoon Hendrik,
die in het leger wilde gaan, en of hij hem maandelijks vijftig gulden voor zijn onderhoud kon geven.
Hieraan voegt ze nadrukkelijk toe dat ze weduwe was en daarom Huygens’ hulp verwachtte:

ick bekenne lieve broeder dat ick wat veel van U.E. versoek, denck ick nu weduwe ben die nu
neffens Godes hulpe U.E. van doen hebbe. Soo bid ick U.E. mij heel in te wilen behulpich sijn.
U.E. sal soo goede werk doen, weduwen en weesen bijstant is van de beste werken, dat de
miensthe hier doen mach.371

De overtuiging dat weduwen en wezen bescherming nodig hadden was diepgeworteld in de
vroegmoderne tijd. Het greep terug op de Bijbel waarin God de beschermer van weduwen wordt
genoemd (Exodus 22:21-23). Ook schreef Paulus in een brief aan Timotheüs dat weduwen konden
rekenen op speciale zorg (1 Timotheüs 5:3-5). Volgens Ariadne Schmidt heeft de eeuwenoude culturele
connotatie van ‘arme weduwe’ de opvattingen over de zorg voor weduwen diepgaand beïnvloed.372
Deze armoede van weduwen werd niet alleen op basis van haar economische omstandigheden
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gedefinieerd, maar vooral op basis van sekse. Een weduwnaar werd daarentegen niet per definitie als
‘arm’ beschouwd; voor hem ontbrak ook een voorbeeld naar christelijk model. Vrouwen hadden door
het wegvallen van mannelijke bescherming recht op publieke steun en armenzorg.373 Zo hadden
Maurits en Willem Lodewijk in 1598 er al op aangedrongen dat de gewesten een pensioen uitkeerden
aan de weduwen en wezen van gesneuvelde officieren. Dit moest officieren aanmoedigen om de
tegenstander in het leger dapper onder ogen te komen en bereid te zijn om hun leven in de strijd te
geven.374
Om financiële hulp te krijgen vroegen vrouwen ook aan mannelijke familieleden of vrienden
of ze hun invloed wilden inzetten om hen te helpen. Een aantal van deze brieven zijn in de
correspondentie van Constantijn Huygens overgeleverd. Het is opmerkelijk dat ook mannen zich
nadrukkelijk beriepen op de bijzondere weduwenstaat als argument om patronage te verkrijgen. Zo
sprak Willem Pijnssen van der Aa de hoop uit dat de stadhouder medelijden zou hebben met zijn
schoonzus Josina Lawick, weduwe van kolonel Rosencrans, en haar kinderen.375 Er was een akte
opgesteld waarin beloofd was dat zijn neef na het overlijden van zijn vader de compagnie zou krijgen,
maar Huygens antwoordde dat toen hij het verzoek deed het antwoord kreeg dat deze akte niet
bestond.376 Ze moesten dus met betere argumenten komen. Ook de zoon van luitenant-kolonel David
von Machwitz, die de vacante compagnie van zijn overleden vader wilde overnemen, pleit in zijn
brieven nadrukkelijk op de bedroefde staat van zijn moeder:

Bidde derhalven seer ootmoedich dat mijnheer gelieve deese dinghen te considereeren ende
insonderheyt dat U.E. mach beweegen den bedroefden staet van mijn moeder, die geduyrig
door de groote quellinghe is sieck te bedde leggende, opdat ik doch door deese middel haer
een weynich mochte vertroosten ende de overgroote droefheyt wat mochte vermindert
worden.377

Daarnaast is een veelgebruikt argument in de brieven dat een moeder voor het onderhoud van
haar kinderschare moest zorgen. Voor Maria van Loon, die zich in zes opeenvolgende brieven aan
Huygens beklaagt over haar armoedige weduwenstaat en de vele kinderen waarvoor zij moest zorgen,
was juist haar oudste zoon die in het leger diende een grote kostenpost.378 Zijn compagnie was
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gevangengenomen, waardoor zij de borgtocht moest betalen om hem vrij te krijgen. Hij leefde nu op
haar kosten. Daarom verzoekt ze aan Huygens of hij benoemd kon worden tot vaandrig van een Duitse
of Schotse compagnie. Dat zou haar wel zeshonderd gulden per jaar opleveren.379

Afbeelding 8: Voor- en achterzijde van brief 3445d van Maria van Loon aan Constantijn Huygens waarin ze zich beklaagt
over haar armoede, 22 februari 1644. (Universiteitsbibliotheek Leiden, Cod. Hug. 37 (Loon) 5)

Ook Geertruyd van Padevoirt benadrukt in haar brief de zorg voor haar kinderen: ‘Hierin vermagh Uwer
Ed. voorbeede veel, om bijgeleegenheyt van een goede uyre te spreecken, ten besten van mijne vijff
weeskinderen.’380 Haar stiefzoon Johan van Gent gebruikt hetzelfde argument in zijn aanbevelingsbrief
aan Huygens. Zijn vader had een vol huis met kleine kinderen achtergelaten, die de steun van
hogerhand nodig hadden.381
Niet alleen weduwen kregen te maken met economische achteruitgang. Ook echtgenotes van
officieren waren financieel afhankelijk van de inkomsten van hun man. Op 8 september 1644 schreef
Lucresse van Stakenbroeck een aanbevelingsbrief voor de Schotse luitenant Hacket, die een eigen
compagnie wenste. Zij benadrukt vooral dat deze bevordering financieel nodig was: hij had namelijk
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vijf kinderen die hij moest onderhouden. Ook zou zijn vrouw bedroefd zijn als hij deze promotie niet
kreeg, waardoor hij ervoor moest kiezen om uit het land te vertrekken om zijn heil ergens anders te
zoeken:

Hij is belast met 5 kindere, mijnheer mach dencke wat bedroefde vrou dat wese sou, soo hij
sou moete resolvere het lant te ruime, hetwelck ick vres sou volge soo hij soo ongeluckich was,
want al hebben geen middele, soo blift het ginnereus gemoet bij haer luyde.382

Haar hoop vestigde ze op de stadhouder die ‘de erlicke liens, die wel doen in haer beroep, al te veel
considerert om ongelick te doen, daerop ick mijn meste fundement legge om soo stout te derve
vervordere een saeck van die gewichte.’383
Elisabeth Balfour deed ook een beroep op haar ‘deerelijcke staet’ in de twee brieven waarin
ze verzocht om restitutie voor haar echtgenoot Thomas Weight, die als kapitein in het Staatse leger
diende. Achterliggende redenen vermeldt ze niet omdat Huygens afwist van de zaak. In haar brief van
8 juni 1639 pleit ze daarom vooral op zijn hulp:

Ende U.E. can wel dyncke dat ick nu sonder eenich income ter weerelt sitte, de weynige
middelen van mijn ouders saliger naergelaeten mettertijt sal consumeren ende mijn selve
vinde in eenen deerelijcke staet, indien mijn man niet hast en werde geholpe ende
gerisstitewert en door U.E. en andere vrinde toudoen ende goede recommandasi.384

Negen maanden later schreef ze opnieuw, maar uit deze brief blijkt dat haar man nog steeds niet was
gerestitueerd. Huygens had echter zijn best voor haar gedaan. Zij bedankte hem voor ‘de vaderlijcke
sorge’ die hij had betoond in ‘desen droevige gelegentheyt’.385 Alle aanbevelingen van anderen echter
ten spijt, van onder meer haar predikant en de magistraat van Bergen op Zoom, hadden nog geen
positieve gevolgen gehad. Haar hoop was daarom op Huygens’ voorspraak bij de stadhouder, maar
ook op God: ‘Godt, de Heer op wien ick mijn oogen slaen, wil het hert van Sijn Hoogheyt ‘t onswart
wenden ende ons naer dit lijde eens wer verblijde.’386
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Conclusie
De brieven van vrouwen met militaire verzoeken laten zien dat vrouwen wisten hoe het verkrijgen van
patronage werkte: ze maakten zorgvuldig gebruik van patronagetaal door zich te beroepen op hun
verwantschap en vriendschap met Huygens. Daarnaast benadrukten ze hun nederigheid, dat een
morele noodzaak was in de vroegmoderne briefcultuur bij het vragen om hulp of voorspraak. Het was
echter niet gebruikelijk dat een vrouw schreef wanneer de relatie met Huygens vooral via haar
echtgenoot liep en hij nog in leven was. Echtgenotes van buitenlandse officieren namen daarentegen
wel actief de rol op zich om via hun eigen netwerk om voorspraak in militaire zaken te vragen.
Schrijvende echtgenotes benadrukten vooral hoe onzeker en hard het militaire bestaan voor hen was.
Het militaire leven van hun mannen, maar daardoor ook hun eigen levens, was in alles afhankelijk van
besluiten van hogerhand.
Na het overlijden van een echtgenoot die in het leger had gediend, namen vrouwen de rol als
familiehoofd op zich. Veel vrouwenbrieven zijn daarom geschreven door weduwen. In deze rol, die
daarvoor toebehoorde aan de man als pater familias, pleitten ze vooral op het behoud van de
familiereputatie. Het terugkerende verzoek of een zoon de vacante compagnie van zijn vader kon
overnemen moest de familienaam hooghouden, die vaak was verbonden met de militaire carrières
van voorouders. Daarnaast was het een bron van inkomsten. De rol van familiehoofd is in brieven nauw
verbonden met de rol van bezorgde moeder over een zoon die in het leger diende. Deze vrouwen
bemoeiden zich actief met het verkrijgen van bevordering of de plaats waar de compagnie van hun
zoon gelegerd moest worden. Hierbij gebruikten ze actief hun genderrol door een beroep te doen op
de ‘vaderlijke zorg’ van Huygens. Als moeders hadden ze hem als vaderfiguur nodig om voorspraak bij
de stadhouder te verkrijgen.
Achter veel brieven die vrouwen schreven, schuilen financiële motieven, een verzoek dat
daarentegen in de meeste mannenbrieven ontbreekt. Dit bevestigt dat deze vrouwen afhankelijk
waren van de inkomsten van hun man. Bij het wegvallen van de kostwinner hadden ze de hulp en
voorspraak van anderen nodig om zichzelf financieel te kunnen onderhouden. Hun correspondenties
zetten ze daarom actief in voor zichzelf, hun gezin of andere familieleden om te overleven en
inkomsten te blijven verkrijgen. In deze brieven benadrukken ze vooral hun ‘bedroefde staat’,
waarmee ze een beroep deden op de morele plicht van Huygens en de stadhouder om weduwen en
wezen te helpen. Hun wederdienst was levenslange dankbaarheid en goede wensen.
Een overeenkomst in vrijwel alle brieven is dat vrouwen vanuit ‘eerlijkheid’ en emotie schreven
om daarmee empathie en medelijden op te roepen van hun patronen. Als vrouwen stonden ze door
hun afhankelijkheid van de mannelijke bevolkingsgroep in een veel kwetsbaardere positie. Dit
gebruikten ze in hun brieven openlijk als argument. Zij positioneerden zich in hun brieven dus
nadrukkelijk als vrouw als een strategie om zichzelf en hun familieleden te onderhouden.
97

Conclusie
Sal ick ’t oor verlegen gaen
Over ’tstadigh af en aen
Van begheerers, van beklagers,
Van verdedighers, van vraghers,
Die op ’s vorsten goedicheit
Door mij hebben toe geleyt.
Grooten sal ick eere bieden,
Even oft sij mij gebiedden,
Mindere, even oft ick haer
Broederlijck verbonden waer;
Armen, onderdruckten, weesen
Met noch vriendelicker wesen
Uyt de wanhoop rapen op.387
Constantijn Huygens nam een belangrijke positie in als broker in zijn functie als secretaris van de
stadhouder. In het bovenstaande fragment uit zijn gedicht Dagh-werck, dat Huygens tussen 1627 en
1638 schreef, beschrijft hij hoe na het opstaan en het ochtendgebed zijn ochtend gevuld was met het
aanhoren van vele verzoeken, om ze vervolgens aan de stadhouder voor te leggen. Naast deze
mondelinge verzoeken ontving hij tal van recommandatiebrieven. Een groot deel van deze brieven
bevatten een militair verzoek aan de stadhouder, die in de Republiek de invloedrijke positie van
kapitein-generaal innam door zijn recht om hoge officieren te benoemen. De analyse van deze brieven
biedt inzicht in hoe de informele kant van militaire patronage in het Staatse leger werkte. Militairen
gebruikten bewuste strategieën om voorspraak bij te stadhouder te verkrijgen met als doel om carrière
in het leger te maken. Het kapiteinschap was een belangrijk doel voor jonge militairen. Hiervoor was
het opdoen van ervaring tijdens de veldtochten en het hebben van de juiste connecties essentieel.
Daarnaast blijkt uit de brieven dat een legercommandant behalve militair ook een belangrijke rol had
als ondernemer: veel verzoeken stonden in het teken van het onderhoud van zijn compagnie. Vooral
een geschikte garnizoensplaats als thuishaven voor de soldaten was essentieel om een compagnie op
sterkte te houden.
Het vergroten van eer en vermijden van schande waren belangrijke argumenten voor
militairen en hun familieleden om verzoeken te ondersteunen. Een militaire carrière droeg bij aan de
persoonlijke eer, maar was ook altijd verbonden met de reputatie van de familie. Daarom namen
vooral vaders en ooms de rol van pater familias op zich om via hun netwerk voor jongere zonen en
neven om voorspraak te vragen. Hun verzoeken legden meer gewicht in de schaal. Ook vrouwen
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namen deze rol na het overlijden van hun echtgenoten over door expliciet een beroep te doen op de
militaire dienst van voorouders, in wiens voetsporen jongere familieleden moesten treden. Daarnaast
vroegen jongere militairen om voorspraak via hogere officieren. In hun brieven is meer aandacht voor
persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen die bijdroegen aan de reputatie van de desbetreffende
officier en de dienst voor het land.
Het is opmerkelijk dat buitenlandse officieren in tegenstelling tot Nederlandse officieren en
hun familieleden vaker een beroep deden op de dienst voor het land. Voor hen speelden familie- en
regionale belangen een minder grote rol, waardoor zij in brieven nadrukkelijk hun loyaliteit aan de
stadhouder en de dienst aan het land betoonden als een strategie om militaire patronage te verkrijgen.
Tegelijkertijd blijkt uit hun brieven dat ze verbonden bleven aan hun eigen land door hun eigen taal te
gebruiken, langdurig verlof op te nemen en als patroon op te treden voor landgenoten. Voor
buitenlandse officieren, die minder hoge posities in het Staatse leger bekleedden en geen groot
netwerk in de Republiek hadden, was het moeilijker om zich aan te bevelen bij de stadhouder.
Wanneer hun echtgenotes wel deze connecties met Constantijn Huygens hadden, namen zij deze rol
op zich om voor de militaire carrière van hun echtgenoten te bemiddelen.
De actieve rol van vrouwen als intermediairs in het verkrijgen van militaire patronage toont
aan dat hun levens nauw waren verbonden met de militaire carrières van echtgenoten en zonen. Zij
gebruikten hun eigen strategieën om militaire patronage te verkrijgen door zich nadrukkelijk in de
brieven te positioneren als vrouw. In tegenstelling tot de vaak zakelijkere en kortere brieven van
mannen, schreven zij uitgebreider, namen de rol in van een bezorgde moeder of bedroefde weduwe
en schroomden niet om hun emoties in te zetten en die van Huygens te appelleren. Als vrouwen
konden zij daarom openlijk om financiële hulp vragen zonder hun persoonlijke en familie-eer te
schaden. Hiermee deden zij een beroep op de morele plicht van Huygens en de stadhouder om armen,
weduwen en wezen te helpen. Niet voor niets schreef Huygens in Dagh-werck: ‘Armen, onderdruckten,
weesen. Met noch vriendelicker wesen. Uyt de wanhoop rapen op.’ Deze wanhoop was een bewuste,
maar ook geaccepteerde strategie die zij als vrouwen expliciet konden inzetten om patronage te
verkrijgen.
Dit onderzoek naar een brede groep mensen geeft nieuwe inzichten in hoe de informele kant
van militaire patronage werkte. Zo blijkt uit het kwantitatieve onderzoek dat verschillende mensen
verschillende argumenten gebruikten. Bij het vragen om patronage dachten mensen weloverwogen
na over de keuzes die ze maakten en wat wel of niet gepast was. Mensen waren zich bewust van de
codes en conventies hoe ze zich als cliënten in hun brieven moesten presenteren om een verzoek
ingewilligd te krijgen. Ook het afwijken van vormelijke conventies was een strategie: mannen deden
dat alleen als hun reputatie was geschaad. Voor vrouwen was het daarentegen een gebruikelijke
strategie om met vertoon van emotie te schrijven. Dit onderzoek toont het belang van patronagetaal
99

aan en de rollen die correspondenten innamen om patronage te verkrijgen. Door deze focus levert het
een nieuwe bijdrage aan patronageonderzoek waarin vooral specifieke studies zijn gedaan naar de
positie van een of enkele personen in een patronagenetwerk, maar waardoor het gebruik van taal en
het inspelen op verwachtingspatronen als een breed gedragen strategie om patronage te verkrijgen
onderbelicht zijn gebleven.
De informele kant van militaire patronage laat daarnaast zien welke beweegredenen er achter
de formele kant van militaire patronage schuilden. Toen Maurits in 1618 het benoemingsrecht naar
zich toetrok om het leger te professionaliseren, was een belangrijk doel om mannen van kwaliteit te
benoemen en de invloed van de gewesten terug te dringen. Deze lijn volgde ook Frederik Hendrik. Uit
de brieven blijkt echter dat voor de stadhouder de eer en reputatie van een militair en zijn familie een
doorslaggevender argument was dan diens persoonlijke kwaliteiten. Zowel mannen als vrouwen
gebruikten het argument van eer en reputatie namelijk veelvuldig in allerlei contexten, vanuit de
verwachting dat dit hun verzoek de meeste kracht zou bijzetten. Ook de buitenlandse officieren
toonden in hun brieven vooral hun loyaliteit aan de stadhouder als kapitein-generaal van het leger om
gunsten te verkrijgen. Door deze argumenten te gebruiken speelden de correspondenten in op de
positie van de stadhouder als dienaar van de Staten, die door het verlenen van patronage zijn eigen
macht en status kon vergroten. Hiervoor had hij de blijvende loyaliteit van families van ‘eer’ en
vooraanstaande buitenlandse officieren nodig. Het benoemingsrecht van de stadhouder was dus in de
eerste plaats gericht op het vergroten van zijn eigen positie. De kwaliteit van officieren was ook
belangrijk, maar die was nauw verbonden met hun maatschappelijke status. Het aanstellen van zowel
loyale als bekwame officieren vergrootte de kansen van de stadhouder om overwinningen te behalen,
wat weer bijdroeg aan diens eer als opperbevelhebber van de Republiek.

Digitale brievenedities
Dit onderzoek naar de informele kant van militaire patronage in de correspondentie van Constantijn
Huygens is pas mogelijk sinds het bestaan van de digitale editie ‘Huygens Brieven Online’, waarin alle
bewaard gebleven brieven uit zijn correspondentie zijn ontsloten met metadata en afbeeldingen van
de originele brieven. De editie vervangt daarmee de traditionele twintigste-eeuwse brieveneditie van
J.A. Worp, die veel brieven slechts summier of helemaal niet opnam volgens zijn eigen maatstaven van
belangrijkheid. Vooral de vele patronagebrieven vond hij niet interessant. Hier ging hij voorbij aan het
feit dat de gehele correspondentie bijdroeg aan het onderhoud van Huygens’ netwerk, het verkrijgen
van gunsten en het bewijzen van dienst en wederdienst.
Voor onderzoek naar patronage zijn brieven een belangrijke bron: het schrijven van brieven is
een van de manieren om netwerken te onderhouden, loyaliteit te betuigen en te vragen om gunsten.
De digitale editie maakte het mogelijk om de correspondenties op een nieuwe manier voor dit
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onderzoek te gebruiken. Terwijl in eerder onderzoek naar de informele kant van militaire patronage
vooral aandacht is geweest voor het persoonlijke verhaal van een of enkele personen, kan nu een
grotere verzameling brieven in haar samenhang bestudeerd worden. Hierdoor is een systematische
analyse mogelijk van een brede groep van correspondenten, waardoor inzicht verkregen kan worden
in de overeenkomsten en verschillen in hun strategieën om patronage van hogerhand te verkrijgen.
Ook wordt de onderzoeker niet langer beperkt door de editie van Worp en de versnippering van
brieven over vele archiefinstellingen. Terwijl Worp structureel adressering, aanhef en ondertekening,
maar ook de vele beleefdheden en geformaliseerde uitdrukkingen, niet in zijn editie opnam, biedt
analytisch en interpretatief onderzoek hiernaar via de originele brieven nu voor het eerst de
mogelijkheid om verder inzicht te krijgen in hoe de informele kant van patronage werkte. Het maakt
zichtbaar wat de bestaande verwachtingspatronen zijn bij het vragen om voorspraak, zoals het gebruik
van nederigheid en het beloven van dienst en wederdienst.
Een beperking van de database is dat bij de meeste brieven nog geen transcripties of
vertalingen zijn opgenomen. Dit is ook niet het doel van het digitaliseringproject geweest: gezien de
grote hoeveelheid brieven en de beperkte tijd en arbeidskracht is er bewust voor gekozen om te
investeren in de ontsluiting van het hele corpus op metadata-niveau. Door het ontbreken van
transcripties blijft het echter moeilijk om inhoudelijk in de database te zoeken en blijft de onderzoeker
zich richten op de editie van Worp. Bij het samenstellen van de database is namelijk de gedigitaliseerde
editie van Worp als uitgangspunt genomen om zijn werk toegankelijk te houden en aan te sluiten bij
eerdere publicaties die verwijzen naar zijn nummering. Vervolgens zijn de scans van de originele
brieven aan de database toegevoegd, maar hierdoor blijft Worp zijn stempel op de database drukken.
Het transcriberen van de brieven en het duiden van de context zal daarom een volledige aanvulling op
zijn editie bieden. Met de toevoeging van transcripties zal daarnaast verdere tekstanalyse mogelijk
zijn, waardoor op woordniveau in de brieven kan worden gezocht.
Uit dit onderzoek blijkt dat digitalisering van bronnen een verrijking is voor historisch
onderzoek en nieuwe onderzoeksvragen aanreikt. De gedigitaliseerde briefwisseling van Constantijn
Huygens leent zich uitstekend voor onderzoek naar patronage, maar ook voor andere
wijduiteenlopende onderwerpen die niet specifiek gericht zijn op Huygens zelf. Zo geven de brieven
inzicht in de zeventiende-eeuwse briefcultuur, de rol van vrouwen in het verkrijgen van patronage en
wat het betekende voor een buitenlandse militair om in dienst te zijn van het Staatse leger.
Tegelijkertijd laat dit onderzoek zien hoe belangrijk verdere ontsluiting van de brieven met metadata,
transcripties en vertalingen is om systematisch onderzoek te doen en tekstanalyse toe te passen om
grotere verbanden en structuren te ontdekken. Hierdoor worden briefconventies inzichtelijk gemaakt,
maar ook de vele manieren die mensen in de vroegmoderne tijd gebruikten om te netwerken en
informele contacten te leggen, om daardoor hun eer en reputatie te behouden en te vergroten.
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Voor verder onderzoek naar militaire patronage kunnen vergelijkbare correspondenties
worden gebruikt om inzicht te krijgen in de rol van de ontvanger van de brieven, maar ook of er andere
strategieën werden gebruikt. Toen de rol van Constantijn Huygens als broker na 1650 was uitgespeeld,
nam Johan de Witt als raadpensionaris deze rol over. Ook uit diens correspondentie blijkt dat hij veel
brieven met militaire verzoeken kreeg. Inmiddels wordt de volledige briefwisseling van Johan de Witt
door het Huygens ING gedigitaliseerd, waardoor vergelijkbaar onderzoek mogelijk wordt gemaakt. Een
aanbeveling is om deze correspondentie te vergelijken met de correspondentie van Constantijn
Huygens om te onderzoeken of correspondenten die voor 1650 aan Huygens schreven, zich nu tot De
Witt richtten, en wat voor invloed deze wisseling van patroon had op de manier hoe ze hun brieven
opstelden. Het stadhouderloze tijdperk luidde namelijk een nieuwe periode in: de macht van
orangistische groepen verkleinde en er was geen Oranjestadhouder meer die de invloedrijke rol van
opperbevelhebber van het Staatse leger innam. Verder verschoof de aandacht van de Republiek van
het landleger naar de vloot, waardoor het Staatse leger in verval raakte.
De vele brieven in de correspondentie van Constantijn Huygens laten zien dat het leger niet
weg te denken was in de zeventiende-eeuwse Republiek, waarbij allerlei lagen van de samenleving
waren betrokken. Een militaire carrière was een manier van leven, maar werd ook getekend door vele
onzekerheden, waardoor het essentieel was om een netwerk van patronen te hebben. Ook vrouwen
en kinderen waren hiervan afhankelijk. Zo bood de militaire carrière voor Anna van Nassau als
echtgenote van een vooraanstaande ritmeester rijkdom en eer, waarop ze verklaarde dat het goed
was om een officiersvrouw te zijn. De brieven van Helena Liefferts spreken andere taal als ze zegt dat
het leven van een ‘krijgsmansvrouw’ aan verdriet is onderworpen. Tegelijkertijd behoren deze
bewaard gebleven brieven in de correspondentie van Constantijn Huygens tot de crème de la crème,
geschreven vanuit het oogpunt van hoge officieren en hun familieleden. De duizenden lagere
manschappen en hun gezinnen blijven gezichtsloos; zij waren voor hun welzijn volledig afhankelijk van
hun legercommandanten en diens connecties.
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Bronnen en literatuur
Bronnen
Correspondentie van Constantijn Huygens:
Alle brieven van en aan Constantijn Huygens komen uit de digitale editie van de correspondentie van
Constantijn Huygens, Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens.
Bij verwijzingen naar de brieven uit de correspondentie van Constantijn Huygens is deze editie als
uitgangspunt genomen. In de voetnoten noem ik het volgnummer van de brief zoals deze is
opgenomen in de database, met daarachter de namen van de afzender en ontvanger, de
verzenddatum en de huidige vindplaats van de brief.

Universiteitsbibliotheek Leiden
HUG 37: Brief van de regering van Zaltbommel aan Frederik Hendrik, 20 september 1638.
HUG 37: Brief van de regering van Zaltbommel aan Aert de Bye, 20 september 1638.

West-Brabants Archief
Notaris Govaert Stempel, Minuutakten, 1653, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen
op Zoom, inventarisnummer 0077, aktenummer 71.
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Bijlage: Brievencorpus

De brieven die gemarkeerd zijn met een * zijn gebruikt voor de kwantitatieve analyse van argumenten.
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2936 van Herman Otto van

Limburg-Stirum

m

28

1

2884 van Adriaan
2891 van Matthieu
2846a* van Barthold

112

1642 KV

Genoveva
2940* van Maria
2955 van Epko Tjarda

van der

Noot

v

5

2

1642 UBL

van

Starckenborg

m

20

2

1642 KV

van

Starckenborg

m

5

3

1642 KV
1642 KV

2955a

van Epko Tjarda

2936a

van Herman Otto van

Limburg-Stirum

m

5

4

3169b

van Helena

Liefferts

v

4

5 1642?

UBL

3086a

van Helena

Liefferts

v

13

5 1642?

UBL

3008* van Barthold

van

Gent

m

3

2988 van Louis
Karel
3055 van Maurits

du

Plessis

m

30

6 1642?

van

Nassau

m

12

7

1642 KB

3057* van Lodewijk

van

Kinschot

m

14

7

1642 UBL

Boreel

m

22

7

1642 KV

Gent

m

23

7

1642 UBL

3086* van Helena

Liefferts

v

31

7

1642 UBL

3161* van

Regering van
Amersfoort

x

19

9

1642 UBL

Pompei

m

11

11

1642 KV

Pompei

m

13

12

1642 KV

Echten

m

26

1

1643 BL

Echten

m

30

1

1643 KB

Gent

m

31

1

1643 KV

Bacx

m

16

2

1643 UBL

Gent

m

13

3

1643 KV

Püchler

m

21

3

1643 KV

Püchler

m

16

4

1643 KV

Bauterne

m

24

4

1643 UBL

Püchler

m

28

4

1643 KV

Verbolt

m

17

5

1643 UBA

Baerle
Regering van
Zuthpen

v

24

7

1643 UBL

x

25

8

1643 UBL

Bacx

m

31

8

1643 UBL

Hooft

m

7

9

1643 UBA

Willem
3399* van Maurits

Bacx

m

9

9

1643 UBL

Willem
3400* van Maurits

Bacx

m

9

9

1643 UBL

Willem
3400a* van Maurits

Bacx

m

11

9

1643 UBL

Wassenaer

m

21

9

1643 KV

Bacx

m

26

9

1643 UBL

Waldeck

m

1

10

1643 KV

Rivet

m

14

11

1643 UBL

3068 van Willem
3025a* van Barthold

van

3181 van Leonoro
3181a

van Leonoro

3214 van Roelof
n0472

van Roelof

3216 van Barthold

van

Willem
3219* van Maurits
3216a

van Barthold

van

3231 van Eustachius
3231a

van Eustachius

3240 van Louis
3231b

van Eustachius

3257 van Nicolaas
3331* van Jacomina

van

3383* van
Willem
3219a* van Maurits
Pieter
3397 van Cornelis

3408 van Jacob

van

Willem
3400b* van Maurits
n0379

George
van Frederik

3422* van Andre

van

113

6

1642 UBL
KV

Coenders van
Helpen

3432* van Bernhard
3436* van Marcus

de

3405 van

m

3

12

1643 UBL

Vogelaer
Magistraat van
Naarden

m

10

12

1643 UBL

14

12

1643 UBL

3454* van Geertruyd

van

Padevoirt

v

19

1

1644 UBL

3451* van Hugo

van

Nyeveen

m

23

1

1644 UBL

3453 van Jacob

van

Wassenaer

m

26

1

1644 KV

3463* van Johan

van

Gent

m

12

2

1644 UBL

van

Loon

v

22

2

1644 UBL

3477 van Louis

Bauterne

m

10

3

1644 UBL

3482 van Eustachius

Püchler

m

15

3

1644 KV

van

Gent

m

17

3

1644 UBL

van

Wijnbergen

m

25

3

1644 KV

Püchler

m

18

4

1644 KV

Pompei

m

18

4

1644 KV

Püchler

m

28

4

1644 KV

du

Plessis

m

6

5

1644 KV

3445d

van Maria

3483* van Barthold
3473a

van Johan

3482a

van Eustachius

3499 van Leonoro
3482b

van Eustachius

3509 van Louis
David de
3519* van Leu

de

Wilhem

m

25

5

1644 UBL

3574 van Johan

van

Wijnbergen

m

1

7

1644 KV

3586 van Johan

van

Reede

m

7

7

1644 KV

3604 van Gerard

van

Arnhem tot Harselloe m

13

7

1644 UBL

m

2

8

1644 UBL

3648* van Sweder

van den Boetselaer

3650* van Cornelia

Duyck

v

2

8

1644 UBL

3736* van Helena

Liefferts

v

3

9

1644 UBL

Stakenbroeck

v

8

9

1644 UBL

3745* van Lucresse

van

3747* van Johanna

Lopez de Villanova

v

10

9

1644 UBL

3731* van Johan

van

Berchem

m

11

9

1644 UBL

3752 van Willem

van

Haersolte

m

13

9

1644 KV

Regering van Wezel

x

13

9

1644 UBL

van der

Noot

m

28

9

1644 UBA

van

Stakenbroeck

v

11

10

1644 UBL

Regering van Zwolle

x

12

10

1644 UBL

Boreel

m

19

10

1644 KV

Crocq

m

20

10

1644 UBL

Gent

m

21

10

1644 UBL

Ploos van Amstel

m

24

10

1644 UBL

van

Gent

m

28

10

1644 UBL

van

Ripperda

m

29

10

1644 UBL

van

Gent

m

1

11

1644 UBL

de

Huybert

m

1

11

1644 UBL

van

Gent

m

7

11

1644 UBL

3753* van
3781 van Lamoraal
3802* van Lucresse
3804* van
3816 van Willem
3817* van Anthonie
3818 van Barthold

van

3820 van Gerard
3818a

van Barthold

3823 van Willem
3818b

van Barthold

3826* van Anthonie
3818c

van Barthold

3829 van Eustachius
3838 van Lucresse
3818d

van Barthold

Püchler

m

7

11

1644 KV

van

Stakenbroeck

v

24

11

1644 UBL

van

Gent

m

25

11

1644 UBL

114

3840 van Johan

van

Reede

m

25

11

1644 KV

van

Stakenbroeck

v

11

12

1644 UBL

3855 van Johan

van

Bawyr

m

21

12

1644 UBL

3859 van Agnes

van

Bijler

v

24

12

1644 UBL

van der

Capellen

m

17

1

1645 UBL

Regering van
Zaltbommel

x

23

1

1645 UBL

Huyghens

m

30

1

1645 UBA

Püchler

m

19

3

1645 KV

Reede

m

23

3

1645 KV

Püchler

m

31

3

1645 KV

3838a

van Lucresse

3873* van Alexander
3881* van
3885

van Rutger

3930a

van Eustachius

3917 van Johan
3930b

van

van Eustachius

3938* van Alexander

van der

Capellen

m

24

4

1645 UBL

3938a* van Alexander

van der

Capellen

m

24

4

1645 UBL

van

Wijnbergen

m

12

5

1645 KV

Pompei

m

13

5

1645 KV

3949 van Johan
3951 van Leonoro
3937a van Johan

van

Reede

m

15

5

1645 KV

3949a van Johan

van

Wijnbergen

m

17

5

1645 KV

3954* van Adam

van

Lockhorst

m

20

5

1645 UBL

Pompei

m

22

5

1645 KV

Wassenaer

m

28

5

1645 KV

3955 van Leonoro
3982a van Jacob

van

3955a

van Leonoro

Pompei

m

3

6

1645 KV

3955b

van Leonoro

Pompei

m

20

6

1645 KV

Pollotti

m

7

7

1645 UBL

4011 van Alfonso
3955c van Leonoro

Pompei

m

10

7

1645 KV

de

Petersdorff

m

26

7

1645 UBL

van

Manmaker

m

27

7

1645 UBL

4114 van Johan

van

Reede

m

15

9

1645 KV

4117 van Arend

van

Wassenaer

m

17

9

1645 UBL

4090a van Jacob

van

Wassenaer

m

23

9

1645 KV

4126* van Digna

de

Marigny-le Lion

v

23

9

1645 UBL

4129 van Jacob

van

Wassenaer

m

26

9

1645 KV

4138 van Johan

van

Reede

m

30

9

1645 KV

4147* van Herman

4045 van C.B.
n0345

van Charles

de

Hubert

m

8

10

1645 UBL

4177 van C.B.

de

Petersdorff

m

29

10

1645 UBL

4195 van Jacob

van

Wassenaer

m

4

11

1645 KV

4138a van Johan

van

Reede

m

8

11

1645 KV

4220 van Jacob

van

Wassenaer

m

30

11

1645 KV

4221 van Hendrik

van

Nassau-Siegen

m

30

11

1645 KV

Dimmer Vico

v

20

12

1645 UBL

Nassau-Siegen

m

1

1

1646 KV

4232* van Jenne Marie
4236 van Hendrik
4239* van J.J.D.

van

Fruutheere

m

3

1

1646 UBL

4250 van Francois

Plasse

m

14

1

1646 KV

4252 van Leonoro

Pompei

m

27

1

1646 KV

Fruutheere

m

27

1

1646 UBL

Herle

v

12

2

1646 UBL

4239a* van J.J.D.
4269* van Jenne

115

4273 van Eustachius

Püchler

m

18

2

1646 KV

4274 van Hendrik

van

Nassau-Siegen

m

21

2

1646 KV

4278 van Epko Tjarda

van

Starckenborg

m

2

3

1646 NA

Maurice

m

10

3

1646 UBL

van

Wijnbergen

m

16

4

1646 KV

d'

Aumale

m

30

4

1646 UBL

Püchler

m

10

5

1646 KV

4289*

van Theobaldus

4314 van Johan
4325* van Charles
4273a van Eustachius
4343a

van Johan

van

Reede

m

11

5

1646 KV

4343b

van Johan

van

m

17

5

1646 KV

4354*

van Joris Johan

Reede
Oem van
Wijngaarden

m

18

5

1646 UBL

4359

van Dirck

Graswinckel

m

22

5

1646 UBL

4278a

van Epko Tjarda

van

Starckenborg

m

24

5

1646 KV

4343c

van Johan

van

Reede

m

31

5

1646 KV

Rivet

m

18

6

1646 UBL

Brasser

m

7

7

1646 UBL

m

12

7

1646 UBL

4407* van

Hubert
Drost en
gedeputeerden van
Drenthe

x

20

7

1646 UBL

4410* van Sophia

Casembroot

v

22

7

1646 UBL

4414 van Dirck

Graswinckel

m

30

7

1646 UBL

4375* van André
4394 van W
4399* van Herman

de

4424 van Joachim

van

Myerop

m

7

8

1646 UBA

4459 van Hendrik

van

Nassau-Siegen

m

27

9

1646 KV

George
4485 van Frederik

van

Waldeck

m

17

11

1646 KV

Dudley - gravin van
Löwenstein

v

-

12

1646 KV

Püchler

m

22

12

1646 KV

4529 van Leonoro

Pompei

m

26

1

1647 KV

4530 van Francois

Plasse

m

27

1

1647 KV

4596 van Hinric

Bielke

m

28

5

1647 UBL

van

Nassau

v

3

6

1647 UBA

van Anna

van

Nassau

v

20

6

1647 KB

4607 van Adam

van

Lockhorst

m

20

6

1647 BL

Nannir

m

12

7

1647 x

4495 van Elizabeth
4273b van Eustachius

4598 van Anna
n0590

4621 van J.
4623 van Hendrik

van

Nassau-Siegen

m

18

7

1647 KV

Eleonore
4653 van Maurice

prinses
van

Portugal

v

29

8

1647 KV

Johann
4659 van Albrecht

van

Solms

m

3

9

1647 KV

Hume

m

4

9

1647 UBL

4660 van Alexander
4661 van Anna

van

Nassau

v

6

9

1647 KB

4671 van Gaspar

van

Vosbergen

m

18

9

1647 KV

4673 van Johan

van

Reede

m

20

9

1647 KV

Püchler

m

21

9

1647 KV

4674 van Eustachius
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4677

George
van Frederik

Waldeck

m

23

9

1647 KV

4674a

van Eustachius

Püchler

m

9

10

1647 KV

4674b

van Eustachius

Püchler

m

29

10

1647 KV

Wijnbergen

m

11

11

1647 KV

Püchler

m

12

11

1647 KV

Portugal

m

-

2

1648 KV

Crocq

m

4

2

1648 UBL

Capellen

m

25

2

1648 KV

Portugal

m

4

3

1648 KV

Schellart

m

-

5

1648 UBA

Hanau

v

11

6

1648 KV

Portugal

m

22

6

1648 KV

Clant tot Stedum

m

28

6

1648 KV

4700 van Johan
van Eustachius
Emanuel II
4830a van Anthony

van

van

n0062

prins
van

4750* van Anthonie
4763 van Alexander
Emanuel II
4830b van Anthony
4823a

Johan
van Albrecht

van der
prins
van
vrijheer
van

4825 van Johanna
Emanuel II
4830 van Anthony

prins
van

4832 van Adriaan
4848 van Johan

van

Reede

m

29

7

1648 KV

4866 van Otto
Johan
4870 van Maurits

van

Stirum

m

2

9

1648 KV

van

Nassau-Siegen

m

11

9

1648 KV

4874 van Bernhard

zu

Wittgenstein

m

18

9

1648 KV

4876 van Louis

du

Plessis

m

22

9

1648 KV

4878 van Arend

van

Wassenaer

m

25

9

1648 KB

4913 van Johan

van

Wijnbergen

m

20

2

1649 KV

van

Nassau-Siegen

m

7

5

1649 KV

de

Marigny-le Lion

v

12

5

1649 UBL

Georg
4953 van Frederik

van

Nassau-Siegen

m

1

6

1649 KV

4955 van Barthold

van

Gent

m

23

6

1649 KV

van

Wijnbergen

m

29

6

1649 KV

Püchler

m

1

7

1649 KV

4953a

Georg
van Frederik

4947* van Digna

n0052

van Johan

4957 van Eustachius
5013 van Jacob

van

Wassenaer

m

12

10

1649 KV

van Frederik

van

Salm

m

25

11

1649 KV

Georg
5048 van Frederik

van

Nassau-Siegen

m

28

6

1650 KV

5062 van Wolf

van

Haersolte

m

22

8

1650 KV

van

Nassau-Siegen

m

10

9

1650 KV

4986a

5048a

Georg
van Frederik

s42*

van Agnes

Steward

v

31

7

- UBL

s28

van Joachim

de

Saint-George

m

21

8

- KV

1965*

van

d'

m

20

11

- UBL

1490b

van Bernhard

Aigueberre
Coenders van
Helpen

m

-

-

- UBA

1709

van James

Sandilands

m

-

-

- KV

1709a

van James

Sandilands

m

-

-

- KV

1709b

van James

Sandilands

m

-

-

- KV
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SchwartzenbergHohenlansberg

m

van Sweder

Haersolte

m

-

-

- KV

2442h

van Sweder

Haersolte

m

-

-

- KV

2442l

Haersolte

m

-

-

- KV

2690

van Sweder
Hartmann
van Gottfried

Callenfels

m

-

-

- UBL

3174a

van Louis

Maulde (Mansart)

m

-

-

- UBL

3181b

van Leonoro

Pompei

m

-

-

- KV

3181c

van Leonoro

Pompei

m

-

-

- KV

4343h

van Johan

van

Reede

m

-

-

- KV

4343i

van Johan

van

Reede

m

-

-

- KV

4375a

van André

Rivet

m

-

-

- UBL

4568

van Gaspar

Vosbergen

m

-

-

- KV

4801

van Tegnejus

Tobias

m

-

-

- UBL

s04*

van J

Boschardt

m

-

-

- UBL

s19

van Agnes

Hanxelaer

v

-

-

- UBL

2048a

van Frederik

2442g

vrijheer
van

van

van
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UBA

