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Oranje: schelm en verrader

Oosterweel (Austruweel) lag onder de rook van de internationale haven- en 
handelsstad Antwerpen, de grootste in de Nederlanden. Maar Austruweel 
was een nietig plaatsje. En toch begon juist hier de Tachtigjarige Oorlog. Deze 
feitelijk onjuiste benaming1 overkoepelde een opstand, een godsdienstoor-
log, een burgeroorlog en de gewapende strijd tussen twee soevereine staten. 
Dat zijn de verschillende fasen, die moesten worden doorlopen voordat het 
verlossende jaar 1648 was bereikt en de vrede van Munster eindelijk kon 
worden gesloten. En binnen vier jaar was de Republiek toen al weer in 
oorlog, maar nu met Engeland.2

Heiligerlee is het Groningse dorp, waar de vaderlandse geschiedschrijving 
bij voorkeur deze Tachtigjarige Oorlog altijd liet beginnen. De oorzaak ligt 
besloten in het vierde couplet van het Wilhelmus:

Graef Adolf is ghebleven,
In Vrieslant in den Slach,
Zijn Siel int eewich Leven
Verwacht den Jongsten dach.

Het veel besproken gevecht bij Heiligerlee vond plaats op 23 mei 1568. 
Willem van Oranje, daarbij niet aanwezig, verloor er zijn jongste broer 
en zijn troepen, die tijdelijk de stad Groningen bedreigden, werden hier 

1 1568-1609, Twaalfjarige Bestand 1609-1621, 1621-1648
2 1652-1654, 1665-1667, 1672-1674. De Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) hoort in 

deze reeks eigenlijk niet thuis
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uiteindelijk teruggedreven in de slag bij Jemgum (Jemmingen). Oranjes 
huurlegertje, ongeveer drieduizend man sterk, onder bevel van Lodewijk 
van Nassau, een andere broer, werd hier op 21 juli 1568 meedogenloos in 
de pan gehakt door de troepen van de hertog van Alva. Graaf Lodewijk kon 
slechts het vege lijf redden door over de Eems te zwemmen. 

Deze Oranjeinval met huurtroepen was bedoeld als afleidingsmanoeu-
vre. De hoofdaanval vond in de herfst van 1568 plaats in de Zuidelijke Neder-
landen. Deze kwam echter veel te laat en mislukte eveneens, vooral omdat 
de bevolking weigerde om zich bij de prins van Oranje aan te sluiten. En dat 
laatste was vooral een gevolg van de dramatische gebeurtenissen rond Austru-
weel.

In het voorafgaande jaar 1567 was er reeds sprake van een gewapende opstand 
in de Nederlanden. Zo wisten calvinistische opstandelingen zich meester te 
maken van Valencijn3 in Henegouwen. Pas na een hardnekkig beleg konden 
zij worden verjaagd. Deze vijandelijkheden kunnen desnoods worden aange-
duid als het vervolg van de verwoestende beeldenstorm, die in de zomer 
van 1566 de Lage Landen in verwarring achterliet. Talloze welgestelde 
Antwerpenaren en ook burgers uit andere Vlaamse steden, vooral kooplieden 
en bankiers, ontvluchtten de Scheldestad en zochten een veilig heenkomen 
in Frankrijk of in Duitsland. 

De verwarring in de zeventien gewesten was aanzienlijk. Landvoogdes 
Margaretha van Parma wilde weten wie waar stond en eiste van elke militair, 
van edelman tot gemeen soldaat, een eed van trouw aan koning Filips II. 
Dat was een slimme zet, want onder de Nederlandse edelen ontstond nu 
(nog meer) tweespalt: zo tekenden Barlaymont, Megen en Egmond deze 
loyaliteitsverklaring zonder aarzelen, maar Oranje, Hoorne, Hoogstraten 
en Brederode tekenden niet. En toch stonden de graven van Egmond en 
Hoorne in juni 1568 onder grote publieke belangstelling zij aan zij op 
het schavot op de Brusselse Groote Markt om onthoofd te worden. De 
hertog van Alva, Margaretha’s opvolger, wilde op deze wijze de schrik er 
in brengen en een voorbeeld stellen: `gerechtigheid zonder aanzien des 
persoons.’ 

3 In het Frans: Valenciennes
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De fanatieke calvinist Hendrik van Brederode, heer van Vianen en 
burggraaf4 van Utrecht, ontpopte zich steeds meer als de leider van de op-
standige beweging. Op verschillende plaatsen in de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden opende hij werfkantoren, waar de haveloze overlevenden van 
eerdere gevechten toestroomden - watergeuzen en slijkgeuzen - om in een van 
zijn legertjes dienst te nemen. Intussen ging Brederode reeds tot actie over. 
Vanuit Vianen trachtte hij Utrecht en Amsterdam bij verrassing in handen te 
krijgen, maar deze ondernemingen mislukten, niet in de laatste plaats omdat 
de plaatselijke bevolking het katholieke geloof trouw wenste te blijven.

In Antwerpen lagen de verhoudingen anders. Hendrik van Brederode 
verzamelde in verbluffend korte tijd zo’n vijftienhonderd man. Zijn meeste 
volgelingen waren geworven in de herberg `de Zon’. Veel vrijwilligers waren 
gekleed in lappen en lompen en velen, ontsnapt uit Valencijn, droegen nog 
bloeddoordrenkt verband van vorige gevechten. De Antwerpse burgerij zag 
het aan en dacht er het hare van.

De militaire kwaliteit van deze vrijwilligers was - voorzichtig uitgedrukt 
- matig, maar naar de maatstaven van die tijd waren zij uiterst talrijk. 
Een gedeelte van deze troepen, onder bevel van Jan van Marnix, heer van 
Thoulouse5, overviel het Zeeuwse eiland Walcheren en poogde Middelburg en 
Vlissingen in handen te krijgen. Toen dat mislukt was, keerde Thoulouse met 
het overschot van zijn strijdmacht terug naar de omgeving van Antwerpen. 
Hij verschanste zich bij het dorp Austruweel, in de hoop Antwerpen toch 
nog bij verrassing te kunnen binnendringen. Intussen hielden deze benden 
zich vooral onledig met de plundering van het omringende platteland, waarbij 
vooral de kerken en kloosters - talrijk in deze streek - het moesten ontgelden. 
De priesters en monniken, die gevangen genomen konden worden, werden in 
veel gevallen oren en neuzen afgesneden.

Egmond besefte, dat de Scheldestad groot gevaar liep en hij waarschuwde 
zowel landvoogdes Margaretha als Willem van Oranje, die als burggraaf van 

4 Vertegenwoordiger van de landsheer binnen een bepaalde sterkte, verantwoordelijk voor 
rust en orde en bekleed met juridische bevoegdheden. Later nog slechts een adellijke 
titel, tussen baron en graaf

5 Hij was een broer van Marnix van St. Aldegonde, de vermoedelijke componist-dichter 
van het Wilhelmus
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Antwerpen in de stad aanwezig was. Daar had hij zich de laatste weken 
vergeefs beijverd om een vorm van verzoening te bereiken tussen calvinisten 
(talrijk in Antwerpen) en lutheranen.

Nu de nood hoog gestegen was, moest Oranje kleur bekennen. Hij 
koos de kant van het wettig gezag en pleegde verraad jegens de calvinisten, 
die hun hoop op hem gevestigd hadden. Toen in de vroege ochtend van 
de 13e maart 1567 het regeringslegertje op Austruweel aantrok, waren de 
calvinisten niet door Oranje gewaarschuwd. Thoulouse en zijn staf dachten 
in de ochtendnevels de beloofde Duitse hulptroepen van Lodewijk van 
Nassau te ontwaren. Toen zij hun vergissing bemerkten, was het te laat. 

De slag bij Austruweel was binnen drie uur beslist. Thoulouse 
sneuvelde, evenals het merendeel van zijn manschappen. Zij werden over 
de kling gejaagd of de Schelde ingedreven. Het zou misschien mogelijk 
geweest zijn om Antwerpen binnen te vluchten. Daar stonden enige 
duizenden bewapenden gereed om Thoulouse te hulp te schieten. Maar 
burggraaf Willem van Oranje hield de poorten van de Scheldestad gesloten. 
Verbeten calvinisten gingen de straat op. Een Engelse ooggetuige schreef: 
`I saw never men so desperate and willing to fight.’ Zij slaagden erin een 
stadspoort open te breken. Maar ze kwamen te laat om de nederlaag van 
Thoulouse te verhinderen.  

De prins van Oranje wist de Antwerpse calvinisten te bewegen de wapens 
neer te leggen. Dat gebeurde niet zonder dramatische tonelen. Zo rende de 
vrouwe van Thoulouse met loshangende haren in nachtkledij gillend door 
de straten, roepende dat haar man vermoord werd. 

Niet ten onrechte keerde de volkswoede zich vooral tegen Willem van 
Oranje. De Belgische schrijver Louis Paul Boon beeldde dit plastisch uit: 
`De Zwijger kwam aanrijden met de gewapende burgerwachten om zich 
heen. Die hielden de woedende menigte in bedwang. Het kwam tot een 
wilde botsing en de Zwijger werd uitgescholden en bedreigd. ‘Blijft allen bij 
mij’, drong hij aan. ‘Ik wil met u leven en sterven, maar ge rent alleen maar 
uw dood tegemoet, hun ruiterij zal u vernietigen.’ Doch een woedende 
lakenmaker richtte een pistool naar Oranjes borst en riep uit: ‘Gij eerloze 
schelm en verrader, gij zijt er de oorzaak van dat onze broeders nu vermoord 
worden!’
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Het verwijt van de Antwerpse lakenmaker bleef Oranje nog lang 
aankleven, want tien jaar later, tijdens een twist in het opstandig geworden 
Gent, wierp de calvinistische predikant Petrus Dathenus, van huis uit 
een monnik en geneesheer, het hem nog altijd voor de voeten. Want deze 
dominee en volksprediker had destijds aan de slag bij Austruweel deelge-
nomen. Als een gebroken man was hij naar Duitsland gevlucht. Deze neder-
laag en deze teleurstelling zou hij nooit meer te boven kunnen komen. 
`Vanaf die dag werd Datheen een der hevigste tegenstanders van Willem de 
Zwijger, al werd het later al ‘leve Oranje’ wat de klok sloeg.’

`Voor velen bleef Willem van Oranje in de eerste plaats de man, die 
de revolutie om hals had willen bengen. Ook als hij dacht aan verzet tegen 
koning Filips II, dan moest dat volgens hem gebeuren met hem omringende 
edelen, met steun en goedkeuring van Duitse vorsten en niet met de armen 
en vernederden en zeker niet met de radeloze schooiers, die door de mannen 
van Hendrik van Brederode met pot en pint in kroegen werden geronseld.’

Op de dag na het dramatische gevecht bij Austruweel, op die kille 
en winderige maartdag van 1567, reed de prins van Oranje in Antwerpen 
van straat naar straat en telkens liet hij met luider stem een proclamatie 
voorlezen, waarin hij de bevolking aanmaande tot rust en orde, telkens eindi-
gend met `leve Filips’. Maar het samengestroomde volk wist zich bedrogen 
en verving `leve Filips’ door `leve de Geus’.
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Huurlingen van Oranje

Lang was het de gewoonte om de huursoldaten in de herfst af te danken. 
Ze konden zich dan eventueel in het volgende voorjaar weer aanmelden. 
Dat betekende dus, dat er in de winter niet of nauwelijks werd gestreden, al 
bleef een verrassingsaanval altijd mogelijk, zoals bij voorbeeld blijkt uit de 
geschiedenis van het turfschip van Breda in 1590, of uit de overval op het 
slot Loevestein door Herman de Ruiter, twintig jaar eerder.1

Voor de bevolking van het platteland was deze toestand niet minder 
dan een ramp. De ontslagen huurlingen zwierven in roofzuchtige benden 
gedurende de hele winter rond tussen de onverdedigde dorpen en alleenstaande 
boerderijen totdat er in het vroege voorjaar weer aanwervingen plaatsvonden. 
Als er geen oorlog woedde, was de ellende van de boeren het grootst. 

In de tweede helft van de zestiende eeuw begon men de huurlingen in 
winterkwartieren onder te brengen.2 Dat was duurder, maar het betekende 
een zegen voor de plattelandsbevolking. Ook in het Staatse leger begon 
men toen in de winter lanterfantende militairen op nuttige wijze bezig 
te houden. Dat gebeurde door middel van schietoefeningen, exercities en 
andere vormen van dril die, evenals een veelvuldig gebruik van galg en rad, 
tevens de hoognodige discipline bevorderden.

Maurits liet in 1590 militaire reglementen uitvaardigen. Deze maatregelen 
hielden wellicht verband met de inhoud van de Unie van Utrecht van 1579. 

1 Vooral bekend geworden door de historische roman Het slot Loevestein van J.F. 
Oltmans (1834)

2 Als `uitvinder’ van deze methode geldt de Zweedse koning Erik XIV (1560-1569)
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In dit bondgenootschap tussen de Noord-Nederlandse gewesten tegen Spanje 
werd een aarzelende aanzet in de richting van een volksmilitie gegeven. Er is 
zelfs sprake geweest van militaire dienstplicht tussen achttien en veertig jaar. 
De Oranjes zagen niet zo veel in een dergelijke volksbewapening. Deze zou 
immers een bedreiging voor hun positie kunnen betekenen. Dit vooruitzicht 
zal de ijver van Maurits en zijn neef, de Friese stadhouder Willem Lodewijk, 
om tot versterking van hun huurtroepen te komen, hebben vergroot.

In die reglementen van 1590 stond het allemaal nauwkeurig 
omschreven; vloeken: drie dagen in het cachot op water en brood; nog 
eens vloeken: doorsteken van de tong met een gloeiend ijzer en verlies van 
bezittingen en ontslag. Op verkrachting, overspel, brandstichting, diefstal, 
openbare geweldpleging en `onnatuurlijke misbruiken’ kon de doodstraf 
staan. Het betasten van weduwen, kraamvrouwen en andere vrouwen 
leidde tot ontslag zonder uitbetaling van soldij. Zeer zwaar werd getild aan 
vergaderen zonder voorkennis van de bevelhebber: dood door ophanging. 
Met het uitbreken van muiterij onder de beroepsmilitairen moest namelijk 
altijd rekening worden gehouden.

Er was nog meer geregeld. Zo stond op verwoesting of verbranding van 
onroerend goed zonder bevel van een hoofdofficier lijfstraf. En verhoging 
van de soldij eisen in het gezicht van de vijand werd het zwaarst bestraft. Voor 
wie zich schuldig maakte aan een dergelijke vorm van chantage volgde dood 
zonder genade. Wie met Maurits ten strijde trok, had zich te gedragen, al 
werd in de praktijk de soep dikwijls minder heet gegeten dan opgediend.

Toch was het lot van de huurlingen in die eeuwen niet te benijden. 
Constantijn Huygens dichtte met enige deernis:

`Voor slechts vijf stuivers daags
ben ik gereed te sterven.
Ziet, snollen, ik verhuur mijn vlees
tot slaan en kerven.
Wat hebt gij lichter werk, 
die uwe maar verhoert.’

En toch was de discipline bij vriend en vijand vaak ver te zoeken. Dat 
hield onder meer verband met de slechte werkomstandigheden voor de 
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huursoldaten. Het uitblijven van de soldij was niet de enige ellende, waar 
de beroepsmilitairen van die jaren mee te kampen hadden, evenmin als 
de honger, die daar het gevolg van kon zijn. Bij belegeringen wordt altijd 
omstandig verhaald over de ontberingen van de belegerden, van Haarlem 
en Leiden via Alkmaar en Maastricht tot Antwerpen. Maar ook het lijden 
van de belegeraars was vaak schrijnend. Soms leden zij even veel gebrek 
als de belegerden binnen de verdedigingsmuren, doordat de bevoorrading 
niet deugde, of ontzetters de verbindingen doorsneden. Het verblijf in 
modderige schansen, blootgesteld aan de soms barre elementen, was nu 
niet bepaald een genoegen. En zo’n beleg kon weken of maanden duren, in 
extreme gevallen nog langer. Zo duurde het beleg van Oostende, verdedigd 
door een Brits garnizoen onder Sir Francis Vere, het type van een beschaafde 
adellijke beroepsofficier, vier volle jaren.

Naarmate de tijd verstreek, kon het moreel van de huurlingen steeds 
slechter worden. Dat kon leiden tot muiterij, maar het kon ook worden 
afgereageerd op de ongelukkige verdedigers en inwoners van de gevallen 
vestingstad. De gebeurtenissen in Maastricht in 1579 vormen daarvan de 
meest gruwelijke illustratie. En wat te denken van het ongelukkige stadje 
Oudewater, dat in 1575 door de Zuid-Nederlandse aanvoerder Barlaymont, 
heer van Hierges, aan zijn soldaten werd overgelaten. De meeste mannelijke 
inwoners werden over de kling gejaagd en de vrouwen werden voor drie of vier 
rijksdaalders uitgevent, zoals Presser weet te melden in zijn standaardwerk 
over de Tachtigjarige Oorlog. Deze moordpartij werd veel minder bekend 
dan de uitmoording en verwoesting van Mechelen, Naarden en Zutphen 
door de soldaten van Don Frederik (Fadrique), hertog van Huesca, Alva’s 
zoon.

De gevolgen van het Spaanse staatsbankroet in 1576 waren groot-
schaliger en niet minder wreedaardig. Koning Filips II zag zich gedwongen 
om alle betalingen aan zijn schuldeisers, grote en kleine, te staken en onder die 
kleine bevonden zich ook de duizenden huursoldaten, die de Nederlanden 
voor hem hadden moeten heroveren. Overal smeulde de muiterij en uit-
eindelijk leidde deze toestand tot de beruchte Spaanse Furie van 1576, die 
vooral in de Zuidelijke Nederlanden heeft huisgehouden.
Ook een Oranjegezind auteur als A.Th. van Deursen komt niet om allerlei 
wantoestanden heen. Hij vertelt hoe Maurits zich een legertent aanschafte, 
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die van alle gemakken was voorzien: `alle nootelijcke commoditeyten.’ Dit 
vorstelijke verblijf te velde moest dan ook het in die tijd astronomische 
bedrag van zevenduizend gulden opbrengen. Van Deursen vervolgt dan: 
`Soldatenonderkomens konden niet op dezelfde voet worden ingericht. 
Maar Maurits zag er wel op toe, dat de soldaat zijn deel ontving.’

De schrijver stelde Maurits ten voorbeeld aan de bankroetier Filips 
II. Hij schreef: `Het eerste wat de mannen nodig hadden, was hun soldij. 
Daar hadden zij recht op als hun verdiende loon. Maar ze hadden het geld 
vooral nodig om in leven te blijven. Een zestiende-eeuwse soldaat kon voor 
zijn kleding en voeding geen beroep doen op de autoriteiten. Hij kreeg 
soldij en daarmee moest hij het zien te stellen. Werd die niet uitbetaald, dan 
beschikte hij niet over middelen van bestaan.’

Ook al werd de tucht in Maurits’ huurleger redelijk gehandhaafd, 
toch kwamen er wel degelijk misbruiken voor. De gewesten verstrekten 
het geld aan de kapiteins van de compagnieën. Die moesten zorgen voor 
de betalingen aan hun eigen soldaten. De kapitein ontving het bedrag dat 
nodig was, om de mannen, die op de rol stonden te betalen: de luitenant, de 
vaandrig, de onderofficieren en de manschappen. Maar deze betalingswijze 
hield dus geen rekening met de huurlingen, die gesneuveld of gedeserteerd 
waren. De kapiteins staken in de regel dit geld in hun eigen zakken. Van 
Anthonie Duyck, advocaat-generaal bij de Raad van State en naderhand 
raadpensionaris van Holland3, bestaat de adembenemende schatting, dat 
een derde deel van het Staatse leger alleen op papier bestond. Deze wan-
toestand moet het land jaarlijks honderdduizenden guldens hebben gekost, 
wellicht was er zelfs sprake van een miljoen.  

Toen deze malversaties aan het licht kwamen, zagen de kapiteins 
zich plotseling in hun inkomen besnoeid. Zij wisten daar raad op: zij 
ontsloegen eigenmachtig huursoldaten, die ze vervolgens wel op de betaalrol 
handhaafden. Zo steeg het getal beroepsmilitairen zonder werk en werd het 
bendewezen toch weer bevorderd. 

Oranjes huurlingen kwamen uit alle delen van Europa, protestanten 
zowel als rooms-katholieken: Duitsers, Schotten, Engelsen, Ieren, Fransen, 

3 Duyck was de eerste met deze titel; oorspronkelijk: landsadvocaat. Opvolger van 
Oldenbarnevelt
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Zwitsers, Zweden en Denen. Elke nationaliteit kende zijn positieve en 
negatieve zijden. Zo waren de Ieren zowel dapper als barbaars (`Wilde 
Ieren’) en de Duitsers neigden vaker dan huurlingen uit andere streken tot 
desertie, wat wellicht kwam door de relatieve nabijheid van hun stamlan-
den. Beroepssoldaten uit de Nederlanden waren er naar verhouding weinig. 
Bewoners van de Lage Landen, die zich tot het krijgsbedrijf voelden 
aangetrokken, namen dienst bij de vloot; vooral Friezen, Hollanders en 
Zeeuwen.

Voorzichtigheid bij de indeling van deze troepen was geboden. Een 
garnizoen met militairen, die allemaal uit hetzelfde land afkomstig waren, 
kon gevaren met zich meebrengen. Zo werd het verraad van Deventer in 
1588 algemeen toegeschreven aan het feit, dat in de stad alleen Engelse en 
Ierse soldaten gelegerd waren, onder bevel van eigen officieren. Maar een 
gemengde bezetting bracht ook zo z’n bezwaren met zich mee. Dat bleek bij 
voorbeeld, toen in het leger, dat door Maurits bijeengebracht werd voor de 
veldtocht naar Duinkerken in 1600, ernstige ongeregeldheden uitbraken. 
De Friezen raakten hier slaags met de Fransen en de Walen en daarbij ging 
het niet bepaald zachtzinnig toe; er vielen vier doden en twintig gewonden.

Het is duidelijk, dat in een huurleger alleen met strenge tucht de orde 
viel te handhaven. Onder bevelhebbers als Leicester en Hohenlohe viel op 
de discipline heel wat aan te merken. Onder Maurits trad verbetering in. De 
straffen werden nog barbaarser dan zij al waren, ook voor de geringste ver-
grijpen. Zo werden afschrikwekkende voorbeelden gesteld, waarbij de hand 
gelicht werd met de regels van recht, wet en rechtvaardigheid. De voorbeelden 
hiervan deden bij de troepen de ronde als een lopend vuur. Zo werden in 
Zeeuws-Vlaanderen twee soldaten onthoofd omdat de hongerige stakkerds 
aardappelen uit een veld hadden meegenomen. In Delfzijl stalen twee soldaten 
een hoed en een ponjaard.4 Zij werden opgehangen. Bij de bezetting van 
Hulst in 1596 probeerde een soldaat een vrouw haar beurs te ontfutselen. 
Hij werd doodgeschoten. Hetzelfde lot trof enige ruiters in 1594, die in de 
Bommelerwaard aan het plunderen sloegen. En bij het beleg van Grave werden 
drie soldaten ter dood gebracht wegens stroperij. In al deze gevallen was het 
kennelijk de bedoeling om een voorbeeld te stellen. En dat hielp wel.

4 Dolk, vaak sierlijk bewerkt, zoals vooral gedragen door adelborsten
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De tros vormde een onmisbaar onderdeel van elk huurleger. Zo’n aanhangsel 
bestond uit winkeliers, handelaars, chirurgijns, zoetelaarsters, ook wel 
marketentsters genoemd, (publieke) vrouwen en kinderen. Zij trokken met 
het leger mee om tegen betaling het leven van de militairen dragelijker te 
maken. 

Hun aantal kon overdreven groot uitpakken en dan vormden zij een 
geducht blok aan het been van de reguliere eenheden. Dat aantal kon wel 
oplopen tot veertig procent van de sterkte van de legermacht en soms nog 
veel meer. Een bekend voorbeeld deed zich voor bij de overgave van de 
vesting Delfzijl in 1591. Duyck deelde mede, dat er tweehonderdenvijftig 
soldaten van het garnizoen uittrokken, vergezeld door een lange stoet van 
ruim vierhonderd vrouwen en kinderen.

De aanwezigheid van een tros van aanzienlijke omvang maakte de 
toestanden in het leger er niet overzichtelijker op. Tevens brachten zij het 
gevaar met zich mee, dat zij op de vlucht sloegen en dan de eigenlijke troepen 
meesleepten in de algemene paniek. Iets dergelijks gebeurde bijna tijdens de 
slag bij Nieuwpoort in 1600, toen het er even op leek, dat Maurits aan het 
kortst einde zou trekken. Maar deze bui woei weer over. 

In de legertros konden zich ook spionnen verschuilen, mannen 
zowel als vrouwen. Hier viel in de regel weinig tegen te doen. Sommige 
commandanten droegen de marketentsters op om een soort uniform te 
dragen, maar dat was uiteraard slechts een lapmiddel. 
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Oranjes helpers

Bij zijn internationale diplomatie maakte stadhouder Frederik Hendrik 
bij voorkeur gebruik van burgermannen, die streefden naar een adellijke 
titel en de daarbij behorende levenswijze. Het is opmerkelijk dat zijn diplo-
maten dikwijls een bedenkelijke reputatie wisten op te bouwen. Als men 
moraal en onkreukbaarheid als criteria hanteert, omringden deze Oranje en 
zijn heerszuchtige ega Amalia van Solms zich met de wonderlijkste figuren. 
Overziet men deze collectie, dan rijst de vraag hoe deze stadhouder kans 
heeft gezien om deze bijeen te krijgen. Men behoeft dan nog niet eens te 
denken aan de raadpensionarissen van dit tijdvak, zoals Jacob Cats en diens 
voorganger, Anthonie Duyck. Laatstgenoemde was de eerste die deze titel 
voerde. Dat dankte hij aan zijn rol als fiscaal van de vierentwintig rechters, die 
landsadvocaat Joan van Oldenbarnevelt in 1619 ter dood veroordeelden. 

Er waren ook anderen, aan wie de Oranjes veel te danken hebben gehad. 
Frederik Hendriks meest vertrouwde factotum was de duistere Johan de 
Knuyt, afkomstig uit een Middelburgse familie, die al vroeg de beste relaties 
met de Oranje-Nassaus onderhield. Nauwelijks was Middelburg in 1574 
overgegaan naar de zijde van de opstand, of Laurens de Knuyt, Johans vader, 
werd door de prins van Oranje begiftigd met het hoogst lucratieve ambt van 
post- en licentmeester. In een internationale handelsstad als Middelburg - 
de tweede in de Republiek - bracht zoiets duizenden guldens op. Johan de 
Knuyt was al burgemeester in Middelburg (en ook nog gecommitteerde van 
de Zeeuwse Staten in Den Haag) geweest, toen hij - reeds vóór zijn dertigste 
levensjaar - persoonlijk raadgever van de stadhouder werd. 

Frederik Hendrik ontdekte hoe waardevol deze Johan de Knuyt kon 
zijn, toen deze in 1630 in het verre Orange de problemen voor de Oranje-
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Nassaus regelde. Hij reisde in vermomming naar het prinsdom en wist daar 
Oranjes ontrouwe gouverneur Jan van Valckenburg ten val te brengen, 
vóórdat deze het prinsdom Orange via een intrige met kardinaal Richelieu 
- de machtige eerste minister van Lodewijk XIII - aan Frankrijk zou uitleve-
ren. Dit verraad zou Valckenburg vierhonderdduizend pond zilver en een 
landgoed in de Provence hebben opgeleverd.

Valckenburg stierf onder onduidelijke omstandigheden. Hij zou zich 
bij zijn arrestatie hebben verzet. De Knuyt kon bij Frederik Hendrik geen 
kwaad meer doen en werd rijkelijk voor zijn diensten beloond: tweeduizend 
gulden per jaar, zijn hele leven lang, en vertegenwoordiger van de stadhouder 
als Eerste Edele in de Staten van Zeeland. 

Sindsdien ging Johan de Knuyt namens de stadhouder en zijn 
echtgenote herhaaldelijk op geheime missie in binnen- en buitenland, 
waarbij hij de meest uiteenlopende kwesties behartigde. Die zaken hadden 
altijd één element gemeen: de persoonlijke - vaak financiële - belangen van 
de Oranjes. Zo was De Knuyt verwikkeld in de plannen tot verdeling van 
de Zuidelijke Nederlanden - men sprak in die jaren altijd van de partage 
- tussen Frankrijk en de Republiek. Samen met raadpensionaris Adriaan 
Pauw bewerkte hij kardinaal Richelieu om de oorlog aan Spanje te verkla-
ren en een verdrag met de Republiek te tekenen. Dit behoorde tot het 
ingewikkelde diplomatieke spel, dat zich ontwikkelde in het laatste decenni-
um van de Tachtigjarige Oorlog, toen de Oranjestadhouder trachtte de 
strijd met Spanje zo lang mogelijk te rekken. Maar toen de voorbereidin-
gen tot de vrede van Munster in een beslissend stadium waren gekomen, 
bedroog De Knuyt de Fransen, die minder te bieden hadden. Hij sloot een 
afzonderlijke regeling met Spanje. De Franse koning reageerde verbijsterd: 
`Zeer geliefde, beste vrienden, verwanten en bondgenoten, we hebben met 
zeer veel verbazing vernomen, hetgeen zich op de 30ste januari in Munster 
heeft voorgedaan (...) tegen alle plechtige verdragen in, die uw Staat bij 
verschillende gelegenheden met deze kroon heeft gesloten.’ 

De Knuyt wekte hierdoor wel de woede van Willem II, de zoon en 
opvolger van de in 1647 overleden Frederik Hendrik. Maar voor De Knuyt 
persoonlijk was deze transactie te winstgevend om deze te laten lopen. Hij 
verbreidde ook bij deze gelegenheid een sterke geur van corruptie. Maar 
de gunst van de stadhouder maakte hem vrijwel onkwetsbaar. Toen Johan 
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de Knuyt in 1654 overleed, schreef raadpensionaris Johan de Witt aan 
een vriend: `Ick oordeel het overlyden van den Heere de Knuyt voor de 
gemeende saeke niet nadeeligh te sullen weesen.’

Nog beruchter dan De Knuyt werd Cornelis Musch, die zijn loopbaan 
begon als secretaris van de Rotterdamse vroedschap. In 1621 verschafte hij 
de stadhouder op slinkse wijze een beslissende stem in de samenstelling van 
het Rotterdamse stadsbestuur. Nu was zijn kost gekocht. Hij werd griffier van 
de Staten-Generaal en in die functie trad hij op als de ogen en oren van de 
stadhouder en zijn invloedrijke gemalin Amalia van Solms. Ook werd Musch 
schoonzoon van raadpensionaris Jacob Cats en bewoog hij zich in de hoogste 
kringen van de Republiek. Hij bouwde een in de Nederlandse geschiedenis 
unieke reputatie op: steekpenningen, knevelarij, nepotisme, verkoop van 
discrete informatie. Het meeste geld hield Musch echter over aan de rooms-
katholieken, die vervolgingen bij hem afkochten. Daar tussendoor werd 
Cornelis Musch met de vertrouwelijkste opdrachten door de Oranjes op stap 
gestuurd. Bij Maurits, Frederik Hendrik en Willem II genoot hij zo ongeveer 
onbeperkt krediet. Van zijn jaarlijks inkomen van eenentwintighonderd 
gulden bleek hij bij zijn overlijden ruim twee miljoen te hebben overgespaard; 
het dertigvoudige van wat hij in zijn werkende leven had verdiend.1 

Cornelis Musch kwam ten val. In 1650 kwam aan het licht, dat hij had 
geholpen bij de voorbereidingen voor een tweede staatsgreep van stadhouder 
Willem II. Door zelfmoord onttrok hij zich aan berechting. Prof. Poelhekke 
noemde hem `de politieke drilsergeant van de prins.’ 

De vraag is opgeworpen of Cornelis Musch zo veel schuldiger is 
geweest dan De Knuyt, Cats, de Van Aerssens of anderen uit die tijd, die een 
vreedzaam sterfbed kenden. In ieder geval koesterde Joost van den Vondel 
weinig waardering voor de griffier, getuige zijn snijdend commentaar:

Hij schon en at het lekkerst ooft,
En pikte , zonder schrik en schroom,
De rijpste karssen op den boom. 

1 Sommigen, zoals Zandvliet, gaan er van uit, dat dit bedrag overdreven is. Zandvliet 
taxeert de weduwe Elisabeth Musch op 496 000 gulden
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Elisabeth Cats, de weduwe van Cornelis Musch, gold als een der rijkste 
vrouwen van haar tijd.

De Van Aerssens vormden een heel geslacht in dienst van Oranje. Vader 
Cornelis was de ambtsvoorganger van Cornelis Musch. Hij verschafte 
Maurits het bewijsmateriaal, waarmee Oldenbarnevelt op het schavot kon 
worden gebracht. De landsadvocaat zou veertienduizend gulden van de 
Spanjaarden hebben aangenomen. Onder Frederik Hendrik was Cornelis 
van Aerssen vooral belangrijk achter de schermen. Prof. Rogier beschreef 
hem als `de corrupte handlanger van de stadhouder.’

Zijn zoon François was evenmin een vriend van Oldenbarnevelt. Hij 
was gezant in Parijs. Daar trad hij meer op namens de Oranjes dan namens 
zijn lastgevers: de Staten. Oldenbarnevelt bewerkte, dat Lodewijk XIII 
in 1614 François van Aerssen niet meer terug wenste als gezant in Parijs. 
Daar behoefde de landsadvocaat overigens niet zo heel veel moeite voor 
te doen, want in Frankrijk had men François van Aerssen inmiddels leren 
doorgronden: `Een laagstaand, hoewel hooggeplaatst man, die geen ander 
levensdoel heeft dan zich te verrijken.’

In 1619, het sterfjaar van Oldenbarnevelt, kocht François van Aerssen 
de heerlijkheid Sommelsdijk op het eiland Overflakkee. Ook voor Oranje 
betekende hij veel: hij was de voornaamste organisator van het huwelijk 
tussen prins Willem II en de Britse koningsdochter Mary I Stuart. 

Van Aerssen van Sommelsdijk was driemaal gezant in Frankrijk, 
vijfmaal in Engeland en tweemaal in Venetië, zoals vermeld staat op zijn 
grafsteen in Sommelsdijk. Zijn zoon, François junior gold tegen het midden 
van de zeventiende eeuw als de rijkste man in Holland, maar kreeg zijn 
grootste betekenis pas onder stadhouder Willem III. Zijn broer Cornelis, 
eerst nauw bevriend en later gebrouilleerd met koning-stadhouder Willem 
III, bezat eenderde deel van de kolonie Suriname in privé eigendom, gekocht 
van de West-Indische Compagnie, tot ellende van duizenden negerslaven, 
want Cornelis van Aerssen regeerde met ijzeren hand. In 1688 is hij door 
muitende soldaten vermoord. 

Bij het regelen van Willems (kinder)huwelijk in Engeland werd ook een 
belangrijke rol gespeeld door Johan van den Kerckhove. Hij was de zoon 
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