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Afb. 1: Ferdinand de Boisschot, Kanselier van Brabant 

Attribué à Jean-Baptiste de Champagne1 
 

 

 

                                                 
1 De Rijckman, De Betz, (F.) en de Jonghe d’Ardoye (E.). Armorial et biographies de chancelliers et conseillers 
de Brabant. Hombeek, 1956, p. 136. 
 



  6 

Inhoudstafel 

INHOUDSTAFEL.................................................................................................................... 6 

WOORD VOORAF.................................................................................................................. 9 

1. INLEIDING ..................................................................................................................... 10 

1.1 SITUATIESCHETS ............................................................................................................. 10 
1.2 VRAAGSTELLING ............................................................................................................. 12 
1.3 BRONNEN ......................................................................................................................... 14 
1.4 OPBOUW .......................................................................................................................... 14 
1.5 AFKORTINGEN ................................................................................................................. 15 

2. DE ‘ NIEUWE DIPLOMATIE’ IN DE 15 E EN 16E EEUW........................................ 16 

2.1 ONTSTAAN ....................................................................................................................... 16 
2.2 OVERGANG NAAR DE PERMANENTE DIPLOMATIE .......................................................... 19 
2.3 DE DIPLOMATIEK VERTEGENWOORDIGER ..................................................................... 22 
2.4 AAN HET WERK ................................................................................................................ 24 
2.4.1 TAKEN ........................................................................................................................... 26 
2.4.2 HET DIPLOMATIEKE CEREMONIEEL................................................................................ 27 
2.4.3 HET CEREMONIEEL VAN FRANKRIJK .............................................................................. 29 
2.4.4 RAPPORTEN.................................................................................................................... 30 
2.4.5 BETALING ...................................................................................................................... 30 
2.4.6 MOEILIJKHEDEN ............................................................................................................ 32 
2.4.7 TAAL .............................................................................................................................. 32 
2.5 DE IDEALE AMBASSADEUR .............................................................................................. 33 
2.6 CONCLUSIE ...................................................................................................................... 34 

3. FERDINAND DE BOISSCHOT: EEN KORTE BIOGRAFIE ........ .......................... 35 

3.1 BESLUIT ........................................................................................................................... 41 

4. FERDINAND DE BOISSCHOT TE PARIJS: 1617-1620........................................... 43 

4.1 PROLOOG : VAN HENRI IV  TOT LOUIS XIII.................................................................... 43 
4.2 HENRI IV  EN FILIPS II ....................................................................................................46 
4.3 HET REGENTSCHAP: MARIA DE MEDICI (1610 – 1617) ................................................. 49 
4.3.1 INLEIDING ...................................................................................................................... 49 
4.3.2 EEN PACIFISTISCHE POLITIEK......................................................................................... 49 
4.3.3 DE ‘REGERING’  VAN DE CONCINI’S................................................................................ 51 
4.4 ‘Y  DESDE HOY A COMENCADO EL REY A REYNAR ’  : LOUIS XIII ................................... 56 
4.4.1 DE MOORD OP D’A NCRE................................................................................................. 56 
4.4.2 DE OORLOGEN TUSSEN MOEDER EN ZOON..................................................................... 58 
4.5 BESLUIT ........................................................................................................................... 69 



  7 

4.6 DE KONINGIN : ANNE VAN OOSTENRIJK ......................................................................... 70 
4.7 DE PROTESTANTSE KWESTIE .......................................................................................... 71 
4.7.1 INLEIDING ...................................................................................................................... 71 
4.7.2 HET PROBLEEM VAN DE HUGENOTEN............................................................................. 72 
4.7.3 BESLUIT......................................................................................................................... 75 
4.8 FRANKRIJK EN DE REPUBLIEK ........................................................................................ 76 
4.8.1 INLEIDING ...................................................................................................................... 76 
4.8.2 DE SITUATIE IN DE REPUBLIEK....................................................................................... 77 
4.8.3 VERSLECHTERENDE VERSTANDHOUDING TUSSEN FRANKRIJK EN DE REPUBLIEK .......... 78 
4.8.4 BESLUIT......................................................................................................................... 81 

5. DE DERTIGJARIGE OORLOG................................................................................... 83 

5.1 INLEIDING ........................................................................................................................ 83 
5.2 DE KEIZERLIJKE OPVOLGING ......................................................................................... 84 
5.2.1 DE MAJESTEITSBRIEF..................................................................................................... 84 
5.2.2 DE OPVOLGINGSKWESTIE IN HET HEILIG ROOMSE RIJK ................................................. 85 
5.2.3 DE DEFENESTRATIE....................................................................................................... 87 
5.3 VAN EEN BOHEEMS CONFLICT NAAR DE DERTIGJARIGE OORLOG ................................ 88 
5.3.1 DE REACTIE VAN FRANKRIJK ......................................................................................... 88 
5.3.2 BESLUIT....................................................................................................................... 102 
5.4 DE REACTIE VAN SPANJE .............................................................................................. 103 
5.4.1 BESLUIT....................................................................................................................... 107 

6. DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN ONDER DE REGERING VAN DE  
AARTSHERTOGEN (1598-1621) ...................................................................................... 110 

6.1 INLEIDING ...................................................................................................................... 110 
6.2 DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN EN SPANJE ................................................................. 111 
6.2.1 DE AKTE VAN AFSTAND .............................................................................................. 111 
6.2.2 RELATIE MET SPANJE................................................................................................... 114 
6.2.3 SOEVEREINITEIT OF NIET? ............................................................................................ 116 
6.2.4 BESLUIT....................................................................................................................... 118 
6.3 DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN EN FRANKRIJK .......................................................... 119 
6.3.1 BESLUIT....................................................................................................................... 121 
6.4 BUITENLANDSE POLITIEK ............................................................................................. 122 
6.4.1 INLEIDING .................................................................................................................... 122 
6.4.2 DE AARTSHERTOGELIJKE BUITENLANDSE POLITIEK..................................................... 122 
6.4.3 BESLUIT....................................................................................................................... 124 
6.5 DE SPAANSE BUITENLANDSE POLITIEK TEN OPZICHTE VAN DE ZUIDELIJKE 

NEDERLANDEN ....................................................................................................................... 125 
6.6 SPANJE EN DE REPUBLIEK ............................................................................................ 127 
6.7 CONCLUSIE .................................................................................................................... 131 

7. ALGEMEEN BESLUIT ............................................................................................... 133 

 



  8 

BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................. 142 

BIJLAGEN ........................................................................................................................... 149 
 



  9 

Woord vooraf 

 
Om te beginnen zou ik graag mijn promotor Prof. Dr. René Vermeir willen bedanken voor het 

interessante onderwerp en de goede begeleiding van mijn masterproef. 

Wat betreft de onderzoeksfase en het lezen van de bronnen voor deze eindverhandeling kwam 

ik in de Handschriftenleeszaal van de Universiteit Gent terecht, het personeel daar wil ik 

graag bedanken voor hun vriendelijke assistentie. 

 

In mijn persoonlijke omgeving zou ik graag beginnen met het bedanken van Elise voor het 

aandachtige nalezen van mijn thesis en mijn vriend Kurt voor de, enorm gewaardeerde, steun. 

Als laatste wil ik graag mijn ouders bedanken voor de mogelijkheid en de kans om, na al drie 

jaar aan de Hogeschool gestudeerd te hebben, Geschiedenis te mogen studeren. Het was geen 

evidente keuze gezien mijn vooropleiding, maar ondanks de ontmoedigingen ben ik trots dat 

het mij gelukt is. 



  10 

1. Inleiding 

 

1.1 Situatieschets 

 
Op 6 mei 1598 kondigde Filips II aan dat hij de Nederlanden als bruidsschat afstond aan zijn 

dochter Isabella en haar toekomstige echtgenoot Albert. Enkele maanden later stierf Filips II 

en werd hij opgevolgd door zijn zoon Filips III. Op 18 april 1599 traden Albert en Isabella in 

het huwelijk te Valencia. Kort daarna keerde ze samen terug naar de Zuidelijke Nederlanden, 

waar ze samen regeerden tot Albert op 13 juli 1621 overleed. Isabella zou hierna nog alleen 

regeren maar verloor haar rang als soevereine prinses. Ze regeerde als gouverneur-generaal 

voor haar neef en nieuwe vorst Filips IV en regelde de zaken die deze nieuwe vorst haar 

toevertrouwde, dit tot haar dood in 1632. 2 

 

Albert van Oostenrijk was het 9e kind van het Oostenrijks Habsburgse keizerspaar, namelijk 

Maximiliaan II en Maria van Oostenrijk, dochter van Karel V. Hij werd echter op jonge 

leeftijd al naar het Spaanse hof gestuurd en werd hier verder opgevoed. Filips II had 

aanvankelijk een kerkelijke carrière voor hem in gedachten, op 17 jarige leeftijd werd hij al 

tot kardinaal benoemd, zonder evenwel de wijdingen te ontvangen.  Van 1581 tot 1593 

regeerde hij als onderkoning over Portugal, wat Filips II recent veroverd had. Vanaf 1596 was 

hij gouverneur-generaal van de Zuidelijke Nederlanden tot hij huwde met de infanta Isabella. 

 

Isabella Clara Eugenia werd in 1566 te Segovia geboren. Ze was de dochter van de Spaanse 

koning Filips II en Elizabeth, dochter van de Franse koning Hendrik II. Haar vader had haar 

graag op de Franse of Engelse troon gezien, maar plaatste haar uiteindelijk aan het hoofd van 

de Nederlanden. 3 

 

De aartshertogen werden in het kader van de Akte van Afstand de heersers over de 

Nederlanden. Met deze Afstand hoopte Filips II een einde te maken aan de oorlog met de 

Republiek. Veel is, toen en nu, al te doen geweest over de aartshertogen: de vraag die 

onlosmakelijk verbonden is met hun regering gaat namelijk over hun soevereiniteit. Waren zij 

echte soevereinen over de Zuidelijke Nederlanden of niet? Veel meenden van niet omdat hen 

                                                 
2 V. Brants, L’autonomie internationale de la Belgique sous les archiducs Albert et Isabelle, Brussel, Macon, 
1901, p. 21. 
3 J. Lefèvre, « La souveraineté d’Albert et d’Isabelle », in : Revue générale belge, LXXIX (1953), pp. 968-969.  
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een hele reeks beperkingen werd opgelegd door Spanje, anderen meenden dat het nog wel 

meeviel. Op deze vraag gaan we in deze masterproef in. 

Ferdinand de Boisschot kwam uit een familie die in de loop van de 17e eeuw naam heeft 

gemaakt. Deze positieve evolutie nam een aanvang bij zijn vader, Jan Baptist van Boisschot, 

die al het vertrouwen genoot van de Spaanse heersers in de Nederlanden. Hetzelfde gold voor 

zijn zoon Ferdinand, net als zijn vader oefende hij belangrijke functies uit in de Zuidelijke 

Nederlanden zelf, maar ook in het buitenland op diplomatieke missie. In deze masterproef 

willen we dieper ingaan op één diplomatieke missie van Ferdinand de Boisschot, namelijk in 

Parijs van 1617 tot 1620.  

 

Deze diplomatieke missie is interessant omdat er nog niet veel over bekend is, maar vooral 

omdat de relatie tussen de (Zuidelijke) Nederlanden, Frankrijk en Spanje op zich 

gecompliceerd was. 

In 1598 ondertekenden Spanje en Frankrijk de Vrede van Vervins waarmee er opnieuw vrede 

was tussen deze landen. In hetzelfde jaar gaf Filips II de Nederlanden aan zijn dochter en 

schoonzoon, ook zij deelden in deze Vrede van Vervins. Ondanks deze officiële vrede bleef 

de spanning en vijandigheid doorleven, Henri IV was namelijk allesbehalve pro-Spaans. Het 

zat Spanje en de Zuidelijke Nederlanden dwars dat hij steun bleef verlenen aan de Republiek. 

Henri IV was weliswaar al enkele jaren dood toen Ferdinand de Boisschot in 1617 in Parijs 

aankwam, toch lag de situatie nog niet zo gemakkelijk. De koningin-moeder en Louis XIII 

vertoonden niet zo’n vijandigheid naar Spanje toe, maar de contacten tussen Frankrijk en de 

Republiek bleven bestaan.  

 

Deze oorlog met de Republiek lag heel gevoelig voor Spanje, Filips II werd sinds 1581 niet 

langer aanvaard als soeverein door de, protestantse, Noordelijke Nederlanden. Beide zaken 

lagen enorm moeilijk: als vorst afgezet worden door eigen onderdanen die dan nog eens een 

ketterse godsdienst aanhingen. De oorlog was uitgebroken en voor beide partijen in een ware 

uitputtingsoorlog geëindigd tot in 1609 het Twaalfjarig Bestand, als korte adempauze, was 

getekend. Dit betekende helemaal niet dat de oorlog al ten einde was. 

 

Boisschot verbleef in Parijs tijdens de laatste jaren van dit Twaalfjarig Bestand en de 

discussies laaiden dan ook algauw hoog op. Ondertussen was de relatie tussen Frankrijk en de 

Republiek op een dieptepunt beland, Boisschot besefte dat zijn moment was gekomen om nog 

verder een wig te drijven tussen deze twee landen. De Republiek kon deze oorlog op haar 
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eentje namelijk niet aan, de hulp van Frankrijk was dus meer dan nodig. Als Boisschot er 

echter in slaagde dat Frankrijk hen niet ten hulp kwam kon dit alleen maar gunstig uitdraaien 

voor Spanje. 

 

De aanloop naar de Dertigjarige oorlog bracht deze complexe relaties ook naar boven. De 

eeuwige dualiteit tussen protestanten en katholieken leidde tot een diplomatieke oorlog 

waarin gevochten werd voor bondgenoten en samenwerkingsverdragen. Boisschot moest ook 

hier al zijn diplomatieke talenten bovenhalen om Louis XIII zo ver te krijgen dat hij aan de 

kant van de keizer (en Spanje) zou vechten. 

 

Boisschot bevond zich dus echt in het hol van de leeuw, als Zuidelijke Nederlander werd hij 

in Parijs beschouwd als een bondgenoot van Spanje, het kon geen gemakkelijke opdracht 

geweest zijn om zich staande te houden in wat uiteindelijk een vijandige natie was. 

 

1.2 Vraagstelling 
 

Deze verhandeling behandelt onderzoeksvragen op drie niveaus. Ten eerste het persoonlijk 

niveau, ten tweede het nationaal niveau en ten derde het internationaal niveau.  

 

Het eerste niveau legt zich toe op de persoon van Ferdinand de Boisschot. Op dit niveau 

stellen we ons drie vragen. 

Ten eerste: hoe ging Ferdinand de Boisschot ermee om dat hij, in vergelijking met andere 

ambassadeurs, eigenlijk van lage adel afkomstig was? Ervoer hij dit als een persoonlijke 

nederlaag of niet?  

Ten tweede: werd hij beschouwd als een ambassadeur van echte vorsten of werd hij op een 

lagere trap geplaatst door de twijfel over de soevereiniteit van de aartshertogen? 

Ten derde: wat waren de kenmerken van de ambtelijke woning van Ferdinand de Boisschot? 

Waar was deze gelegen, hoe zag ze eruit, hoeveel personeel werkte voor Boisschot, enz. 

 

Een tweede niveau bekijkt de nationale situatie van Frankrijk. Wat leren we over Frankrijk in 

het begin van de 17e eeuw aan de hand van de brieven van Boisschot? We spitsen ons toe op 

drie elementen.  

Ten eerste de problemen tussen de jonge koning Louis XIII en de koningin-moeder met onder 

andere de Oorlogen tussen Moeder en Zoon. 
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Ten tweede de gespannen situatie tussen de Hugenoten en de Franse regering.  

Ten derde de Franse buitenlandse politiek ten opzichte van de Republiek. Ferdinand de 

Boisschot bevond zich op veel vlakken letterlijk en figuurlijk tussen verschillende vijanden en 

bondgenoten. We onderzoeken hoe hij met deze complexiteit omging. 

 

In een derde en laatste niveau onderzoeken we de internationale situatie en politiek. We gaan 

dieper in op vijf elementen. 

De eerste vraag is hoe Frankrijk en Spanje op de Dertigjarige Oorlog reageerden. Deze oorlog 

was een belangrijk internationaal conflict waarbij zowel de (Zuidelijke) Nederlanden, 

Frankrijk en Spanje betrokken waren. De nadruk wordt gelegd op Frankrijk aangezien 

Ferdinand de Boisschot hier heel uitgebreid over heeft bericht. 

 

De tweede vraag betreft de buitenlandse politiek van de aartshertogen. Meerbepaald focussen 

we op de vraag of zij zelfstandig hun buitenlandse politiek organiseerden of ze daarentegen 

gewoon opvolgden wat Spanje hen oplegde. Zo wordt onderzocht hoe de relatie was tussen de 

Zuidelijke Nederlanden en Spanje en hoe soeverein de Aartshertogen nu werkelijk waren.  

De discussie of de aartshertogen nu als zelfstandige soevereinen regeerden of niet is nog niet 

ten einde. Zij zenden hoe dan ook wel zelf verschillende ambassadeurs uit, onder andere naar 

Parijs, Londen en Rome. Ik zal me toespitsen op de ambassade in Parijs en met name op de 

ambassadeur Ferdinand de Boisschot.  

 

De derde vraag onderzoekt de manier waarop Ferdinand de Boisschot de relaties onderhield 

tussen Frankrijk en de (Zuidelijke) Nederlanden. Door de Vrede van Vervins in 1598 was de 

oorlog tussen Spanje, de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk voorbij maar een vervelend 

punt was de lange samenwerking tussen Frankrijk en de Republiek, geducht vijand van zowel 

Spanje als de Zuidelijke Nederlanden. De vraag is wat Boisschot hiermee deed, hoe hij dit 

opmerkte en of hij eventueel probeerde een wig te drijven tussen deze bondgenoten. 

 

Ten vierde: aan de hand van enkele verslagen van Ferdinand de Boisschot wordt bekeken hoe 

de relatie tussen Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden was.  

 

Tenslotte gaan we na hoe de houding was van Spanje naar de Zuidelijke en Noordelijke 

Nederlanden toe. 
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1.3 Bronnen 
 

Een belangrijke bron van informatie was het Oesterreichisches Staatsarchiv te Wenen, meer 

bepaald het Fonds der Nederlanden, repertorium P, sectie C, liassen 23 tot en met 27. Dit 

Fonds der Nederlanden bestaat onder andere uit de correspondentie tussen Ferdinand de 

Boisschot en (de secretaris van) de aartshertogen. Dit werd op initiatief van het N.F.W.O. op 

microfilm gezet. Een kopie van deze microfilms kon in de handschriftenleeszaal van de 

Universiteitsbibliotheek geraadpleegd worden. Kanunnik J. Laenen stelde in 1924 een 

inventaris op van de repertoria met betrekking tot de geschiedenis van België. 4 

Ferdinand de Boisschot schreef zijn brieven vooral in het Spaans, hier en daar vonden we 

echter ook brieven in het Frans terug. 

Naast de bronnen wordt uiteraard ook een uitgebreide literatuurstudie gedaan. 

 

1.4 Opbouw 
 

Het eerste hoofdstuk handelt over de theorie rond de diplomatie in de 17e eeuw. De nadruk 

ligt hier uiteraard op het begin van de 17e eeuw aangezien dit de context is waarin Ferdinand 

de Boisschot werkte. We vragen ons af wat dit beroep toen inhield, wat er van hen geëist 

werd, hoe men ambassadeur werd, welke kwaliteiten vereist waren, enz. 

 

In een volgend hoofdstuk wordt de ambassade van Ferdinand de Boisschot in Parijs 

besproken. Veel aandacht zal gegeven worden aan de binnenlandse situatie van Frankrijk, met 

andere woorden wat Ferdinand de Boisschot rapporteerde aan de Aartshertogen.  

 

Het derde hoofdstuk gaat dieper in op de Dertigjarige Oorlog als belangrijk internationaal 

conflict.  

 

Het vierde en laatste hoofdstuk handelt over de Zuidelijke Nederlanden onder de 

aartshertogen.  

 

 

 

                                                 
4 J. Laenen, Les archives de l’état à Vienne au point de vue de l’histoire de Belgique, Brussel, Kiessling et Cie, 
1924, 683 p. 
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1.5 Afkortingen  
 

AA Aartshertogen Albert en Isabella
FdB Ferdinand de Boisschot
OSA Oesterreichisches Staatsarchiv te Wenen
FN Fonds der Nederlanden  
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2. De ‘ nieuwe diplomatie’ in de 15e en 16e eeuw 

 

De 15e en 16e eeuw kenmerkten zich door een toename van (militair) sterkere, geünificeerde 

staten in West-Europa. Samen met deze tendens merken we een toename aan onderlinge 

betrekkingen, om precies te zijn onderlinge relaties tussen de respectievelijke heersers. Deze 

betrekkingen werden intenser en bleven ook langer bestaan. 5 

 

Peter van Kemseke legt in zijn werk ‘Diplomatieke cultuur’ de nadruk op het onlosmakelijke 

verband tussen het ontstaan van een netwerk van diplomatieke vertegenwoordigingen en de 

opkomst van moderne, soevereine natiestaten; aangezien diplomatie draait rond het 

onderhouden van betrekkingen tussen soevereine natiestaten.  

Het ontstaan van deze soevereine natiestaten had alles te maken met de geleidelijke 

afbrokkeling van de oude feodale machtsverhoudingen en de supranationale machten zoals 

het pausdom en het keizerrijk. Deze evolutie bereikte haar hoogtepunt in de vroege zestiende 

eeuw, de periode van de Renaissance.  

 

In de 16e eeuw bestonden al een aantal soevereine staten; voorbeelden hiervan zijn Frankrijk, 

Engeland en Zweden. Zij waren, elk op zich, al onafhankelijk naar buiten toe. Deze 

consolidatie was mogelijk na het opbergen van oude, als middeleeuws ervaren, eenheden 

zoals het Heilig Roomse Rijk.  Met de vrede van Westfalen in 1648, en de erkenning van 

onder andere de Verenigde Provinciën en de Zwitserse Confederatie, kreeg West-Europa haar 

modern uitzicht. 6 

 

2.1 Ontstaan 
 
In het midden van de 15e eeuw ontstonden volgens M.S. Anderson in Italië nieuwe technieken 

en instituties op het vlak van de diplomatie. Dat deze ontstonden in Italië is geen verrassing. 

Italië was namelijk sterk verdeeld in een aantal goed georganiseerde staten: het hertogdom 

Milaan, de republiek Firenze, het koninkrijk Napels, de pauselijke staten, de republiek 

Venetië en op een lager niveau de stadsstaten Mantua en Genua. Zij streden onderling om 

macht, territorium en overleving. Vanzelfsprekend was het daarom belangrijk om goed op de 

hoogte te zijn van wat er in de omliggende staten gebeurde. Deze verschillende staten 

                                                 
5 M.S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy. 1450-1919, Londen, Longman, 1993, pp. 1-2. 
6 P. van Kemseke red, Diplomatieke cultuur, Leuven, Universitaire pers, 2000, p. 12. 
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stonden, in vergelijking met de Europese staten, dan ook veel verder op vlak van organisatie. 

Elke staat had goed opgeleide mensen tot haar beschikking, de regering kon dus vanuit een 

centrale plaats goed georganiseerd worden.7 

 

In zijn werk ‘Renaissance Diplomacy’ plaatst Garrett Mattingly deze ontwikkeling al een 

eeuw vroeger, maar ook hij ziet Italië als de bakermat van de ‘new diplomacy’. De relatief 

geïsoleerde positie van dit land maakte dat de verschillende staatjes zich op elkaar konden 

concentreren. De beperkte oppervlakte van Italië, in vergelijking met het toenmalige “West-

Europa”, zorgden ervoor dat de problemen in verband met afstand voor transport, 

communicatie en belastingophaling niet zo sterk aan de orde waren. Ook de relatieve 

concentratie van bevolking en bijgevolg kapitaal zorgden ervoor dat de verschillende 

overheden, in vergelijking met de toenmalige staten ten noorden van de Alpen, makkelijker 

het benodigde kapitaal konden verzamelen. De Italiaanse staten waren dus een stuk efficiënter 

georganiseerd en zo beter in staat een goed werkende ‘buitenlandse’ politiek uit te bouwen; 

tegelijkertijd werden ze hier ook in gestimuleerd omdat hun buren dezelfde evolutie 

doormaakten. Het was van belang dat men niet achterop raakte, de ontwikkelingen in de 

andere staten werden dan ook op de voet gevolgd. 8 

Dit gebeurde door de eerste ‘Renaissancediplomaten’. Onderhandelingen waren niet direct 

van belang maar zoals gezegd moest hij in de eerste plaats zijn eigen staat verdedigen en de 

ontwikkelingen in andere staten op de voet volgen. Het etiket van diplomaten als ‘fatsoenlijke 

spionnen’ dateert uit deze periode. 9 

 

Ten noorden van de Alpen maakten de grote oppervlakten de conflicten tussen staten minder 

bedreigend, daarom was kennis over de andere staten minder broodnodig. Ook waren ze 

intern nog niet zo goed georganiseerd als de Italiaanse staten, hierdoor stond de buitenlandse 

politiek nog niet helemaal op punt. 10 

Léon Van der Essen plaatst het ontstaan van de diplomatie eveneens in de 15e eeuw in de 

Italiaanse republieken, en dan vooral in Venetië.11 

 

                                                 
7 M.S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy. 1450-1919, Londen, Longman, 1993, pp. 3-11. 
8 R. Roothans, De diplomatieke betrekkingen tussen Engeland en de Zuidelijke Nederlanden onder de 
aartshertogen, onuitgegeven licenciaatsverhandeling, Leuven, 1999, p. 18. 
9 P. van Kemseke red, Diplomatieke cultuur, Leuven, Universitaire pers, 2000, p. 14 
10 G. Mattingly, Renaissance Diplomacy, Londen, Cape, 1963, pp.  59-60. 
11 L. Van der Essen, « Le rôle d’un ambassadeur au XVIIe siècle. Contribution à l’histoire de la diplomatie », in : 
Revue belge de philologie et d’histoire, II (1923), p. 307. 
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15e eeuws Italië was de voorloper van het 16e eeuwse West-Europa. Op het einde van de 15e 

eeuw zien we dat de onderlinge relaties tussen de staten niet alleen meer in Italië voorkwamen 

maar zich ook verspreid hadden naar Noordwest-Europa. 

Een belangrijk moment is de oprichting van de Heilige Liga in 1495, een dergelijke 

organisatie van staten, ook al bleef ze niet lang bestaan, was nog niet eerder gezien. 

Gelijkaardige allianties volgden elkaar vanaf dit moment in snel tempo op, Europa was een 

nieuw politiek tijdperk binnengetreden. Deze allianties waren te danken aan de nieuwe 

diplomatische technieken, opgestart door een diplomatisch netwerk ontstaan in Italië, maar 

tegen de 15e eeuw geleidelijk aan verspreid over West-Europa. 

 

Een belangrijke innovatie in dit diplomatiek netwerk was het exclusieve recht van vorsten, als 

een attribuut van soevereiniteit, om diplomaten te zenden en ontvangen. 

In de middeleeuwen was dit namelijk niet zo geweest, tot laat in de 15e eeuw werden 

diplomaten namelijk uitgezonden en ontvangen door een hele reeks personen en instituties. 

 

Op het einde van de 15e eeuw stonden vorsten meer en meer op hun exclusief recht, dit hing 

samen met een groeiende persoonlijke controle over hun territoria. Ze stonden niet langer toe 

dat onderdanen ook gebruik maakten van diplomaten. Dit betekent niet dat dit altijd 

opgevolgd werd, in Frankrijk bleef de hertog van Orléans in eigen naam met bijvoorbeeld de 

paus onderhandelen. In de loop van de 17e eeuw verdween deze praktijk echter volledig. 

Alberto Gentili spreekt in zijn werk De Jure Belli libri tres12 nog over ambassadeurs die 

werkten voor niet-soevereine personen, hij plaatste ze echter wel onderaan bij de drie 

verschillende categorieën van diplomatieke agenten. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
12 Uit 1598, één van de eerste belangrijke werken over internationaal recht. 
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2.2 Overgang naar de permanente diplomatie 
 

Van deze nieuwe categorie diplomaten werden er steeds meer voor een langere periode met 

een opdracht belast. Ook dit is een belangrijk verschil met de middeleeuwen, waarin 

diplomaten veel meer voor een korte periode gestuurd werden op ad-hoc missies, dikwijls om 

niet meer dan bijvoorbeeld over één belangrijk punt te onderhandelen en dan terug te keren.13 

Hier komen we tot een volgend belangrijk punt in de ontwikkeling van de diplomatie 

namelijk de overgang tot de permanente diplomatie. Deze permanente diplomatieke 

vertegenwoordiging ontstond eveneens in Noord(centraal)-Italië.  Dit was uiteraard een 

proces dat zich niet op enkele maanden ontvouwde maar zich zeer geleidelijk aan 

ontwikkelde. Léon Van Der Essen stelde in zijn werk ‘La Diplomatie’ dat ‘deze overgang een 

gevolg was van de verdwijning in de moderne tijd van elke vorm van een hoogste en matigend 

gezag in het internationale leven; een gevolg van de verschijning van staten die met klem hun 

eigen autonoom bestaan willen bevestigen en die toch de nood gevoelen hun wederzijdse 

betrekkingen te regelen die van permanente aard zijn. … Hier ( in Venetië, Florence, Genua, 

Milaan) is de gedachte van een permanente vertegenwoordiging geboren, omdat er de nood 

bestond permanente diplomatieke contacten te behouden met de vrienden van gisteren en van 

vandaag en de vijanden van morgen.’ 14 

 

Ook Peter van Kemseke plaatst het ontstaan van de permanente diplomatie in Italië, wanneer 

dit precies gebeurde is natuurlijk moeilijk te zeggen. Sommige beweren dat de hertog van 

Milaan, Francesco Sforza, de eerste permanente diplomatieke missie uitzond; anderen leggen 

het ontstaan bij Venetië, weer anderen bij Milaan. De enige zekerheid is dat de innovatie 

plaatsvond in Italië gedurende de 15e eeuw.  

Eenmaal goed ontwikkeld in Italië verspreidde deze organisatie zich op het einde van de 15e 

eeuw ook ten noorden van de Alpen. Vertegenwoordigers werden vanuit de Italiaanse staten 

naar Frankrijk, Engeland, Spanje en de Keizer gestuurd, omgekeerd kwam dit wat trager op 

gang. Tegen het einde van de 15e eeuw gebruikten de West-Europese machten dit ook 

onderling. Frankrijk volgde met enige vertraging, maar kwam goed op gang in de loop van de 

16e eeuw. 15 

                                                 
13 M.S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy. 1450-1919, Londen, Longman, 1993, pp. 3-11. 
14 L. Van Der Essen, La Diplomatie: ses origines et son organisation jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, Brussel, 
Editions PDL, 1953, p. 26. 
15 P. van Kemseke red, Diplomatieke cultuur, Leuven, Universitaire pers, 2000, pp. 16-17. 
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Informatie over buitenlandse hoven kon natuurlijk ook nog op een andere, goedkopere, 

manier verkregen worden, namelijk door handelaars en bankiers. Lorenzo de Medici, heerser 

over Firenze tot zijn dood in 1492, bleef van deze mensen gebruik maken. 

Volgens Anderson werden heel belangrijke zaken, die niet blootgesteld mochten worden aan 

diplomaten en de bijkomende roddels, soms ook enkel door vorsten onderling doorgegeven. 

Zij kwamen in het begin van de 16e eeuw met een zekere regelmaat voor.16 

Dit kan echter niet volledig kloppen, brieven werden namelijk bijna altijd geschreven door 

secretarissen, zij waren dus eveneens op de hoogte. 

 

Vanaf 1560, met de contrareformatie, loopt het echter mis. De toenmalige diplomatieke 

instituties waren, als erfenis van de middeleeuwen, gericht op het behouden van vrede tussen 

Christelijke landen. Dit was echter het officiële doel, in feite werden deze instituties eerder 

gebruikt voor de persoonlijke agenda van de staten of vorsten. Maar ondanks deze 

persoonlijke agenda’s kon toch veel gerealiseerd worden, men kon toch tot overeenkomsten 

komen, zeker als het ging om conflicten in verband met macht, prestige of geld. Maar 

eenmaal ideologische geschillen de kop op begonnen te steken werd de situatie heel wat 

ingewikkelder.17 

 

Religieuze verschillen werden alomtegenwoordig en veel landen trokken hun ambassadeurs 

terug uit landen met een andere religie, zoals Engeland deed met haar ambassadeur in het 

katholieke Spanje. Er zouden wel nog Engelse diplomaten verblijven in de Noordelijke 

Nederlanden en bij de Hugenootse Franse koning, terwijl Spanje dan weer diplomaten uitzond 

naar Paus, de keizer en de republiek van Venetië. 18 Dit bleek echter een tijdelijke 

onderbreking. Verschillende verdragen namelijk het verdrag van Vervins tussen Frankrijk en 

Spanje, het verdrag van Londen tussen Spanje en Engeland in 1604 en het Twaalfjarig 

bestand in 1609 tussen Spanje en de Nederlanden maakten een einde aan de vijandigheden en 

de nieuwe diplomatieke tendens werd verder gezet.19 

Hieruit blijkt dat het voorgaande met een korreltje zout moet genomen worden: als een 

ambassadeur teruggeroepen werd had dit veelal veel meer te maken met het uitbreken van een 

oorlog of conflict dan religieuze verschillen. Zodra er vrede gesloten werd konden de 

                                                 
16 M.S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy. 1450-1919, Londen, Longman, 1993, pp. 3-11. 
17 G. Mattingly, Renaissance diplomacy, Londen, Cape, 1963, pp. 195-196. 
18 R. Roothans, De diplomatieke betrekkingen tussen Engeland en de Zuidelijke Nederlanden onder de 
aartshertogen, onuitgegeven licenciaatsverhandeling, Leuven, 1999, p. 20. 
19 M.S. Anderson, op. cit., 1993, pp. 3-11. 



  21 

diplomatieke contacten weer hervat worden. Het is al meermaals gebleken dat oorlogen of 

conflicten uiterlijk om een religieuze reden gestart werden maar meestal speelde hier nog veel 

andere redenen mee. 

 

Verdragen werden gesloten, er was voor vrede gezorgd maar de situatie bleek nog 

allesbehalve ideaal. In de periode tussen deze verdragen en de Vrede van Münster in 1648 

werden diplomaten geconfronteerd met spionage, intriges en samenzweringen; waardoor ze 

nauwelijks toekwamen aan hun echte taken. Het is niet anders dan logisch dat de vele 

oorlogen, ondanks de verdragen, hun sporen hadden nagelaten, onderling vertrouwen was dan 

ook ver te zoeken. Pas met de vrede van Münster zou volgens Mattingly een einde komen aan 

deze situatie, in de zin dat dit de eerste grote vergadering was van Europese staten na de vrede 

van Cateau-Cambrésis (1559). Om tot een vredesverdrag te komen moet men toch enigszins 

op dezelfde golflengte zitten, zoniet zou een overeenkomst onmogelijk zijn.20 

 

In deze periode zou de diplomatieke organisatie geleidelijk aan haar vaste vorm krijgen, die 

ze gedurende de rest van het Ancien Régime nog zou bewaren. De nieuwe diplomatie na de 

verschillende verdragen sloot aan bij de afgebroken traditie van de tweede helft van de 16e 

eeuw. De permanente diplomaat bleef de kern van de diplomatie, terwijl ook nog 

buitengewone ambassadeurs bleven bestaan. Geleidelijk aan zouden nieuwe elementen zich 

ontwikkelen binnen de diplomatie, protocol is hier een belangrijk voorbeeld van. 

Deze evolutie zou zich verder ontplooien tot de vrede van Westfalen in 1648 vanaf wanneer 

de diplomatieke organisatie geleidelijk aan vaste vorm kreeg.21 

 

                                                 
20 G. Mattingly, Renaissance diplomacy, Londen, Cape, 1963,  p. 196. 
21 R. Roothans, De diplomatieke betrekkingen tussen Engeland en de Zuidelijke Nederlanden onder de 
aartshertogen, onuitgegeven licenciaatsverhandeling, Leuven, 1999, p. 21. 
L. Van der Essen, « Le rôle d’un ambassadeur au XVIIe siècle. Contribution à l’histoire de la diplomatie»,  in : 
Revue belge de philologie et d’histoire, II (1923), p. 307. 
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2.3 De diplomatiek vertegenwoordiger 
 

Flor Peeters gaf ons een duidelijke omschrijving van een diplomaat, namelijk ‘de drager van 

de politieke bedoelingen van zijn eigen regering, bedoelingen die hij in het vreemde land waar 

hij geaccrediteerd is moet dienen.22  

 

Geleidelijk aan groeide een duidelijk aparte categorie diplomaten, en een duidelijke 

taakomschrijving, mee met de opkomst van de permanente diplomatieke vertegenwoordiging. 

Ambassadeurs werden ook, eenmaal zij hun diensten en kunde bewezen hadden, meermaals 

met verschillende opdrachten belast. Philippe de Commynes is hier een voorbeeld van.23 

In de 16e eeuw was er een duidelijk onderscheid tussen de permanente en ad hoc ofwel 

tijdelijke diplomaten.  

Het werd ook duidelijk dat een ambassadeur zijn vorst verpersoonlijkte, als een bepaalde 

ambassadeur enige voorrang kreeg was dit dan ook een compliment aan de vorst die hij 

vertegenwoordigde. 

 

De permanente vertegenwoordiger stond in de late 15e en begin 16e eeuw bekend onder 

verschillende namen zoals orator, procurator, nuntius, deputatus, legatus of consiliarius. In 

de 16e eeuw veranderde dit naar orator en uiteindelijk ambassador.24 De term orator verwijst 

naar het grote belang dat gehecht werd aan de retorica: diplomaten moesten het vooral goed 

kunnen uitleggen en overtuigend zijn. Ze waren dan ook vooral geletterd terwijl politiek nog 

niet zo belang was. De diplomatie bevindt zich in deze periode nog vooral in de kringen van 

de Renaissance, waar we tussen voorbeelden van diplomaten vaak humanisten en schrijvers 

terugvinden zoals Machiavelli, Guillaume Budé, Petrarca, enz. Met de reformatie, de 

Contrareformatie en de verschillende godsdienstoorlogen komt hier deels verandering in, 

politiek werd belangrijker en vanaf dan werden dikwijls juristen of gens de robe als diplomaat 

aangesteld. Hiermee ontstaat een eerste echte generatie diplomaten van waaruit een reeks 

schrijvers ontstaat die zich zullen buigen over de vraag of diplomaten mogen liegen als dat 

beter uitkomt; of corruptie, het gebruik van spionnen en intriges toegelaten zijn, waar ook 

ceremoniële zaken en etiquette zullen besproken worden.  

Dé diplomaat tussen de 15e eeuw en het begin van de 20e eeuw werd geboren en niet 

opgeleid. Van enige opleiding voor dit beroep was totaal geen sprake. Een diplomatieke post 
                                                 
22 Fl. Peeters, Diplomatieke Stijl, Gent, Story-Scientia, 1969, p. 3. 
23 Philippe de Commynes schreef de bekendste politieke en diplomatieke memoires van de late 15e eeuw. 
24 M.S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy. 1450-1919, Londen, Longman, 1993, pp. 11-15. 
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was een roeping, een geboorterecht en niet het gevolg van training. Dit heeft tot gevolg dat 

alle diplomaten in de Nieuwe Tijd amateurs waren.  

 

Tijdens de 17e eeuw kwamen toch belangrijke nieuwe ideeën op de voorgrond. Er werd meer 

en meer belang gehecht aan eerlijkheid. Conflicten moesten vermeden worden door overleg, 

door compromissen te sluiten. De ‘diplomaat-machiavellist’ zoals Peter van Kemseke het 

verwoordt had zijn beste tijd gehad, dit ging gepaard met het ontstaan van het beeld van de 

diplomaat als een vertegenwoordiger van de internationale gemeenschap, naast die van zijn 

eigen staat. 25 

 

Jan Heringa gaf ons een duidelijke classificatie tussen de verschillende soorten diplomaten. 

De belangrijkste was de ambassadeur. Hij was eigenlijk de symbolische vertegenwoordiger 

van de vorst en moest zich hier ook naar gedragen door zich waardig en ernstig, maar tegelijk 

bescheiden op te stellen. Hij stelde zijn meester namelijk voor maar mocht niet vergeten dat 

hij de vorst niet was.  

Een tweede categorie waren de agenten, zij werden gezonden aan vorsten van hoger of lager 

aanzien, hun plaats zal geleidelijk aan ingenomen worden door de residenten waarop zij zelf 

simpele boodschappers worden.  

De resident is de derde categorie: eerst betekende resident alle gewone ambassadeurs maar in 

de 16e eeuw zal er een onderscheid ontstaan tussen de residerende ambassadeur en de 

resident. Deze laatste stond dan op de tweede plaats, zij moesten altijd de voorrang erkennen 

van de ambassadeur en de envoyés. Geleidelijk aan werden ze verdrongen door de envoyés en 

op den duur werden ze steeds minder uitgezonden. 

De vierde categorie was de envoyé, deze rang stond tussen de ambassadeur en de resident. De 

envoyé moest de voorrang van de ambassadeurs erkennen. Hij was een buitengewone gezant.  

De vijfde categorie was de deputé, in de 16e eeuw werden gezanten van allerlei aard députés 

genoemd maar daarna werden alleen nog gezanten van vazallen of onderdanen aan hun heer 

zo genoemd.  

Een volgende categorie was de commissaris. In de 17e eeuw werden hiermee functionarissen 

van uiteenlopende aard aangeduid.  

Als zevende categorie hebben we de minister, in de 17e eeuw werden hiermee in het algemeen 

diplomaten aangeduid, zonder verdere aanduiding van rang. Ministers werden in de 17e eeuw 

                                                 
25 P. van Kemseke red, Diplomatieke cultuur, Leuven, Universitaire pers, 2000, pp. 21-22. 
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zonder rang uitgezonden om zo ranggeschillen te vermijden. De ontvangende vorst mocht hen 

dan zelf een plaats toewijzen. 

De achtste en laatste categorie was de plenipotentiaris. Hij stond eigenlijk buiten de rangorde, 

hij duidde namelijk alleen aan dat de betreffende gezant een volmacht tot handelen had.26 

 

2.4 Aan het werk 
 

Bij zijn vertrek kreeg de nieuwe ambassadeur verschillende documenten mee. Deze waren de 

geloofsbrieven (lettres de créance) waarin een staatshoofd aan een ander staatshoofd 

meedeelde dat hij deze persoon in zijn opdracht zond, en waarin hij vroeg in deze persoon 

vertrouwen te hebben als in hemzelf. Het mandaat waarin de machten en bevoegdheden van 

de ambassadeur werden omschreven, dit document was publiek en mocht getoond worden aan 

de soeverein bij wie de ambassadeur zal resideren. Als laatste de instructie, dit document 

bevatte ook richtlijnen voor de ambassadeur maar deze waren geheim. De instructie aan 

Ferdinand de Boisschot bevatte onder andere het volgende: ‘Puis vous luy declarez la cause 

pourquoy nous vous avons envoyé celle part, qui est pour tant mieulx continuer ceste bonne 

amitié et correspondance qui il y a eu entre le roy son pere et nous, et continuer le  paix et 

repos entre les subiects, et les nres, oster toutes causes qui les pourroient aulcunement 

troubler. Et aussi plus pour y faire et procurer nos affaires, et de nous subiects’.27 

 

Bij zijn aankomst in zijn nieuwe residentiestad liet de ambassadeur weten dat hij aangekomen 

was, dan was het wachten tot het moment dat hij met de vereiste eerbewijzen werd ontvangen. 

De ceremoniemeester van de vorst zou hem met een of meer dignitarissen komen 

verwelkomen, ook de andere aanwezige gezanten stuurden hun secretarissen of edelen om 

hem welkom te heten. 28 

Ferdinand de Boisschot kwam op 7 januari 1617 in Parijs aan, de volgende dag werd hij in 

naam van Louis XIII welkom geheten door baron de Bonnoeil29, door de prinsessen in naam 

                                                 
26 J. Heringa, De eer en hoogheid van de staat. Over de plaats der verenigde Nederlanden in het diplomatieke 
leven van de zeventiende eeuw, Groningen, Wolters, 1961, pp. 20-34. 
27 OSA, FN, liasse 23/24, deel 23, f236, AA aan FdB, 26 november 1616. 
28 J. Heringa, op.cit., p. 163. 
29 Etienne Chabenat, sieur de Bonnoeil, was sinds 19 augustus 1609 de introducteur of conducteur van de 
ambassadeurs en trad op als een soort vertegenwoordiger van de vorst bij de diplomaat. 
A.J. Loomie, “The conducteur des ambassadeurs of seventeenth century France and Spain”, in: Revue Belge de 
philology et d’histoire, LIII (1975), p. 333; p. 342. 
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van de eerste mayordomo30 van de koningin-moeder. Ook de andere ambassadeurs in Parijs, 

namelijk nuntius Bentivoglio en de Spaanse ambassadeur31, heetten hem welkom.32 

Hierna moest hij zo vlug mogelijk zijn eerste audiëntie aanvragen. Hiervoor werd hij 

opgehaald door baron de Bonnoeil en nog enkele andere heren.33 Deze eerste audiëntie was 

openbaar, de geloofsbrieven werden overhandigd en zowel de vorst als de ambassadeur 

wisselden beleefdheden uit en hielden een korte toespraak over algemene zaken. ‘y el rey me 

tornó a dezir que fuese bien venido, preguntandome como estaba V.A. y la señora infanta, y 

respondidole a todo lo que me parecio convenia, passé a la Reyna Madre, diziendo le lo que 

V.A. y la señora infanta me mandaron, acortando las razones con dezirle que V.A. me abia 

mandado le pidiese una audiencia particular (aunque la Reyna madre asiste en semejante 

actos, como madre y gubernadora de su hijo). A que me respondio hablandome en frances, 

que fuese bien venido y que deseava mucho saver las buenas nuebas de la salud de V.A.A., de 

que abiendo le dado quanta, me dijo que quanto a la audiencia particular, que me la daria 

cada y quando que la quisiese’ 34 

Het was mogelijk dat de ambassadeur hierna nog audiëntie had bij andere leden van het 

koninklijke familie.35 Dit was het geval bij Ferdinand de Boisschot, na audiëntie bij de koning 

en de koningin-moeder ging hij ook nog naar de koningin; de broer van de koning, de hertog 

van Orléans en de twee zussen van de koning.36 

Daarna moest hij een tweede, private, audiëntie aanvragen waarin het echte werk begon. De 

vorst werd bijgestaan door ministers en raadgevers en er werd gesproken over zaken. Tijdens 

deze audiëntie moest de ambassadeur de vorst bestuderen. Met de verslagen van deze 

audiënties begon dan de briefwisseling.37 

                                                 
30 Butler 
31 Héctor Pignatelli, Duque de Monteléon, Spaans ambassadeur in Frankrijk van 1615 tot 1618.  
Historia de la Diplomacia Española, Apéndice I : Repertorio diplomático. Listas Cronóligicas de representantes 
desde la Alta Edad Media hasta el año, Madrid, 2003, p. 181.  
32 OSA, FN, liasse 23/24, deel 24, f9, FdB aan AA, 19 januari 1617. 
33 OSA, FN, liasse 23/24, deel 24, f9, FdB aan AA, 19 januari 1617. 
34 OSA, FN, liasse 23/24, deel 24, f9V, FdB aan AA, 19 januari 1617. 
35 J. Heringa, De eer en hoogheid van de staat. Over de plaats der verenigde Nederlanden in het diplomatieke 
leven van de zeventiende eeuw, Groningen, Wolters, 1961, p. 169. 
36 OSA, FN, liasse 23/24, deel 24, f11, FdB aan AA, 19 januari 1617. 
37 Fl. Peeters, Diplomatieke stijl, Gent, Story-Scientia, 1969, pp. 36-37. 
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2.4.1 Taken 
 
De belangrijkste taak van de diplomaat was het luisteren en observeren. Onderhandelen kwam 

op de tweede plaats maar dit werd vaak overgelaten aan een speciale missie die direct daarna 

terugkeerde. Ten derde moest hij deze inlichtingen natuurlijk ook doorgeven aan het 

thuisfront. Dit gebeurde in rapporten of ‘dépêches diplomatiques’. Deze taken werden hem 

opgelegd, maar hij moest meer doen dan gewoon louter uitvoeren van wat hem opgelegd was, 

namelijk het verzamelen van informatie. Wat een ambassadeur als voordeel had, is dat hij in 

het land in kwestie woonde; hij maakte het leven, de cultuur, de politiek, enz. in levende lijve 

mee en dat maakte dat hij een persoonlijke toets kon geven aan zijn werk. Door zijn 

persoonlijke observatie kon hij namelijk meer inzicht krijgen in de ‘psychologie’ van het land 

en de staatslieden.38 

 

Aangezien informatie verzamelen hun belangrijkste bezigheid was werd de ambassadeur 

dikwijls als niet veel meer dan een veredelde spion gezien, die daarom goed in de gaten moest 

gehouden worden. Interessante informatie verkreeg hij onder andere via geheim agenten en 

spionnen die in de diplomatieke taal ook wel amis werden genoemd. Voor deze informatie 

werden zij betaald met geschenken, pensioenen of andere uitbetalingen uit het budget van de 

ambassadeur. Verder moest hij zelf ook informatie verstrekken aan andere diplomaten in een 

soort ruilhandel. Hiervoor moest hij natuurlijk goed op de hoogte zijn van de situatie in zijn 

thuisland. 39  

 

Hoe groot het wantrouwen was blijkt uit het feit dat veel van de diplomatieke post 

onderschept én geopend werd. Dit werd op zichzelf een professionele industrie, Frankrijk had 

zelfs een cabinet noir, dikwijls met de minister van buitenlandse zaken aan het hoofd, dat zich 

professioneel bezighield met het openen en lezen van de diplomatieke brieven. 40 

Na het voltooien van de missie, moest hij dan ook direct naar huis gestuurd worden. Om deze 

reden is het dan ook geen verrassing dat veel vorsten niet echt happig waren op het feit om 

ambassadeurs te ontvangen, ze wantrouwden hen. 

 

                                                 
38 Fl. Peeters, Diplomatieke stijl, Gent, Story-Scientia, 1969,  p. 3.; M.S. Anderson, The Rise of Modern 
Diplomacy. 1450-1919, Londen, Longman, 1993, pp. 11-15. 
39 Fl. Peeters, op. cit.,  p. 37. 
40 M.S. Anderson, op. cit., pp. 36-38, pp. 41-48. 
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Het soort informatie dat ze verzamelden waren niet enkel politiek of militaire zaken, ook 

cultuur werd door hen opgevolgd. In de jaren 1530 kochten de Franse ambassadeurs in 

Venetië, namelijk Jean du Pins en Guillaume Pellicier, boeken en Griekse manuscripten voor 

de nieuwe koninklijke bibliotheek in Fontainebleau. Diplomaten waren ook belangrijk voor 

het verspreiden van het laatste nieuws over de Spaanse en Portugese overzeese ontdekkingen. 

Als laatste zorgden ze ook voor de verspreiding van plaatselijke (luxe)goederen die ze naar 

hun vrienden en familie thuis stuurden en zorgden zo mee voor de verspreiding van innovaties 

in mode, wetenschappen, techniek en cultuur. 41 

2.4.2 Het diplomatieke ceremonieel 
 

Onder ceremonieel en protocol verstaat men tegenwoordig over het algemeen hetzelfde. 

‘Protocol’ is echter een begrip dat men in de 17e eeuw nog niet kende, al bestond hetgeen 

waar dit begrip voor staat al in de Middeleeuwen. Hetgeen wat men nu protocol noemt, 

namelijk de etiquette van het internationale diplomatieke verkeer, het ceremonieel der hoven 

en de traditie der staten, werd toen ‘ceremonieel’ of ‘curialia’ genoemd. 

Wat verstaat men nu precies onder deze begrippen? Curialia zijn handelingen van comitas, 

van suavitas, van beleefdheid en courtoisie, bijvoorbeeld de reverenties die ambassadeurs 

elkaar moesten brengen of waarmee men een koning benaderde in een audiëntie, curialia zijn 

echter ook gewoon titels zoals ‘majesteit’.42 

Het Van Dale handwoordenboek Nederlands geeft de volgende definitie aan ceremonieel, ‘de 

vormen en gebruiken die bij zekere plechtigheden in acht genomen moeten worden.’ 

 

Ceremonie had een niet te onderschatten belang in de diplomatieke wereld. Eens een bepaald 

verdrag getekend was, was het normaal dit daarna nog eens te bekrachtigen met een publieke 

eed, gezworen in een kerk op een reliek. Dit bevestigt duidelijk de lage waarde die men aan 

de politieke moraal toekende. 

 

Naarmate de diplomatieke netwerken tussen vorsten zich verder ontwikkelden en ook 

ingewikkelder werden, werd protocol  steeds belangrijker. Ook het groeiende nationalisme 

bemoeilijkten de ceremonieën.  

                                                 
41 M.S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy. 1450-1919, Londen, Longman, 1993, pp. 11-15. 
42 J. Heringa, De eer en hoogheid van de staat. Over de plaats der verenigde Nederlanden in het diplomatieke 
leven van de zeventiende eeuw, Groningen, Wolters, 1961, p. 151. 
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Diplomaten moesten zich ook op dit vlak goed voorbereiden op hun taak door zich te 

informeren over de plaatselijke gebruiken. Diplomaten werden ontvangen door 

hooggeplaatste officieren, edellieden of soms zelfs leden van de koninklijke familie. Aan de 

personen en de manier waarop ze ontvangen werden konden ze makkelijk aflezen hoe hoog 

men zijn vorst en zichzelf achtte.  De hoeveelheid bagage die een ambassadeur met zich 

meedroeg, en zijn kledij, vertelde ook al een verhaal op zich. De speech die hij voordroeg 

tijdens zijn eerste audiëntie werd steeds formeler en luisterrijker. Dit merkt men bijvoorbeeld 

aan een andere benaming voor ambassadeur, namelijk orator.  

Het belangrijkste aspect bij deze ceremonieën was de onderlinge belangrijkheid van de 

ambassadeurs (en hun vorsten), een enorme rivaliteit groeide hierbij. Over het algemeen 

kwamen de pauselijke ambassadeurs eerst en die van de keizer van het Heilig Roomse Rijk 

als tweede, maar daarna werd het vechten om de belangrijkste plaatsen. Bij deze laatste was 

wel men akkoord dat erfelijke vorsten hoger stonden dan verkozen vorsten, en dat 

monarchieën eveneens hoger stonden dan republieken. 

Tot een stuk in de 16e eeuw vonden deze discussies vooral plaats onder de tijdelijke 

ambassadeurs, aangezien de permanente nog steeds als minder belangrijk gezien werden, 

naarmate hun belang echter groeide begonnen zij ook deel te nemen aan deze discussie. 

Toegeven was hierbij geen optie, wie toegaf gaf eigenlijk toe dat zijn vorst een mindere was, 

dit was vanzelfsprekend onaanvaardbaar. 

 

Ook in de 17e had het ceremoniële aspect nog een niet te onderschatten functie in de 

diplomatieke wereld. Het verdedigen van de eer van zijn vorst was eveneens één van zijn 

belangrijkste taken. 

Het enorme belang blijkt uit het ontstaan van het ambt dat zich enkel bezighield met het 

ontvangen van buitenlandse diplomaten en hun eventuele geschillen onderling. Deze dienst 

was het conducteur des ambassadeurs en de maître des cérémonies in Frankrijk, de conductor 

de los embajadores in Spanje, en de master of ceremonies in Engeland. 43 

 

Tijdens de publieke audiëntie kort na de aankomst van Ferdinand de Boisschot in Parijs 

merken we ook het belang van protocol.  ‘A la primera reverencia se levantaron entrambos, y 

el Rey se quitó el sombrero, y adelantandome y haziendo de la cortesia del Rey, me la hizo, al 

uso de aqui, que es una manera de abraço. Y a la primera palabra el Rey nos mandó cubrir, 

                                                 
43 M.S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy. 1450-1919,  Londen, Longman, 1993, pp. 15-20, pp. 56-66. 
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loqual el Bally hizo, y yo lo deferí, hasta que hubiese acavado con la orden de V.A., a qui el 

Rey respondio, qui fuese muy bien venido y me cubriese, como lo hize.’ 44 

Dit bedekken en ontbloten van het hoofd was heel belangrijk. Gezanten namen gewoonlijk 

hun hoed af in de audiëntiezaal, waarop ze door de vorst uitgenodigd werden om deze weer 

op te zetten bij het begin van hun redevoering. De vorst was dit verplicht tegenover de 

opdrachtgever van de gezant, het werd aanzien als het ultieme eerbewijs.45 

 

Deze ceremoniële omstandigheden bleven niet statisch bestaan doorheen de tijd maar 

reflecteerden de toenmalige politieke situaties. “Veroveringen” of concessies op het 

diplomatieke gebied kwamen veelvuldig voor en werden dan ook als echte 

machtsveroveringen beschouwd.46 Het moest ook niet altijd hard gespeeld worden, regeringen 

die hun goede wil tegenover een andere wilden tonen konden variaties aanbrengen in de 

ceremoniële gebruiken. Maar vorsten of regeringen die zich beledigd voelden konden zaken 

ook heel wat moeilijker maken gebruik te maken van ceremoniële zaken, zo kon de formele 

opening van het congres van Munster in 1644 pas zes maanden later beginnen door ruzies 

over de ceremonie. 

Opvallend is ook dat velen zelf inzagen dat het hier eigenlijk om triviale zaken ging, zelfs 

koning Gustavus Adolphus van Zweden schreef in 1630 dat alle koningen eigenlijk gelijk 

waren aangezien zij allemaal hun autoriteit van God hadden gekregen. 47 

2.4.3 Het ceremonieel van Frankrijk 
 

Tot de jaren dertig van de zeventiende zijn er niet veel bronnen in verband met dit onderwerp 

overgeleverd, jammer genoeg is dit net de periode van belang voor mijn onderzoek. 

Jan Heringa plaatst het ontstaan van het moderne karakter van het Franse hof tijdens de 

regering van de Valois. Het waren echter vooral Catharina de Medici en Hendrik III die zich 

hiermee bemoeid hebben. Ondanks de inspanningen van Hendrik III, Catharina de Medici en 

de latere koning Lodewijk XIII krijgt het hof zijn oude glorie niet terug na de moord op 

Hendrik IV.  

Pas na de Fronde slagen Anna van Oostenrijk en Mazarin er weer in om van het hof een 

belangrijk ceremonieel centrum te maken. 48 

                                                 
44 OSA, FN, liasse 23/24, deel 24, f9V, FdB aan AA, 19 januari 1617. 
45  J. Heringa, De eer en hoogheid van de staat. Over de plaats der verenigde Nederlanden in het diplomatieke 
leven van de zeventiende eeuw, Groningen, Wolters, 1961, p. 168. 
46 Ibidem, p. 154. 
47 M.S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy. 1450-1919, Londen, Longman, 1993, pp. 15-20, pp. 56-66. 
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2.4.4 Rapporten 
 

Diplomaten werden verwacht om regelmatig verslag uit te brengen aan het thuisfront, ook 

omgekeerd wensten zij op de hoogte gehouden te worden van de situatie in hun moederland. 

Ook dit aspect van de nieuwe diplomatieke ontstond in Italië om zo verder over Europa 

verspreid te worden. 

Dankzij deze groeiende tendens van diplomatieke correspondentie kunnen wij heden ten dage 

beschikken over uitgebreide diplomatieke archieven. De Franse regering begon hiermee in de 

16e eeuw; de Spaanse collectie in Simancas begon vorm te krijgen vanaf 1560. 

 

De informatie die heen en weer opgestuurd werd was meer dan eens van groot belang of 

geheim en hierdoor werden de boodschappers vlug een doelwit voor overvallen. Om dit 

probleem tegen te gaan werden kopieën van dezelfde brieven over verschillende routes 

opgestuurd, reisden de boodschappers verkleed als handelaars of werd de brief in 

geheimschrift opgesteld. Hiervoor werden cijfers gebruikt. Hele handleidingen werden 

hiervoor opgesteld, bijvoorbeeld De furtivis litterarum notis van Giovanni Battista della Porta 

(1563) of het Traité des chiffres van Blaise de Vigenère. Maar ook deze codes waren niet 

onfeilbaar, ze werden dikwijls jarenlang gebruikt door een bepaald land terwijl een vijandige 

natie deze al lang gekraakt had. 

 

Naast de regelmatige correspondentie die diplomaten moesten onderhouden werd er ook van 

hen geëist dat ze op het einde van hun ambtstermijn een lang eindrapport opstelden.49 

2.4.5 Betaling 
 

Aan het werken als diplomaat waren ook heel wat nadelen verbonden, zware persoonlijke 

uitgaven en zelfs gevaren. Deze functie werd dan ook dikwijls ondernomen als een soort 

opstap naar een meer prestigieuze en lucratieve positie aan het hof in zijn thuisland. 

Naarmate de tijd vorderde en er steeds meer mensen als diplomaat werkten had toch geen 

enkele staat een goede diplomatieke dienst uitgewerkt. Vorsten leken zelfs niet geïnteresseerd 

in de nationaliteit van hun diplomaten, en ook de uitbetaling van hun loon liet veel te wensen 

over. De ene vorst betaalde zijn diplomaten al beter dan de ander, maar het lijkt eerder regel 

                                                                                                                                                         
48 J. Heringa, De eer en hoogheid van de staat. Over de plaats der verenigde Nederlanden in het diplomatieke 
leven van de zeventiende eeuw, Groningen, Wolters, 1961, p. 169. 
49 M.S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy. 1450-1919, Londen, Longman, 1993, pp. 20-23. 
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dan uitzondering te zijn geweest dat een diplomaat chronisch met geldgebrek te kampen had. 

Lonen waren te laag, werden te laat en veel te onregelmatig uitbetaald. Deze geldtekorten 

hadden natuurlijk geen positief effect op hun werk en op het prestige dat ze moesten 

uitstralen. Het is dan ook geen verrassing dan men dikwijls niet vaak geschikte mensen vond 

voor deze functie.50 Omdat de bezoldiging heel laag was, moest de diplomaat de kosten vaak 

tegemoet komen met zijn persoonlijke geldmiddelen, het is dan ook niet verrassend dat 

meestal alleen rijke mannen voor een diplomatieke baan in aanmerking kwamen.51 

 

In de correspondentie van Ferdinand de Boisschot vinden we hier ook bewijzen voor terug. In 

een brief van 6 juli 1618 vraagt hij de aartshertogen om meer geld omdat hij de kosten niet 

meer kan dragen. ‘Suplico umilmente a V.A. se sirva de hacerme mrd de una ayuda de costa, 

en consideracion de las obligaciones de gasto que aqui tengo en tiempo de tan extraordinaria 

carestia y nunca vista en muchos anos atras en esta ciudad, siendo imposible de poder acudir 

a ellas, con el sueldo que V.A. me tiene senalado. Esperando de la grandeza de V.A. que no se 

serbira de que tras veynte y nueve anos continuos de serbicio...’ 52 

Maar de kosten waarmee deze diplomaten te kampen hadden lijken niet volledig op de 

schouders van de vorst die hij vertegenwoordigde te vallen. Ook de vorsten van het land waar 

ze tewerkgesteld werden lijken soms bij gedragen te hebben door middel van geld en gratis 

verblijf. Deze praktijk bleef echter niet lang bestaan. 

 

Een goed vooruitzicht waar de diplomaat op kon hopen was een geschenk van de vorst waar 

hij tewerkgesteld was aan het einde van zijn ambtstermijn. Dit leek een gewoonte te zijn nog 

voor het ontstaan van de permanente ambassades. Deze geschenken waren dikwijls gouden 

kettingen, maar het kon ook gaan om paarden, juwelen, kledij of zelfs cash geld. Deze 

geschenken konden de geleden financiële problemen dikwijls verzachten. Deze praktijk lag 

wel gevoelig want hoe hoger een diplomaat geacht werd, hoe duurder zijn geschenk was. Ook 

hier komt status dus weer om de hoek kijken.53 Een diplomaat kon een geschenk echter ook 

weigeren als hij het beledigend klein vond, als zijn missie geen succes was geweest of als er 

oorlog dreigde tussen de twee staten. Deze praktijk bleef in de 17e eeuw bestaan.54 

                                                 
50 M.S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy. 1450-1919, Londen, Longman, 1993,  pp. 32-36. 
51 Fl. Peeters, Diplomatieke stijl, Gent, Story-Scientia, 1969, p. 40. 
52 OSA, FN, liasse 25, f255, FdB aan AA, 6 juli 1618. 
53 M.S. Anderson, op. cit.,  pp. 32-36. 
54 Ibidem, pp. 49-50. 
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2.4.6 Moeilijkheden 
 

Een diplomaat had niet enkel te lijden onder financiële moeilijkheden, ook de moeilijkheden 

veroorzaakt door afstand en de bijhorende moeilijke reisomstandigheden maakten het werk 

zwaar. De afstanden zorgden ervoor dat de communicatie moeilijk verliep maar maakten het 

reizen zelf ook enorm zwaar. Slecht weer en het winterseizoen maakte dit nog harder. 

Naarmate de tijd vorderde was er wel een (trage) verbetering in communicatie merkbaar. 55 

 

Het feit dat de wettelijke omstandigheden en status van diplomaten beter en beter omschreven 

werden zorgde ook voor het verdwijnen van heel wat ongemakken.  

In het begin van de diplomatie waren de eigendommen en ook de fysieke integriteit van de 

ambassadeur zelf niet altijd gegarandeerd. Het gebeurde meer dan eens dat een ambassadeur 

gearresteerd werd omdat hij vertrouwelijke informatie had doorgegeven. 

Deze behandelingen werden tegen het einde van de 16e eeuw echter steeds uitzonderlijker, en 

vooral in het begin van de 17e eeuw werd er werk gemaakt van een duidelijke omschrijving 

van de juridische positie van de diplomaat. 56 

Zo hadden ze een vrije uitoefening van religie, ook al leefden ze in een staat met een andere 

religie. Dit recht werd soms echter misbruikt door diplomaten die religieuze minderheden 

gingen steunen. Een religieus-neutrale houding was echter een belangrijke voorwaarde voor 

een succesvolle diplomatieke carrière.  

Diplomaten werden vrijgesteld van belastingen of goederen die zij of hun huishouden 

gebruikte, dit werd dan weer dikwijls misbruikt met het invoeren van goederen die ze dan ter 

plaatste met winst gingen verkopen. 57 

2.4.7 Taal 
 

Latijn was in het begin van de diplomatie de diplomatieke taal bij uitstek maar dit nam in de 

loop van de 16e eeuw af. Italiaans lijkt in de tweede helft van de 16e eeuw de plaats van Latijn 

ingenomen te hebben. Men leek meer moeite te doen om Italiaans te leren dan Frans, dit was 

het geval in Spanje, Engeland en het kwam aan het Oostenrijkse Habsburgse hof evenveel 

voor als Spaans. Toch werd het nooit dé algemene taal van de diplomatie. 

                                                 
55 M.S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy. 1450-1919, Londen, Longman, 1993, pp. 36-38, pp. 53-55. 
56 Peter van Kemseke red, Diplomatieke cultuur, Leuven, Universitaire Pers, 2000, pp. 18-19. 
57 M.S. Anderson, op. cit., pp. 36-38, pp. 53-55. 
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Franse diplomaten spraken namelijk gewoonlijk Frans, Spanjaarden Spaans en in Brussel was 

ook het Spaans de taal. 

 

2.5 De ideale ambassadeur 
 

De ideale ambassadeur moest aan heel wat eisen voldoen. Volgens een auteur in 157058 moest 

hij voldoende opgeleid zijn; op academisch vlak betekende dit op de hoogte zijn van het 

(Romeins) recht, geschiedenis en Latijn. Hij moest een vlotte en aangename prater zijn, liefst 

de taal spreken van het land waar hij tewerkgesteld was, zoniet was het Latijn een oplossing. 

Rijk zijn was zeker een pluspunt, om aan de moeilijke financiële situatie van zijn beroep 

tegemoet te komen. Hij moest ook fysiek aantrekkelijk zijn, met andere woorden 

presenteerbaar zijn. Een groot huishouden, een groot aantal paarden en koetsen moest de 

rijkdom van zijn vorst uitstralen. Voor de rest was discretie en beleefdheid heel belangrijk.59 

 

G. Mattingly duidt op heel wat overeenkomsten tussen 16e en 17e eeuwse auteurs60 wat betreft 

‘the perfect ambassador’. Allemaal wijzen ze op het feit dat een ambassadeur rijk, van goede 

afkomst en knap moest zijn. Enkele opperen voorzichtig dat als een ambassadeur uit zichzelf 

niet welgesteld genoeg was, de vorst hier moest bijspringen, maar de meeste zijn 

onverbiddelijk wat betreft het feit dat de ambassadeur zelf bemiddeld moest zijn. De vereisten 

in verband met het uiterlijk kunnen ons raar doen overkomen maar Gentili citeert Aristoteles 

in zijn werk dat ‘het effect van schoonheid de beste manier van introductie is’.61 

Uit een 17e eeuws document van een Spaanse ambassadeur in Rome kwamen de volgende 

omschrijvingen van een ideale ambassadeur naar voor: hij moest energiek en waardig maar 

zeker niet verlegen of zachtaardig zijn. Hij moest geloven in het belang van 

onderhandelingen, zorgen dat hij het hele politieke apparaat niet te hoog maar zeker ook niet 

te laag schatte en in alle zaken de autoriteit van de Spaanse koning garanderen. Tijdens 

audiënties moest hij ernstig blijven, zich niet laten misleiden door waardeloze adviezen, enz. 

Hij moest diners organiseren voor leden van de adel en met hen uitstekende relaties 

onderhouden, ook zorgen dat zijn dienaren altijd uiterst vriendelijk bleven, alles om zijn 

                                                 
58 Francis Thynne, The Perfect Ambassador, treating of the Antiquitie, Priviledges and Behaviour of Men 
belonging to that Function, London, 1652, p. 14. 
59 M.S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy. 1450-1919, Londen, Longman, 1993, pp. 26-27. 
60 Don Juan Antonio De Vera, Tasso, Etienne Dolet, Conrad Braun, Ottaviano Maggi, Ayrault en La Mothe Le 
Vayer, Torquato Tasso en Alberico Gentili. 
61 G. Mattingly, Renaissance diplomacy, Londen, Cape, 1963, pp. 211-222. 
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reputatie hoog te houden. Geen enkele uitgave mocht bespaard blijven om spionnen te 

betalen.62   

‘The perfect ambassador’ blijft een populair onderwerp in de 18e en latere eeuwen.63 

 

2.6 Conclusie 
 

Sinds permanente relaties tussen staten beter georganiseerd en in stand gehouden werden 

veranderde er eigenlijk toch nog niet veel aan het traditionele wantrouwen en bedrog tussen 

de verschillende staten. Nog altijd werd aangenomen dat een staat zijn belofte hield zolang het 

hem uitkwam. Dit maakte het werk van de diplomaat uiteraard nog moeilijker, meer dan eens 

werden diplomaten op hun reis van of naar hun thuisland overvallen en gevangen genomen 

aangezien hun werk dikwijls als bedreigend werd gezien. In 1550 probeerde Maria van 

Hongarije, de toenmalige gouvernante-generaal van de Nederlanden, de Franse diplomaat 

gevangen te nemen die terugkwam van zijn missie in Engeland. 64 

 

  

                                                 
62 L. Van der Essen, « Le rôle d’un ambassadeur au XVIIe siècle. Contribution à l’histoire de la diplomatie. » in : 
Revue belge de philologie et d’histoire, II (1923), pp. 343-317. 
63 Jean Hotman, François de Callières, Abraham de Wicquefort en Pecquet; Rousseau du Chamoy, 1912. 
L. Van der Essen, art. cit., p. 306. 
64 M.S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy. 1450-1919, Londen, Longman, 1993, pp. 38-40. 
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3. Ferdinand de Boisschot: een korte biografie 
 

Ferdinand de Boisschot werd, waarschijnlijk, in 157065 geboren te Brussel als zoon van Jan 

Baptist van Boisschot en Catharina van den Troncke.66 

Jan Baptist van Boisschot bouwde na zijn rechtenstudies in Leuven een mooie carrière op als 

raadsheer in de Geheime Raad en lid van de Raad van State. Hij vertrok ook meermaals op 

diplomatieke missie, vooral naar het hof van koningin Elisabeth van Engeland. Hij moet dus 

het vertrouwen genoten hebben van de toenmalige vorst Filips II en landvoogd Requesens. 

Maar de staatsgreep van de Prins van Oranje, na de dood van Requesens, op 4 september 

1576 maakte een einde aan zijn carrière. De opstandelingen beschuldigden hem van 

Spaansgezindheid en namen hem gevangen, ze lieten hem pas in maart het volgende jaar weer 

vrij. Later belandde hij opnieuw in de gevangenis, waar hij enkele jaren later, op 28 oktober 

1580, stierf aan de gevolgen van de slechte behandeling. 67 

 

Na zijn dood verhuisde het gezin naar Keulen waar Ferdinand zijn studies begon, enkele jaren 

later beëindigde hij deze aan de Leuvense rechtsfaculteit. Hierop trad hij in de advocatuur en 

werd hij korte tijd later geadmitteerd als advocaat in de Raad van Brabant. Hij verwierf vlug 

enige bekendheid in officiële kringen en werd in 1592 benoemd tot auditeur-generaal bij het 

Spaanse leger in de Nederlanden, deze functie zou hij uitoefenen tot in 1611. Een belangrijke 

en moeilijke functie in een tijd waarin de discipline van de slecht betaalde troepen ver te 

zoeken was.68 

 

In 1594 werd hij als rechter aangesteld bij het ‘Tribunal de la Visita’.69 Dit tribunaal werd 

door Esteban de Ibarra, onder aartshertog Ernst, opgericht. Deze secretaris van Filips II werd 

door de vorst naar de Nederlanden gestuurd om onder andere de geheime correspondentie van 

de nieuwe gouverneur te verzorgen. Hiernaast moest hij ook een tribunaal oprichten dat 

onderzoek moest doen naar financieel misbruik van, onder andere, Spaanse functionarissen 

die betrokken waren bij het financieel beheer sinds het vertrek van Filips II in 1559, en voor 

                                                 
65 Andrée Despy-Meyer stelt in zijn Contributions à l’histoire économique et sociale, tome VII over ‘la famille 
des Boisschot du VIe au XVIIIe siècle’ dat Ferdinand de Boisschot op 26 juni 1570 werd geboren. 
66 C. Thomas, Le personnel du Conseil Privé des Pays-Bas des archiducs Albert et Isabelle à la mort de Charles 
II (1598-1700), Brussel, Archives et Bibliothèques de Belgique, 2005, p. 55. 
67 De Rijckman, De Betz, F. en de Jonghe d’Ardoye, E, Armorial et biographies de chanceliers et conseillers de 
Brabant. Deel 3, Hombeek, 1956, pp.  611-612. 
68 Ibidem, pp. 135-136. 
69 Boisschot, Ferdinand van, in: J. Lefèvre, Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Paleis der Academiën, 
1964, dl. 1, kol. 216. 
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de nodige straffen te zorgen. Het tribunaal trad in werking onder aartshertog Ernst, de 

oprichtingsakte dateert van 28 mei 1594, en beëindigde zijn opdracht onder de regering van 

Albrecht en Isabella. 70 

 

Het werk van Boisschot ging niet onopgemerkt voorbij, aartshertog Albrecht uitte in een brief 

van 27 februari 1607 dan ook zijn tevredenheid over Boisschot aan Filips III.71 

Zijn carrière bleef zich verder ontwikkelen toen hij in 160872 als raadsheer bij de Geheime 

Raad werd aangesteld. Precies deze voorspoedige loopbaan viel bij verschillende mensen in 

verkeerde aarde en zij probeerden hem dan ook zwart te maken in Madrid. De aartshertog 

kwam hierop hoogstpersoonlijk tussen beide door op 28 juli 1609 een brief te schrijven aan 

Filips III waarin hij de vorst herinnerde aan de vele diensten, vooral op financieel vlak, van 

zowel Ferdinand als zijn vader.73 

 

De diplomatieke carrière van Ferdinand de Boisschot startte na de ondertekening van het 

Twaalfjarig Bestand, toen de aartshertogen hem naar het hof van koning James I Stuart 

zonden, hij zou deze functie van 1611 tot eind 1615 uitoefenen. 

De aartshertogen lieten zich namelijk aan enkele buitenlandse hoven vertegenwoordigen: 

zoals gezegd aan het hof te Londen, maar ook in Rome en Parijs. Voor deze buitenlandse 

vertegenwoordiging werden dikwijls leden uit de Geheime Raad gekozen, zo verging het ook 

Ferdinand de Boisschot. 74 

Zijn taak hier was trachten de geschillen bij te leggen die waren ontstaan in verband met de 

opvolging in de hertogdommen Kleef en Gulik (voor ligging zie bijlage 2), waarin Spanje 

tussenkwam om te voorkomen dat de protestantse pretendenten de macht over deze 

hertogdommen zouden overnemen. Hij moest vooral proberen te voorkomen dat James I zich 

hiermee zou bemoeien. De Engelse vorst handelde uiteindelijk inderdaad niet helemaal als 

verwacht, waarschijnlijk zat Boisschot hier voor een deel tussen. 75 

                                                 
70 J. Lefèvre, « Le Tribunal de la Visite (1594-1602) », in : Archives, bibliothèques et musées de Belgique, 1932, 
9, pp. 66-67. 
71 H. Lonchay en J. Cuvelier, Correspondance de la Cour d’Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIe 
siècle, Brussel, Kiessling et Imbreghts, 1923, t. 1, p. 246. 
72 Volgens Andrée Despy-Meyer werd Boisschot op 21 mei 1607 benoemd. 
73 H. Lonchay en J. Cuvelier, op. cit., p. 335. 
74 Boisschot, Ferdinand van, in: J. Lefèvre, Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Paleis der Academiën, 
1964, dl. 1, kol. 216-217. 
75 Andrée Despy-Meyer, « De la Mairie d’Oosterhout au conseil Privé des Pays-Bas. La famille des Boisschot du 
XVIe siècle au XVIIIe siècle », in : Contributions à l’histoire économique et sociale, Tome VII, p. 31. 
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Kort na het eerste vertrek van Boisschot sloot James I echter een akkoord met de 

Evangelische Unie, waarop er militaire operaties opgestart werden waarbij een Engels-Duits 

leger tegenover het Oostenrijkse leger, geholpen door troepen uit de Nederlanden, kwamen te 

staan.  

De Spaanse en Oostenrijkse Habsburgers waren er ondertussen in geslaagd om Bohemen , 

Hongarije en ook de Palts in te nemen. De protestantse vorst Frederik V werd in de Palts op 

eigen terrein verslagen door generaal Tilly. Eén stad bleek echter moeilijker te veroveren zijn, 

namelijk Frankenthal, zij werd verdedigd door Engelse troepen en hierop werd Ferdinand de 

Boisschot naar Londen gestuurd. Hij slaagde erin James I een wapenstilstand aan te praten 

waarbij Isabella gedurende 18 maanden Frankenthal in handen kreeg, op voorwaarde dat de 

Engelse troepen er mochten terugkeren indien de oorlog met Oostenrijk zou worden hervat. 

Hierdoor kwam de stad dan toch nog in katholieke handen.76  

Na zijn diplomatieke taak in Londen, die werd afgerond eind 1615, werd hij naar het hof van 

Lodewijk XIII gestuurd. Op deze diplomatieke taak gaan we in dit werk dieper in. 

 

Na afloop van zijn verblijf te Parijs keerde Boisschot terug naar de Nederlanden waar hij zijn 

functie in de Geheime Raad opnieuw opnam. Hij werd hiernaast op 9 maart 1622 ook nog 

aangesteld als raadsheer bij de Raad van State. Ondanks deze prestigieuze benoeming stelde 

de Raad van State de daaropvolgende jaren niet veel meer voor, op papier bleef de Raad 

bestaan maar in werkelijkheid werd deze nauwelijks nog samengeroepen. 77 

De adel werd al een tijdje geweerd uit de Raad van State en vervangen door juristen, maar 

toch werd er nog veel moeite gedaan om te regeren buiten de Raad van State om. Dit lukte de 

Aartshertogen goed78: de belangrijkste staatszaken werden nu behandeld in de Junta van State 

en Oorlog, opgericht door kardinaal Alonso de la Cueva, ambassadeur van Filips IV in de 

Nederlanden.  

Hoe exclusief deze Junta was blijkt al uit het feit dat deze vergaderde bij de ambassadeur of 

bij opperbevelhebber Spinola thuis. Naast deze twee heren behoorden nog slechts drie juristen 

uit de Zuidelijke Nederlanden tot de Junta; dit waren Engelbert Maes, hoofd-voorzitter van de 

                                                 
76 Andrée Despy-Meyer, « De la Mairie d’Oosterhout au conseil Privé des Pays-Bas. La famille des Boisschot du 
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Geschiedenis der Nederlanden, V, Haarlem, 1980, p. 398. 
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Geheime Raad en lid van de Raad van State; Willem Steenhuys en Ferdinand de Boisschot, 

allebei leden van de Raad van State sinds 1622.  

Leden van de adel werden dus door deze Junta genegeerd, enkele jaren later zou dit protesten 

veroorzaken toen in 1629 enkele edelen via de Raad van State eisten om meer inspraak te 

krijgen in het beleid. De adellijke frustraties werden niet alleen veroorzaakt doordat ze 

genegeerd werden door Spanje maar het ging helemaal te ver dat binnenlandse juristen zoals 

Boisschot en Steenhuys hen neerbuigend behandelden. Zij hadden jarenlang beslist over hoge 

benoemingen in de Junta en andere belangrijke beslissingen zonder de mening van de adel te 

raadplegen. Boisschot en Steenhuys hadden met andere woorden te veel macht gekregen en 

dit moest beperkt worden. Dit werd uiteindelijk deels opgelost door de uitbreiding van de 

Junta met één edelman uit de Raad van State en één jurist. 

 

Boisschot behandelde de adel op een neerbuigende manier terwijl hij er zelf alles aan deed om 

tot de adel toegelaten te worden. Dit lijkt eerder contradictorisch maar in dit verhaal stond de 

adel zijn persoonlijke ambities waarschijnlijk gewoon in de weg. Het beviel hem zeker dat de 

Junta alle macht in handen had en dat hij zich in het centrum bevond, hoe meer de Raad zou 

uitgebreid worden, hoe minder macht hij zou hebben. 

Maar waarom dan specifiek de adel op een neerbuigende manier behandelen? Dit kwam 

waarschijnlijk door persoonlijke frustratie, wanneer edellieden tot de Junta toegelaten zouden 

worden zouden zij hem kunnen tegenwerken met het argument dat hij niet van adel was. 

 

In oktober 1626 werd Boisschot tot kanselier van Brabant benoemd. Hierdoor werd hij de 

belangrijkste raadsheer uit de Zuidelijke Nederlanden, vanzelfsprekend werd dit het 

hoogtepunt van zijn carrière. 79 In deze functie was hij de opvolger van Pieter Peckius, 

eveneens gewezen diplomaat aan het hof te Parijs. Zijn benoemingsbrief stelde dat hij naast 

deze nieuwe functie, zijn aanstelling in de Geheime Raad mocht behouden, samen met alle 

hieraan verbonden wedden en voorrechten. Hij stond duidelijk in de gunst bij Filips IV en 

Olivares. Hij zou deze functie tot aan zijn dood in 1649 bekleden. 80 
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De machtshonger van Boisschot bracht hem ook in conflict met andere machtige heren uit 

zijn tijd: toen Pieter Roose in 1633, naast zijn functie als hoofd van de Geheime Raad, ook 

voorzitter van de Raad van State werd, werd hij tegelijkertijd een vijand van Boisschot. 81 

Door het stijgende prestige van de Geheime Raad en de sterke persoonlijkheden van een reeks 

hoofd-voorzitters van de Geheime Raad werd deze functie als een soort eerste-ministerschap 

gezien. Het werd ook steeds meer de gewoonte dat de hoofd-voorzitter van de Geheime Raad 

hiernaast de Raad van State voorzat. Door deze twee functies werd Roose dan ook de 

belangrijkste minister in de Zuidelijke Nederlanden. 82 

Ferdinand de Boisschot vond dat hij op basis van al zijn verdiensten en anciënniteit eveneens 

recht had op die functie. Dat Boisschot recht op zijn doel afging blijkt uit de politieke rel die 

hij hierna veroorzaakte: Filips IV en Isabella stonden achter de benoeming van Roose en 

probeerden Boisschot duidelijk te maken dat Roose nu eenmaal een betere kandidaat was, 

maar ze bleven hem nog altijd heel erkentelijk voor alle diensten die hij hen had geleverd. Dit 

haalde echter niets uit, Boisschot en collega Willem Steenhuys weigerden Roose als nieuwe 

hoofd-voorzitter te erkennen en startten een lastercampagne op.  Ze gingen zover dat ze het 

politieke werk van Roose onmogelijk maakten en zo het hele regeringswerk lam legden. Dit 

viel natuurlijk niet in goede aarde en algauw werd Filips IV dan ook op de hoogte gebracht, 

de zaak werd besproken in de consejo. Filips IV schreef aan Isabella dat ze ervoor moest 

zorgen dat Roose zijn werk kon uitvoeren. De situatie leek hiermee ten einde maar onderhuids 

bleven de spanningen doorleven. 83 

 

Na zijn carrière als ambassadeur in Parijs en Londen werd hij in 1621 opnieuw naar Louis 

XIII gezonden, dit keer als buitengewoon ambassadeur. Hij moest ervoor zorgen dat Frankrijk 

zijn troepen in de Nederlanden terugriep, en in het algemeen een einde maakte aan de alliantie 

met de Verenigde Provinciën om zo tot een Frans-Spaanse alliantie te komen. 84 
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Dit keer slaagde Boisschot echter niet: aartshertog Albert schreef in een brief aan Filips IV 

dat de Franse beloften waardeloos waren. 85 

In 1622 werd hij samen met Peckius naar de conferentie over de vrede in de Palts gestuurd. 86 

Deze conferentie vond, in overleg met de ambassadeurs van Duitsland en Engeland, plaats in 

Brussel. 87 In het daaropvolgende jaar eindigde zijn diplomatieke carrière met een laatste reis 

naar Engeland. 88 

 

Ferdinand de Boisschot had op professioneel vlak veel bereikt. Op persoonlijk vlak bezat hij 

verschillende belangrijke heerlijkheden in Brabant, met name Zaventem, Nossegem, 

Sterrebeek, Kwaderebbe en nog enkele andere. Hij wou het hier echter niet bij laten en 

streefde naar meer. De aartshertogen verhieven zijn domein te Zaventem in 1621 tot een 

baronie. Hieruit blijkt duidelijk dat zij hem heel welwillend waren. Voor hem persoonlijk was 

dit zeker ook een hoogtepunt aangezien hij hiermee, als eerste in zijn familie, een adellijke 

titel verwierf. 

 

Hij was echter nog niet tevreden en streefde, ter gelegenheid van het huwelijk van zijn oudste 

dochter, naar een grafelijke titel. Op dit moment vond men in Madrid dat hij te ver ging, ook 

dit verzoek werd op het eerste moment tegengehouden. Maar in 1644 besloot Filips IV hem 

die titel wel te verlenen, weldegelijk alleen voor hem persoonlijk. Dit betekende dat zijn 

nageslacht deze titel niet zou erven, wat niet de bedoeling was van Boisschot. Filips IV bleek 

uiteindelijk bereid om op 31 december 1644 zijn heerlijkheid Erps tot graafschap te verheffen 

en deze titel erfelijk te maken. 89 Niet alleen de aartshertogen, maar ook de Spaanse vorst, 

moeten hem dus hoog geacht hebben. De vorst toonde zich waarschijnlijk ook wat 

toegeeflijker aangezien deze titels hem niets kostten, hij wist ook hoe begeerd deze adellijke 

titels waren bij de Zuid-Nederlanders, ze zouden hun trouw ten opzichte van hem alleen maar 

versterken. 90 
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Gedurende de laatste jaren van zijn leven verslechterde de gezondheidstoestand van Boisschot 

behoorlijk en zodoende speelde hij geen belangrijke publieke rol meer. Op het einde moest hij 

zelfs geassisteerd worden in zijn functie als kanselier. 

Hij overleed op 24 november 1649 en werd begraven in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten 

Zavel. 91 

 

Tot slot nog iets over het gezin van Ferdinand de Boisschot. Hij trouwde op 21 mei 1607 met 

Anne Marie Camudio, een vrouw van Spaanse afkomst. Haar familie was in navolging van de 

infante naar de Nederlanden getrokken. Zelf was ze kamerjuffrouw van de infante, deze 

positie heeft waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld bij de politieke carrière van haar 

echtgenoot. 

Samen kregen ze vijf kinderen waarvan één op jonge leeftijd overleed. Één zoon, François, 

die de enige erfgenaam werd van zijn vader, en drie dochters; Jeanne-Françoise, Béatrice-

Thérèse en Anne-Sébastienne. 

François werd graaf van Erps en baron van Zaventem. Hij werd luitenant aan het Feodale Hof 

van Brabant en huwde met Anne-Marguerite de Lannoy. 92 

Met hem begon ook de achteruitgang van de familie Boisschot: dankzij het fortuin en succes 

van zijn vader maakten hij en zijn zoon wel nog deel uit van de aristocratie, maar zelf 

slaagden ze er niet in om een even grote rol te spelen op politiek, diplomatiek of 

administratief vlak als hun (groot)vader. 93 

 

3.1 Besluit  
 
De familie de Boisschot blijkt doorheen haar geschiedenis een sterke opgang gemaakt te 

hebben, dit is vooral toe te schrijven aan Ferdinand de Boisschot en zijn vader. 

Jan-Baptist kwam dankzij zijn universitaire studies in Brussel, het hart van de centrale 

administratie van de Nederlanden, terecht. Hij slaagde er in om een administratieve functie te 

verwerven maar verder dan dit kwam hij echter niet. 94 

                                                 
91 Andrée Despy-Meyer, ‘De la Mairie d’Oosterhout au conseil Privé des Pays-Bas. La famille des Boisschot du 
XVIe siècle au XVIIIe siècle’, in : Contributions à l’histoire économique et sociale, Tome VII, p. 26. 
Volgens Catherine Thomas overleed Ferdinand de Boisschot op 24 oktober 1649. 
92 C. Thomas, Le personnel du Conseil Privé des Pays-Bas des archiducs Albert et Isabelle à la mort de Charles 
II (1598-1700), Brussel, Archives et Bibliothèques de Belgique, 2005, pp. 55-56. 
93 Andrée Despy-Meyer,  op. cit., p. 38. 
94 Ibidem, p. 44. 



  42 

De carrière van zijn zoon Ferdinand ging wel veel verder. Hij heeft kort samengevat een 

veelzijdige en luisterrijke carrière uitgebouwd. Dit met behulp van de aartshertogen en de 

Spaanse vorsten Filips III en IV die hem steeds goed gezind waren.  

Zijn machtshonger bracht hem ver, maar niet altijd ver genoeg. Zo greep hij naast het ambt 

van president van de Raad van State, dit toch zijn groot ongenoegen. De rel die hij hierna 

opstartte is waarschijnlijk een uiting van zijn persoonlijke arrogantie. Hij kon het namelijk 

ook niet verdragen dat zijn familie (nog) geen adellijke titels had en zou hier gedurende zijn 

verdere leven voor blijven ijveren.  
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4. Ferdinand de Boisschot te Parijs: 1617-1620 
 

4.1 Proloog: van Henri IV tot Louis XIII  
 

Op 14 mei 1610 werd de Franse vorst Henri IV door François Ravaillac vermoord. De 

moordenaar bleek extreem-katholiek te zijn en hoewel zijn daad veel weerzin opriep, bleken 

wel meer mensen zich te kunnen vinden (zij het dan iets gematigder) in de gedachtegang van 

Ravaillac. Henri IV steunde namelijk zowel protestanten als katholieken, al naargelang het 

hem uitkwam. Veel katholieken konden zich hier uiteraard niet in vinden. 95 Henri IV mocht 

zich dan wel bekeerd hebben tot het katholicisme, toch keerden veel streng katholieken in 

Frankrijk zich eerder naar het Spaanse hof dan het Franse. Zoals gezegd waren zij streng 

gekant tegen de pro-protestantse houding van het Franse hof en haar plannen van een nieuwe 

oorlog tegen Spanje, als een natuurlijke (katholieke) bondgenoot in de strijd tegen ketterij. 96 

Deze aanslag op het leven van de Franse koning was geen volslagen verrassing, het was 

eerder verrassend dat Henri IV nog zo lang geleefd had nadat pas de 20e aanslag op zijn leven 

hem fataal was geworden. 97 

 

Grote paniek en verwarring braken onmiddellijk uit, mede omdat zijn opvolger, Louis XIII 

nog minderjarig was. Henri IV had hier nooit een regeling voor getroffen maar net de dag 

voor de moord was de koningin, Maria de Medici, gekroond in Saint-Denis. De koning stond 

namelijk op het punt om op militaire campagne te vertrekken en wilde dat de koningin in zijn 

afwezigheid als regent kon regeren. 

In de algemene verwarring besliste men om zo snel mogelijk het regentschap van de koningin 

te regelen, nog voor rivaliserende machten van de situatie gebruik zouden maken, om zo de 

continuïteit van de regering van Henri IV te verzekeren. Dit moest geregeld worden door het 

Parlement. 

De volgende dag werden de koningin en de Louis XIII opgewacht in dit Parlement, het 

regentschap van de koningin zou hier geregistreerd worden in het bijzijn van de jonge koning. 

Zo begon het regentschap van Maria de Medici, dat zou duren van 1610 tot 1617.98 
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Maar laat ons eerst nog eens kort terugkeren naar de regering van Henri IV.  

Tijdens zijn regering werd Frankrijk geteisterd door veel problemen, waaronder de 

Hugenotenoorlogen tussen de protestanten en katholieken. Met de uitvaardiging van het Edict 

van Nantes in 1598 wist hij een eind te maken aan deze oorlog. Dit Edict gaf de protestanten 

een behoorlijke vrijheid en zorgde ervoor dat twee godsdiensten in één staat tegelijkertijd 

konden bestaan, dit was in deze tijd iets volledig nieuws en waarschijnlijk ook daarom werd 

het Edict nauwelijks nageleefd. De katholieke godsdienst bleef de belangrijkste godsdienst in 

Frankrijk, terwijl de Hugenoten slechts in bepaalde streken hun vrijheden gewaarborgd zagen. 

Het Edict stuitte bij de Katholieken dan ook op veel verzet terwijl de Hugenoten zich niet 

bevrijd zagen uit hun bedreigde positie.  

De kwestie was dus nog lang niet opgelost en bleef voortdurend voor ernstige problemen 

zorgen, waarschijnlijk heeft ze dan ook veel te maken met zijn moordaanslag. 99 

 

Het was dus helemaal niet zo dat dankzij Henri IV en het Edict van Nantes de Hugenoten alle 

vrijheid kregen die ze maar durfden wensen, het Edict werd zoals gezegd tegengewerkt maar 

ook Henri IV zelf liet het Edict niet op volle kracht werken. Zo hadden de Hugenoten het 

recht verkregen op versterkte steden, maar tegelijk halveerde hij hun subsidies. Nooit hebben 

ze de volledige subsidies gekregen waar ze, volgens het Edict, recht op hadden. 

Maar na zijn dood begonnen de problemen pas echt, want zowel Maria de Medici als Louis 

XIII stonden negatief ten opzichte van het protestantisme. 100 

  

Een ander belangrijk probleem was de adel. Zij voelden zich achteruitgesteld doordat Hendrik 

IV, naast de prinsen en geestelijkheid, de adel weerde uit de Raad van de koning. In hun 

plaats vertrouwde de koning op enkele raadslieden zoals Pierre Jeannin101, Villeroy102, 

Sillery103 en Sully104.  

Hoewel de koning ook ten opzichte van hen vrijgevig was wat betreft gunsten, hadden les 

grandes ook veel reden tot klagen. De vorst legde hen huwelijken op met de bedoeling de 

bestaande rivaliteiten tussen de grote families te behouden, om zo eventuele opposities tegen 
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103 Nicolas Brulart, sieur de Sillery, kanselier. 
104 Minister van Financiën van 1598 tot 1611. 
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de kroon te voorkomen. Stuk voor stuk werden ze ook scherp in de gaten gehouden en zagen 

ze hun politieke macht wegsmelten als sneeuw in de zon. 

De adel zou het hier echter niet bij laten en de reeks samenzweringen, waar Frankrijk van 

1602 tot 1606 door geteisterd werd, zouden dan ook vooral hun werk zijn. 105  

De dood van Henri IV bracht geen grote veranderingen met zich mee in de samenstelling en 

organisatie van de verschillende raden. De oude raadsheren van Henri IV, met name Villeroy, 

Sillery en Jeannin bleven ook aan de macht. 106 

 

Eenmaal gezorgd was voor vrede in eigen land sloot Hendrik IV in hetzelfde jaar ook vrede 

met Filips II van Spanje door middel van de Vrede van Vervins. 107 In 1595 had hij de oorlog 

verklaard aan Spanje, dat klaar stond om Frankrijk binnen te vallen, maar maakte een einde 

aan deze dreiging toen hij de Spaanse troepen op 5 juni 1595 te Fontaine-Française versloeg. 

Maar Spanje was niet definitief verslagen, door de alliantie van de Franse vorst met de 

Engelse en Nederlandse protestanten kreeg Spanje steun van sommige Franse katholieken. 

Fanatieke Dominicanen en Kapucijnen zorgden ervoor dat Filips II in 1597 Amiens kon 

binnenkomen en veroveren, het kostte Hendrik IV enorm veel moeite om deze stad terug te 

winnen. Beide partijen konden deze oorlog echter niet meer aan en uiteindelijk werd er 

overgegaan tot onderhandelingen. Op 2 mei 1598 werd de Vrede van Vervins getekend. 108 

 

Er werd vrede gesloten maar van een echte alliantie was geen sprake, hiervoor zou Frankrijk 

haar bondgenoten; namelijk de Verenigde Provinciën, Engeland en de protestantse Duitse 

vorsten; in de steek moeten laten en zich distantiëren van de Italiaanse aangelegenheden, dit 

stond gelijk aan buigen voor de Spaanse suprematie, iets wat Frankrijk nooit zou doen. Deze 

vrede kwam meer voor uit de nood aan een rustperiode, waarin Frankrijk zich zou kunnen 

herstellen.  Het is dus een feit dat de buitenlandse politiek van Henri IV tot in 1609 over het 

algemeen gericht was op vrede, naast het Edict van Nantes en het Verdrag van Vervins kwam 

hij ook ter hulp bij de regeling van het Twaalfjarig Bestand. In 1609 leek dit echter te 

veranderen: Henri IV werd agressief en begon het leger opnieuw op te bouwen, 

voorbereidingen werden gemaakt voor zijn vertrek. Maar toen werd hij vermoord en niemand 
                                                 
105 S. Barendrecht, François van Aerssen. Diplomaat aan het Franse hof (1598-1613), Leiden, Universitaire 
pers, 1965, p. 14; p. 17. 
R. Briggs, Early modern France, 1560-1715, Oxford, University Press, 1977, p. 81. 
106 R. Mousnier, “Le conseil du roi de la mort de Henri IV au gouvernement personnel de Louis XIV”, in : 
Etudes d’histoire moderne et contemporaine, I (1947), pp. 30-36.  
107 V.-L. Tapié, France in the age of Louis XIII and Richelieu, translated and edited by D. Mcn. Lockie, 
Cambridge, University Press, 1984, p. 65. 
108 C. Mettra, La France des Bourbons. I. D’Henri IV à Louis XIV, Brussel, Editions Comlexe, 1981, p. 57. 
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was volledig op de hoogte van zijn plannen. Het gerucht ging dat het eigenlijk allemaal 

draaide om Charlotte de Montmorency, de vrouw van de prins van Condé. Misschien daarom 

dat Sully na de dood van Henri IV het idee van ‘the Grand Design’ verspreidde, om het echte 

verhaal wat te verdoezelen. 109 Het romantische element werd duidelijk in brieven van Henri 

IV: nadat Condé met zijn vrouw naar de Zuidelijke Nederlanden vluchtte was Henri woedend. 

Hij eiste dat Albert, of Filips III, ervoor zorgden dat Condé terugkeerde naar Frankrijk, zoniet 

zouden er problemen komen. Dit was zeker waar, maar er speelden ook nog andere zaken in 

het toenmalige Europa. 110 

 

Het belang van de moord op Henri IV voor Spanje mag niet onderschat worden. Henri IV 

stond namelijk al te vijandig ten opzichte van Spanje wat voor een constante spanning en 

oorlogsdreiging zorgde tussen de twee landen. Nu de Franse koning dood was en hij 

opgevolgd werd door zijn (pro-Spaanse) weduwe kreeg Spanje eindelijk de rustpauze waar 

het land nood aan had. 111 

 

4.2 Henri IV en Filips II  

 
Filips II had zich tot de Vrede van Vervins gedwongen gezien nadat Spanje op drie fronten 

tegelijkertijd oorlog voerde; met name Frankrijk, Engeland en de Nederlanden; een situatie 

die financieel niet langer haalbaar was.  

Ondanks het Verdrag van Greenwich in 1598 waarin deze drie landen elkaar wederzijdse 

bijstand hadden beloofd op voorwaarde dat geen van hen vrede zou sluiten met Spanje, sloot 

Henri IV in 1598 toch vrede met Spanje. 

 

Spanje hoopte hier vooral wat tijd en geld mee te winnen voor de oorlog op de andere fronten, 

ook slaagde Filips II er met dit verdrag in om een wig te drijven tussen Frankrijk en haar 

voormalige bondgenoten. Het was echter niet de bedoeling om alleen met Frankrijk vrede te 

sluiten. Er moest ook vrede gesloten worden met Engeland en de rebellen in de Nederlanden, 

anders zou Frankrijk van haar bevoorrechte positie kunnen gebruik maken. Henri IV zou zijn 

positie in Frankrijk namelijk kunnen consolideren terwijl Filips II, in plaats van een eventuele 

                                                 
109 Michael Hayden, “Continuity in the France of Henri IV and Louis XIII: French Foreign Policy, 1598-1615”, 
in: The journal of modern History, XLV (1973), pp. 3-5. 
110 Ibidem, p. 7. 
111 R.A. Stradling, Europe and the decline of Spain, Londen, George Allen & Unwin, 1981, p. 52.  
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recuperatie, verder oorlog zou moeten voeren. Spanje zou op deze manier een stuk zwakker 

worden dan Frankrijk, zeker als deze laatste opnieuw een oorlog zou beginnen. 

Er moest dus met elk land afzonderlijk vrede gesloten worden, dit zou echter moeilijk worden 

door het bankroet van Spanje. 

 

Het verdrag tussen Filips II, aartshertog Albert en Henri IV werd uiteindelijk in het geheim 

gesloten. Henri IV was in tussentijd nog in gesprek met afgevaardigden van Engeland en de 

Republiek om niet teveel argwaan te wekken, maar eigenlijk was alles al geregeld. Tijdens 

deze gesprekken probeerden de Engelsen en Nederlanders de Fransen nog te overtuigen om 

door te gaan met de oorlog, maar dit bleek geen effect meer te hebben.  

Toen het verdrag publiek werd gemaakt waren ze dan ook geschokt, vooral de Republiek was 

nu de belangrijke (financiële) steun van een machtige bondgenoot kwijt. Een machtig land dat 

zich nu dus zelfs tegen hen kon keren. Daarbovenop viel de bescherming van de Republiek nu 

volledig op de schouders van de Engelsen. 

 

Henri IV besefte ondertussen maar al te goed dat zijn vredesverdrag met Spanje slechts van 

tijdelijke aard was. De Frans-Spaanse rivaliteit was al jaren een constante in de internationale 

politiek, dit zou door een vredesverdrag evenmin snel veranderen. 

De Spaans-Franse oorlog was sinds de bekering van Hendrik IV echter niet langer meer te 

verantwoorden maar de rivaliteit bleef dus onderhuids doorleven. Frankrijk voelde zich nog 

altijd bedreigd door de Habsburgers, en Spanje voelde zich op haar beurt bedreigd door de 

centrale positie van Frankrijk in Europa. De oorlog werd op iets meer subtiele wijze gewoon 

verder gezet. 112 Spanje besefte heel goed dat Frankrijk een geduchte vijand zou zijn indien 

het intern niet langer verscheurd werd. Eens het land de binnenlandse problemen overwonnen 

zou hebben zou ze Spanje kunnen raken door de opstand in de Nederlanden uit te buiten. 

Binnenlandse vrede in Frankrijk betekende dan ook niets anders dan slecht nieuws voor 

Spanje. 113 

 

Hendrik IV ging op zijn beurt de gunstige positie van Frankrijk ten opzichte van de Spanish 

Road114 benutten (zie bijlage 2). Deze route was heel belangrijk voor Spanje aangezien de 

                                                 
112 P. Claeys, De wijze Nederlander: ambassadeur Petrus Peckius te Parijs, 1607-1611, Leuven, K.U. Leuven, 
onuitgegeven licenciaatsverhandeling, 1990, pp. 22-23. 
113 R. Briggs, Early Modern France. 1560-1715, Oxford, University Press, 1977, pp. 20-21. 
114 De Spanish Road begon in de Habsburgse bezittingen in Noord-Italië; en liep zo via Lombardije, Savoye en 
de Franche-Comté om via Lotharingen en Luxemburg in de Nederlanden aan te komen. 
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campagnes in de Nederlanden alleen konden worden verder gezet als deze route beschikbaar 

bleef voor troepen en voorraden, ze liep dan ook vooral via Spaanse gebieden. Alleen Savoye 

en Lotharingen waren zwakke plekken en daar kon Hendrik IV gebruik van maken. Dit 

gebeurde toen Frankrijk de pas van Bresse, die de Spaanse soldaten toegang gaf tot de 

Franche-Comté115 (voor ligging zie bijlage 2), in 1601 innam. De Habsburgse troepen 

mochten nog steeds door maar Hendrik IV kon ze nu wel makkelijk afsluiten of dreigen dit te 

doen. 

Na 1604 verloor deze route veel belang nadat in hetzelfde jaar vrede was gesloten met 

Engeland en de Spaanse troepen nu ook over zee konden reizen. 

Een succesvollere manier om Spanje te bestrijden waren de subsidies die Hendrik IV aan de 

Noord-Nederlandse rebellen gaf om Spanje te bestrijden. De Franse vorst beweerde echter dat 

het om leningen ging die hij nog moest terugbetalen. 

Men kan wel zeggen dat dit een erg comfortabele manier van oorlogsvoering was. Terwijl de 

rebellen uit de Noordelijke Nederlanden het vuile werk opknapten kon Frankrijk rustig 

herstellen van de voorbije (burger)oorlog. 

Deze subsidies werden een heel belangrijk element in de Franse buitenlandse politiek.116 

                                                 
115 De aartshertogen regeerden van 1598 tot 1633 ook over de Franche-Comté, dit stuk was van 1493 tot 1678 in 
Habsburgse handen. 
P. Delsalle, La Franche-Comté au temps des Archiducs Albert et Isabella, 1598-1633, Besançon, Presses 
Universitaires Franc-Comtoises, 2002, p. 5. 
116 P. Claeys, De wijze Nederlander: ambassadeur Petrus Peckius te Parijs, 1607-1611, Leuven, K.U. Leuven, 
onuitgegeven licenciaatsverhandeling, 1990, pp. 22-23. 
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4.3 Het regentschap: Maria de Medici (1610 – 1617) 
 

4.3.1 Inleiding 
 
In mei 1610 kwam Maria de Medici plots aan het hoofd van Frankrijk te staan, zelf zag ze dit 

als een rechtmatige compensatie voor al die jaren dat zij verplicht op de achtergrond had 

gestaan. Jarenlang werd ze buiten alle belangrijke zaken gehouden en was ze niet meer dan 

een symbool aan het Franse hof. Dit moet extra moeilijk geweest zijn aangezien zij uit een 

land, en vooral uit een stad, afkomstig was waar vrouwen gewend waren om deel te nemen 

aan het politieke leven. 

 

Gedurende deze jaren had ze het Franse hof echter rustig kunnen bestuderen: had ze geleerd 

wie haar vrienden, en heel belangrijk, haar vijanden zouden zijn. En nu ze zelf aan het hoofd 

stond, kon ze eindelijk terugnemen wat haar al die jaren ontzegd was. 

Haar eerste zorg was het bewaren van de vrede, zowel in het binnen- als buitenland. Op 

binnenlands vlak haastte ze zich om het Edict van Nantes te bevestigen. Op buitenlands vlak 

was Henri IV sterk verbonden met vrede, ook dit zou ze moeten consolideren, al zou dit wat 

moeilijker worden aangezien Henri IV de laatste maanden zelf een eind leek te maken aan 

zijn pacificatiepolitiek. 

4.3.2 Een pacifistische politiek 
 
Maria de Medici kwam nu wel rechtmatig op de Franse troon terecht maar de vraag is of haar 

autoriteit niet onmiddellijk in vraag werd gesteld? Het blijkt van niet, dit had ze te danken aan 

de glorie waarmee Henri IV de monarchie hersteld had. Het centralistische gedachtegoed, 

waarbij de vorst enkel en alleen aan God verantwoording verschuldigd was, was de jaren 

voordien goed ingeburgerd geraakt, zij zou hier nu de vruchten van kunnen plukken. 

 

Positief aan haar regentschap was dus het behoud van de vrede, ook al slaat ze dan een andere 

weg in dan Henri IV. Maria de Medici zocht toenadering tot Spanje, en liet daarbij de 

vroegere bondgenoten van haar echtgenoot, namelijk de Duitse protestantse prinsen en de 

hertog van Savoye, links liggen. Ze maakte een einde aan de oorlogsdreiging die Henri IV in 
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de lente van hetzelfde jaar was gestart: de Franse legers in Champagne en Savoye die 

Oostenrijk moesten aanvallen werden teruggeroepen. 117  

 

Henri IV had zelf al plannen voor een huwelijk tussen de dauphin en de oudste infanta van 

Spanje. Dit idee werd vanuit het stof gehaald en uitgebreid naar een dubbelhuwelijk tussen de 

oudste zus van Louis XIII, Elisabeth, en Filips IV. De huwelijkspolitiek paste in het hele idee 

van vrede en neutraliteit, het was zeker niet de bedoeling om Spanje sterker te maken. 118 

 

Ondertussen nam de oorlogsdreiging toe met het conflict in de hertogdommen van Gulik en 

Kleef (zie bijlage 2). In 1609 overleed de hertog van Gulik zonder rechtstreekse opvolgers. 

Zijn enige opvolgers waren zijn protestantse neven de keurvorst van Brandenburg en de 

hertog van Palts-Neuburg. Henri IV had beide heren gesteund tegen keizer Rudolf II van het 

Heilig Roomse Rijk, een neef van Filips II, die zijn rechten als opperleenheer opeiste en zijn 

neef aartshertog Leopold aan het hoofd van een leger naar Gulik had gestuurd. De Gulik-

Kleefse kwestie was voor de Franse koning de ideale gelegenheid om zich weer tegen de 

Habsburgers te keren, de Spaanse Habsburgers besloot hij tegen te werken door in 

samenwerking met de Hertog van Savoye Milaan aan te vallen. Er zou zelfs sprake zijn 

geweest van een inval in Spanje. Over de gehele grens van Frankrijk zouden dus campagnes 

opgestart worden tegen de Habsburgers. 119 

 

De Gulik-Kleefse kwestie werd beëindigd met het verdrag van Xanten op 12 november 1614. 

Dit verdrag hield de verdeling in van Gulik: de keurvorst van Brandenburg kreeg het 

hertogdom Kleef en de graafschappen van Mark, Ravensberg en Ravenstein. De hertog van 

Neuburg kreeg de hertogdommen van Berg en Gulik. De keurvorst van Brandenburg was 

protestants gebleven (met de steun van de Republiek waardoor de Republiek en Spanje 

midden in het Twaalfjarig Bestand weer recht tegenover elkaar kwamen te staan), maar de 

hertog van Neuburg had meer toekomst gezien in het katholicisme en had zich laten bekeren, 

                                                 
117 C. Mettra, La France des Bourbons. I. D’Henri IV à Louis XIV, Brussel, Editions Complexe, 1981, pp. 102- 
111. 
118 V.-L. Tapié, France in the age of Louis XIII and Richelieu, translated and edited by D. Mcn. Lockie, 
Cambridge, University Press, 1984, pp. 65-77. 
119 J.M. Hayden, “Continuity in the France of Henry IV and Louis XIII : French foreign policy, 1598-1615”, in: 
The Journal of Modern History, Chicago, 1973, p. 2.  
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hiermee de hulp van Spanje en de keizer verkrijgend, wat waarschijnlijk een heel belangrijke 

motivatie was om zich te laten bekeren. 120 

Ondertussen had de prins van Condé abrupt het hof verlaten, ontstemd na de vele aandacht 

van Henri IV voor zijn vrouw, en trok zich terug in Milaan, dat in Spaanse handen was. 

Henri IV versterkte ondertussen zijn allianties met de vijanden van Spanje, namelijk de 

Verenigde Provinciën en de hertog van Savoye en kondigde aan dat hij aan het hoofd van een 

leger de keizerlijke troepen in Gulik wilde ontzetten. 

 

Een oorlog leek dichterbij dan ooit. De publieke opinie in Frankrijk was sterk verdeeld, de 

protestanten waren blij dat Henri IV zich eindelijk weer aan de kant van zijn protestantse 

vrienden schaarde. De katholieken zagen een oorlog tegen het katholieke Spanje dan weer 

heel wat minder zitten. 

Sommige historici beweren dan ook dat de Dertigjarige oorlog eigenlijk acht jaar eerder al 

begonnen zou zijn. 

Frankrijk had al een paar legers gemobiliseerd om tussen te komen maar toen stief Henri IV 

en was het aan Maria de Medici en haar ministers om te beslissen hoe het verder zou moeten. 

Zoals gezegd gaven ze het plan om de hertog van Savoye te steunen en Milaan aan te vallen 

op, de directe interventie in Gulik bleef echter wel van kracht, wat tot een einde werd 

gebracht in augustus. 

De hertog van Savoye voelde zich hierbij enorm in de steek gelaten, Savoye was slechts een 

kleine staat en kon niet overleven zonder machtige vrienden. Nu Frankrijk haar in de steek 

had gelaten keerde de hertog zich naar Spanje. De hertog stuurde dan ook zijn oudste zoon, de 

prins van Piemont naar Filips III om hem om bescherming te smeken. 

4.3.3 De ‘regering’ van de Concini’s 
 
Verder kenmerkt het regentschap van Maria de Medici zich door de macht van de Concini’s. 

Leonora Galigaï en Carlo Concini, haar echtgenoot, waren één van de eerste om te profiteren 

van de vrijgevigheid van de koningin. Ze werden zo rijk dat ze onder andere het markizaat 

van Ancre kochten en Concini zichzelf ook nog een hele reeks ambten kocht. 

De administratie bleef onder het regentschap grotendeels bezet door dezelfde mensen; zoals 

Villeroy, Sillery en Jeannin; met het grote verschil dat er geen centrale autoriteit was die ze 

controleerde. Henri IV had de persoonlijke ambities van velen in de administratie nog onder 
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controle kunnen houden maar na zijn dood werd dit een complete chaos, iedereen deed 

genoeg voor zijn eigen ambities en negeerde het publieke goed. 121 

 

Concini stond uitermate vijandig ten opzichte van de Hugenoten dus werd de situatie voor hen 

nog problematischer. De situatie escaleerde toen de hoogste adel zich bij de oppositie 

aansloot. De voorname positie van Concini deed een aantal van de machtigen in Frankrijk 

zich vervreemd voelen van het hof, de spanning tussen de traditionele adel en de regering van 

Maria de Medici was dan ook te snijden. Dit resulteerde al snel in een revolte door een groot 

deel van de traditionele hofadel. 122 Belangrijke figuren onder hen waren Condé, Bouillon123, 

Longueville, Nevers en Vendôme. Ze werden pas echt gevaarlijk toen ze zich allemaal 

terugtrokken in hun eigen provincies; aangezien daar velen, militairen, edellieden, enz; trouw 

gezworen hadden aan hun gouverneurs. In de lente van 1614 had de oppositie een leider 

gevonden in Condé. 124 

 

De Hugenoten hadden aanvankelijk niks te maken met deze opstand maar raakten snel genoeg 

betrokken doordat zowel de prinsen, als Maria de Medici, hun steun zochten. Velen kozen 

vanzelfsprekend voor de oppositie en algauw werd het lot van de protestantse kwestie in één 

naam genoemd met de adellijke rebellie. 125 

De ministers die onder Henri IV gewerkt hadden bleven op hun plaats maar zij stonden 

ondertussen steeds meer onder invloed van de markies van Ancre, de regering slaagde er nog 

net in om de dagelijkse zaken te behandelen maar kon uiteindelijk geen tegenwicht meer 

vormen tegen de blijvende eisen van de oppositie.  

 

Ondertussen gingen stemmen op om de rebellerende prinsen met militaire kracht opnieuw 

onder invloed van het hof te brengen. Ancre, ondertussen al maarschalk van Frankrijk, was 

hier echter tegen. De koningin-moeder moest uiteindelijk tot haar grote vernedering 

onderhandelen met de prinsen en zich praktisch volledig overgeven aan hun wensen om tot 

alle prijs de vrede te kunnen bewaren. 126 

                                                 
121 V.-L. Tapié, France in the age of Louis XIII and Richelieu, translated and edited by D. Mcn. Lockie, 
Cambridge, University Press, 1984, pp. 65-77. 
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123 Henri de la Tour d’Auvergne, hertog van Bouillon. 
124 V.-L. Tapié, op. cit., pp. 65-77. 
125 Mack P. Holt, op. cit., p. 175. 
126 V.-L. Tapié, op. cit., pp. 65-77. 
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Er werd hen geld beloofd: tussen 1610 en 1614 had de regering minstens 10 miljoen livres 

nodig om hun trouw af te kopen, dit geld ging onder andere naar Condé, Mayenne en Nevers. 
127 Hiernaast werd de ontbinding van haar eigen troepen beloofd, uitstel van het huwelijk met 

de Spaanse prinsen en de samenkomst van de Staten-Generaal 3 maanden later te Sens. 

Hiermee kon de koningin wat tijd winnen. 

 

De uitkomst van deze Staten-Generaal was heel onverwacht: de prinsen hadden gehoopt dat 

ze de monarchie hier onder controle zouden brengen maar het kwam erop neer dat de 

koninklijke autoriteit versterkt werd. De clerus en de derde stand verkozen de monarchie 

namelijk boven de adel. Er veranderde dus niet veel: de regering van Maria de Medici bleef 

aan het hoofd, even onpopulair als daarvoor. 

De monarchie en met name de koningin kon weer gerust zijn. Net in deze geruststellende 

situatie was het een grote fout van haar om niet te breken met maarschalk d’Ancre. Zolang ze 

namelijk niet kon beschikken over een leger dat haar zou gehoorzamen zou het moeilijk 

worden om de adel onder de duim te houden.  

 

De korte alliantie met de prinsen hield dan ook niet lang stand en de enige uitweg was een 

burgeroorlog. Zo ver kwam het echter niet want op 3 mei 1616 werd een akkoord gesloten. 

Condé was bereid om zijn troepen te ontbinden als hij tot de koninklijke raad werd toegelaten, 

het leek geen slecht idee om hem toe te laten aangezien hij zo beter in de gaten kon gehouden 

worden. Condé werd tijdens zijn aankomst in Parijs in de zomer van 1616 met veel 

enthousiasme door het volk ontvangen, aangezien de favoriete van de koningin hier gehaat 

werd. De macht van Condé groeide enorm en de koningin werd hierop geadviseerd om geen 

rivaal naast haar te tolereren die zo populair was. Op 1 september werd Condé gearresteerd. 

Zijn gevangenschap zou lang duren, een jaar later werden hij en zou vrouw naar een toren in 

het Bois de Vincennes overgebracht waar ze door honderden militairen bewaakt werden. 128 

 

De macht van Concini was gered en hij bleef Frankrijk samen met zijn protégés regeren. Dit 

waren met name Mangot als zegelbewaarder, Barbin voor Financiën en Richelieu voor 

buitenlandse zaken en oorlog. De resterende machtshebbers uit de tijd van Henri IV werden 

definitief aan de kant geschoven. 

                                                 
127 D. Parker, The Making of French Absolutism, Londen, Edward Arnold Publishers, 1983, p. 49. 
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Hiermee was deze wankele situatie niet ten einde: tijdens de winter verzamelde de hertog van 

Nevers troepen in de Champagne en deed het protest van de prinsen weer opleven. 129 

 

Dit was de situatie waarin Ferdinand de Boisschot terechtkwam begin 1617.  Tijdens de 

tweede, publieke, audiëntie met de koning en zijn moeder vernam hij dat de koningin-moeder 

nieuwe troepen wilde in onder andere Picardië en Normandië. ‘El duque de Nevers está en 

Champaña, estrechandose con otros señores deste reyno: los duques de Mayena, Vendoma y 

esperas al de Bullon’ 130 ‘Los principes malcontentos’ organiseerden zich dus opnieuw, 

aanleiding hiervoor was de arrestatie van Condé waardoor de clan van Concini absolute 

macht verwierf, Bouillon werd hierop aan het hoofd gesteld van hun organisatie. 131 

 

Het conflict bleef niet beperkt tot Frankrijk alleen want Boisschot vermeldde in zijn brieven 

dat de Paltsgraaf had beloofd om geen troepen toe te laten of iets zou doen dat Frankrijk 

schade zou toebrengen.132 De hertog van Mansfelt, een Duitse protestant, ging wel tot actie 

over, hij kwam met troepen tot aan de grens en wou deze oversteken om de prinsen te helpen. 

Ook de Hollanders zouden troepen sturen133 maar veel hulp uit Nederland kwam er dan toch 

niet, zo vermeldde Boisschot, ‘tienen aqui pocas esperancas de que los rebeldes de Hollanda 

los ayan de inbiar los regimientos franceses o otros en su lugar.’ 134 

Ondertussen sloegen de regeringstroepen hard terug: de hertog de Guise brak met zijn 

cavalerie door de troepen van de hertog van Vendôme nabij Laons. Er was grote tevredenheid 

over de verwezenlijkingen van de Guise. Men bleek vooral gericht op het neerslaan van één 

of enkele van deze prinsen om deze publiek te bestraffen, dit zou dan als voorbeeld moeten 

dienen voor de rest om zo de volledige autoriteit van de monarchie te herstellen. 135 

Ondertussen was het nog niet duidelijk wat de protestanten precies van plan waren. Enkele 

vertegenwoordigers kwamen op audiëntie aan het hof. 136 

 

                                                 
129 V.-L. Tapié, France in the age of Louis XIII and Richelieu, translated and edited by D. Mcn. Lockie, 
Cambridge, University Press, 1984, pp. 65-77. 
C. Mettra, La France des Bourbons. I. D’Henri IV à Louis XIV, Brussel, Editions Complexe, 1981, pp. 111- 117. 
130 OSA, FN, liasse 23/24, deel 24, f33v, FDB aan AA, 9 februari 1617. 
131 OSA, FN, liasse 24, deel 24, f64, FDB aan AA, 9 maart 1617. 
132 OSA, FN, liasse 23/24, deel 24, f37, FDB aan AA, 14 februari 1617. 
133 OSA, FN, liasse 24 f81V, FDB aan AA, 15 maart 1617. 
134 OSA, FN, liasse 24, f131V, FDB aan AA, 21 april 1617. 
135 OSA, FN, liasse 24, f107, FDB aan AA, 6 april 1617. 
136 OSA, FN, liasse 24, f85, FDB aan AA, 16 maart 1617. 
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De protestanten waren behoorlijk ongerust in die periode, Frankrijk onderging een periode 

waarin het katholicisme overal weer meer voet aan de grond kreeg. Het ging hier met name 

over een ‘ander’ katholicisme dan 60 jaar daarvoor aan het begin van de religieuze oorlogen. 

Dit katholicisme was opnieuw eensgezind in doctrine en dus opnieuw in staat om 

verschillende delen van de samenleving te bereiken. Velen lieten zich bekeren naar het 

katholicisme. De protestanten verloren niet enkel leden, het zou ook steeds moeilijker worden 

om hun privileges te verdedigen. Het beste wat ze nu konden doen was hun positie in eigen 

bastions zoals La Rochelle en Béarn, waar het katholieke geloof verboden was, te versterken. 

Ten tweede moest een belangrijke figuur aan het hoofd geplaatst worden, dit werd Henri de 

Rohan. Tijdens deze jaren moest de regering nog heel wat zaken regelen die nog beloofd 

waren door Henri IV, allemaal vijandige maatregelen ten opzichte van de protestanten. De 

koningin-moeder en koning stonden onder druk van de Kerk om hier werk van te maken, ze 

hadden namelijk de Kerk als sterke partner nodig. Het was voorlopig nog de vraag welke weg 

de nieuwe koning zou inslaan. 137 

 

Het hof groeide steeds meer uit elkaar in twee rivaliserende partijen: de koningin-moeder, 

Concini en protegés aan de ene kant en de vroegere ministers van Henri IV aan de andere 

kant. Één speler ontbrak nu nog, namelijk Louis XIII zelf. Hij koos de kant van de vroegere 

dienaren van zijn vader en daarmee waren de intriges aan het hof compleet. 

                                                 
137 V.-L. Tapié, France in the age of Louis XIII and Richelieu, translated and edited by D. Mcn. Lockie, 
Cambridge, University Press, 1984, pp. 79-88. 



  56 

4.4 ‘Y desde hoy a comencado el rey a reynar’ 138: Louis XIII  
 

4.4.1 De moord op d’Ancre 
 
De belangrijkste steun en toeverlaat van Louis XIII in zijn machtsgreep was Luynes139, hij 

zou later ook privado worden van de koning. Luynes was de enige die Louis XIII vertrouwde 

en hij moest hem altijd in zijn buurt hebben.140 

Een belangrijke actie van Louis XIII bij het startpunt van zijn regering was de moord op de 

favoriet van zijn moeder, namelijk Concini ofwel Maarschalk d’Ancre. We weten al dat hij 

gehaat werd aan het hof en dat Louis XIII de kant koos van de oppositie. 

‘Despues el mismo dia hoy 24 de abril a las diez oras de la mañana viniendo el dho de 

Ancora al Louvre a pie desde su casa que esta bien cerca, acompañado de muchos cavalleros 

y llegado que fue al primer puente, le dieron una carta laqual estando leyendo llegó Mons de 

Vitry capitan de la guardia del rey acompanado de su hermano y de otros, diziendole que 

fuese preso por orden de su Magd y al mismo punto le tiraron dos pistoletacos de que cayo 

muerto, retiraron el cuerpo a un aposento al lado de la puerta, adonde le va a ver todo el 

mundo.’ 141 

 

Ferdinand de Boisschot gaf uitgebreid verslag van de moord en de daaropvolgende 

gebeurtenissen. Hij had d’Ancre de avond voordien nog gesproken toen die hem kwam 

opzoeken om via hem de aartshertogen te bedanken por las mercedes que V.A. le abia 

mandado haber, en in het bijzonder voor hun hulp bij het beleg van Luik. 142 

Kort na de moord verschenen Louis XIII en zijn broer in het openbaar omdat er geruchten 

gingen dat de koning zelf dood zou zijn. Het was blijkbaar wel niet de bedoeling om hem 

direct te doden, maar eerst gevangen te nemen en als hij zich hierbij zou verzetten mocht men 

hem doden. 143 Algauw ging ook het gerucht de ronde dat de koning zelf wilde regeren en dat 

de koningin-moeder niet op de hoogte was van deze moord. 144 

 

                                                 
138 OSA, FN, liasse 24, f139, FDB aan AA, 24 april 1617. 
139 Charles d’Albert, de hertog van Luynes. 
140 V.-L. Tapié, France in the age of Louis XIII and Richelieu, translated and edited by D. Mcn. Lockie, 
Cambridge, University Press, 1984, pp. 93. 
141 OSA, FN, liasse 24, f138, FDB aan AA, 24 april 1617. 
142 OSA, FN, liasse 24, f135V, FDB aan AA, 24 april 1617. 
143 OSA, FN, liasse 24, f138V, FDB aan AA, 24 april 1617. 
144 ‘… Y se cree que el Rey querra reynar. La reyna madre no supo nada desto hasta que se esecuto...’ OSA, FN, 
liasse 24, f138V, FDB aan AA, 24 april 1617. 
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Louis deed geen moeite om te ontkennen dat hij het brein was achter de moord en 

verschillende ooggetuigen maakten verslag van de euforie van de jonge koning. 145 

Ferdinand de Boisschot kreeg al snel bevestiging van dit gerucht want ‘...El rey me a 

mandado dezir con el baron de Bonoeil, que no pudiendo mas sufrir las insolencias del de 

Ancora, que le abia usurpado toda la autoridad, se abia resuelto de mandar le matar, y que 

assy creya que luego todos los principes desviados por sus insolencias del de Ancora 

volverian a esta corte a servirle. De que me pedia diesse quenta a V.A. en toda diligencia y 

que esperava que V.A. ayudaria y favoreceria todos sus buenos intentos y los de la reyna su 

mujer...’146 De aartshertogen lieten weten dat ‘Ledit mort n’apporte du changement aux 

affaires d’icelluy royaume.’ 147 

 

Het was duidelijk dat de koning (en het hele land) niet langer overweg kon met de macht van 

d’Ancre en hoopte dat, door de dood van deze laatste, de afvallige prinsen terug zouden keren 

naar het hof. De reden waarom Louis XIII zo bruusk naar de macht greep was enkel en alleen 

om zijn troon te redden, Frankrijk was op dat punt al zo sterk verdeeld dat werd gevreesd dat 

het hele land uiteen zou vallen in kleine gebieden. In dit worst-case-scenario zou Spanje niet 

lang aarzelen om deze kleine, met andere woorden makkelijk te veroveren, gebieden onder 

haar vleugels te nemen. 

 

Het naakte lichaam van d’Ancre werd na de moord rondgedragen door de stad en in stukken 

gesneden, Boisschot was geschokt over deze onterende behandeling en over de enorme 

blijdschap van het volk, dat alle opgekropte haatgevoelens bleek los te laten op het dode 

lichaam, uiteindelijk werd de romp voor zijn huis verbrand. Al zijn bezittingen werden in 

beslag genomen.148 

De weduwe van d’Ancre en hun tienjarig zoontje werden gearresteerd. Ze werden gevangen 

gezet in het Louvre. ‘El yntento que se tiene es poder averiguar, que es hechizera, y que por 

arte del demonio abia adquerido poder sobre la reyna madre’. 149 Het plan was dus om haar 

aan te klagen voor hekserij om haar zo makkelijk te kunnen veroordelen. Markiezin d’Ancre 

werd uiteindelijk onthoofd en publiek verbrand.  De broer van d’Ancre, de aartsbisschop van 

                                                 
145 E.W. Marvick, Louis XIII: the making of a king, New haven and London, Yale University Press, 1986, p. 202.  
146 OSA, FN, liasse 24, f139, FDB aan AA, 24 april 1617. 
147 OSA, FN, liasse 24, f161V, FDB aan AA, 29 april 1617. 
148 OSA, FN, liasse 24, f141, FDB aan AA, 25 april 1617. 
149 OSA, FN, liasse 24, f187, FDB aan AA, 18 mei 1617. 
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Tours, werd zijn aartsbisdom en rijke abdij ontnomen. 150 De heksenjacht bleef niet beperkt 

tot familie; ook de vroegere secretarissen, vrienden en correspondenten werden vervolgd. 151 

Ook de Franse ambassadeur in de Zuidelijke Nederlanden werd beschuldigd voor zijn 

correspondentie met Concini, le culpan de aber tenido inteligencias con el de ancora en daño 

del servicio desta corona. 152 

Later vermeldde Boisschot dat de secretarissen en andere bedienden van Concini vrijgelaten 

werden. 153 

4.4.2 De Oorlogen tussen moeder en zoon 
 
Ondertussen had de koning zijn moeder niet meer gezien. Hij verving haar gebruikelijke 

wacht, ontnam haar ook haar vertrouwelingen en sloot haar op in haar vertrekken.154 

Ferdinand de Boisschot kwam van zijn Spaanse echtgenote, Anne-Marie de Camudio, na een 

bezoek aan de koningin, te weten dat de koning zijn moeder niet meer wilde zien. Hij wilde 

ook niet dat ze nog langer in de hoofdstad bleef maar ergens naar een buitenverblijf moest dat 

ze zelf mocht uitzoeken. Boisschot leek medelijden te hebben met de koningin-moeder, ze 

gedroeg zich enorm rusteloos en neerslachtig. Haar dochters kregen, als één van de weinige, 

wel toestemming om haar te bezoeken. 155  

 

Communicatie tussen de koning en zijn moeder gebeurde via derden, zoals monsieur de Vitry. 

De koningin liet hem op een bepaald moment echter niet toe tot haar vertrekken, met het 

excuus dat ze niet gekleed was voor bezoek, maar liet er wel aan toe voegen dat ze gewend 

was om over belangrijke zaken met de koning rechtstreeks te praten (in dit geval ging het om 

de eventuele vrijlating van Condé). Kort daarna stuurde ze een boodschap naar de koning dat 

ze hem wilde zien, hij reageerde hier niet op en gaf bevel dat niemand haar mocht 

bezoeken.156 

Deze gebeurtenissen bleken een succes te zijn: de koning regeerde nu, het hele land was 

tevreden over de dood van d’Ancre en het volk leek gelukkig dat het haar haat had kunnen 

uitten. 157 Ferdinand de Boisschot verbaasde zich over deze situatie, hij had overduidelijk 

                                                 
150 OSA, FN, liasse 24, f163, FDB aan AA, 29 april 1617. 
151 OSA, FN, liasse 24, f256, FDB aan AA, 9 juli 1617. 
152 OSA, FN, liasse 24, f226V; f235, FDB aan AA, 16 + 29  juni 1617. 
153 OSA, FN, liasse 24, f261-261V, FDB aan AA, 16 juli 1617. 
154 OSA, FN, liasse 24, f141V, FDB aan AA, 25 april 1617. 
155 OSA, FN, liasse 24, f151, FDB aan AA, 25 april 1617. 
156 OSA , FN, liasse 24, f158V, FDB aan AA, 27 april 1617. 
157 OSA, FN, liasse 24, f158, FDB aan AA, 27 april 1617. 



  59 

medelijden met de koningin-moeder en nam het voor haar op in zijn brieven, ‘...la reyna se ha 

governado todos estos dias com mucha prudencia, y llora largamente…’ 

Men moest wel opletten met zulke uitspraken aangezien het verboden was om het voor haar 

op te nemen, ‘…cosa que haze estupir…’. 

 

De koningin-moeder werd van het hof weggestuurd naar Blois.158 Net voor haar vertrek werd 

er toch nog een ontmoeting geregeld met het vorstenpaar en de koningin-moeder, ‘y me dizen 

que todos lloraron’. Diezelfde dag vertrokken Louis XIII en zijn echtgenote naar het Bois de 

Vincennes waar vele edellieden ontvangen werden om trouw te zweren aan de jonge koning, 

volgens Boisschot ontving hij daar de hertogen van Nevers, Vendôme en Mayenne. Men weet 

niet welke akkoorden er gesloten werden maar Boisschot had zelf wel het vermoeden dat een 

verklaring werd opgesteld waarin hun beschuldigingen en veroordelingen werden vernietigd 

en dat hen zelfs geld werd gegeven om tegemoet te komen aan hun kosten. Er werd hen 

vanwege de koning aangeraden om in ruil hun eerste en voornaamste eis, en de reden waarom 

ze zich van het hof hadden verwijderd, namelijk de vrijlating van Condé, niet aan te 

kaarten.159 Er werd later wel verder onderhandeld over deze vrijlating maar dit bleek een 

enorm moeilijke en gevoelige kwestie te zijn, omdat het zoveel gevolgen kon hebben. 

 

De koning was nu wel aan de macht maar hij voelde zich niet in staat om zonder hulp te 

regeren. Luynes werd zijn favoriet, de nieuwe privado van het land. Aangezien deze ook 

weinig over de dagelijkse bezigheden van de regering wist, werden de oude ministers terug 

naar het hof geroepen om de regering op zich te nemen.160 

Ondertussen leek de moord op d’Ancre inderdaad het effect te hebben dat sommige prinsen 

terugkeerden naar het hof. Ferdinand de Boisschot liet opmerken ‘…pues ya la guerra con la 

muerte de ancora se avia acabada en todas partes...’ De hertog van Nevers stuurde iemand 

naar het hof om zijn gehoorzaamheid aan de koning over te brengen, van overal in het land 

kwam de adel naar het hof. 161 

 

Nu een nieuwe vorst aan de macht was moesten ook de diplomaten opnieuw audiëntie 

aanvragen bij de nieuwe vorst en hem hun vriendschap en goede wil overbrengen. Op een dag 

                                                 
158 OSA, FN, liasse 24, f168, FDB aan AA, 1 mei 1617. 
159 OSA, FN, liasse 24, f170v, FDB aan AA, 4 mei 1617. 
160 V.-L. Tapié, France in the age of Louis XIII and Richelieu, translated and edited by D. Mcn. Lockie, 
Cambridge, University Press,1984, p 94. 
161 OSA, FN, liasse 24, f168v, FDB aan AA, 1 mei 1617. 
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kreeg Boisschot van de ceremoniemeester bericht dat de pauselijke nuntius en de hertog van 

Monteleon dit al gedaan hadden en dat hij hier best ook werk van kon maken. Dit om 

eventuele verdachtmakingen te vermijden. 

‘Al rey le dije el agradescimiento con que yo quedava del favor que me avia hecho en aver 

mandado dar parte de los nuevos sucessos de su corte, de que avia dado quenta a V.A. y que 

yo le assegurava de la misma buena intencion y correspondencia de V.A. que siempre, segun 

el parentesco vezindad destados, y confederacion que avia entre V.A. y este rey. Este rey ma 

abraço y me assegurava de su reciproca y buena intelligencia en todo quento tocasse a 

V.A.’162 

 

Toch was blijkbaar niet iedereen tevreden met deze situatie aangezien Boisschot op 1 mei 

1617 schreef dat een gerucht de ronde ging dat enkelen zich meester wilden maken van de 

koning. De wachten werden dan ook verdubbeld. 163 

Het zou zeker niet bij dit ene geval blijven, op 19 april 1618 werd een man opgepakt in de 

vertrekken van de koning die zich gekleed had in kerkelijke gewaden waaronder hij een mes 

verborgen bleek hebben. Hij werd in de Bastille opgesloten op verdenking van poging tot 

moord. ‘Son ya siete, o ocho los que tienen aqui presos sobre semejantes sospechas, y los mas 

dellos an confessado aber tenido la misma tentacion, sin que ayan hecho justicia de ninguno 

hasta aora.’ 164 

 

De hertogen van Mayenne, Nevers en Vendôme werden met open armen ontvangen aan het 

hof en zetelden zelfs opnieuw in de regering, net alsof er niets gebeurd was. De koningin-

moeder, haar favoriet en Condé mochten dan wel aan de kant geschoven zijn, toch leek de 

situatie zich weer te herhalen. In de plaats van d’Ancre kwam Luynes nu aan de macht. 

Boisschot vermeldde dat de ministers wel heel wat zaken wilden veranderen maar dit niet 

konden omdat de macht van de eerder vernoemde hertogen en vooral Luynes zo groot was dat 

zij alles blokkeerden. 165 

 

De koningin-moeder kreeg steun uit het buitenland, een buitengewoon gezant van de hertog 

van Florence, de aartsbisschop van Pisa, nam het in zijn eerste audiëntie bij de vorst op voor 

Maria de Medici.  Hij vroeg om haar terug te laten keren naar het hof en haar te laten helpen 
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met de regering, hij gaf hiervoor verschillende redenen waaronder de autoriteit die koningin 

Catharina de Medici had in de tijd dat haar kinderen vorsten van Frankrijk waren. De koning 

antwoordde hier niet echt op, bedankte de hertog voor zijn bezorgdheid, achteraf hoorde 

Boisschot dat de koning allesbehalve opgezet was met deze toespraak. 166  Als deze een 

maand later Frankrijk verlaat had hij niet veel kunnen bereiken. Integendeel, hij merkte dat er 

weinig hoop was op verandering. 167 De ambassadeur van Mantua nam het later ook nog op 

voor haar tijdens zijn audiëntie bij het vorstenpaar. 168 

 

In het buitenland bleek men wel nog te denken aan de koningin-moeder, in het binnenland des 

te minder. ‘De la vuelta de la reyna madre se habla menos que jamas...’, Luynes en nog 

enkele raadsleden bleken dit ook niet te wensen, ze wilden de zaken nu vooral houden zoals 

ze waren en overtuigden de koning dat de gevangenschap van Condé en de ‘verwijdering’ van 

zijn moeder goede zaken waren voor zijn regering. 169 

Niet alleen Luynes en anderen leken de koning aan te moedigen om zich niet meer in te laten 

met zijn moeder, de persoonlijke relatie tussen Louis XIII en zijn moeder bereikt ook algauw 

een dieptepunt. ‘La mala intelligencia entre el rey y la reyna madre cada dia va creciendo...’ 

Het onderlinge wantrouwen groeide : de koning liet zich informeren over iedereen die contact 

met haar had, om zo te weten te komen waar ze zich mee bezig hield. Boisschot maakt 

melding van een zekere de Rossy die in Blois verbleef en de koning elke dag op de hoogte 

bracht van het doen en laten van de koningin-moeder. 170 

Iedereen die ook maar enigszins contact had met haar werd op den duur zelfs vervolgd, zo 

werd haar secretaris bijvoorbeeld opgepakt, en elke dag kwam er nieuws van nieuwe 

vervolgingen. 171 

 

Ondanks zijn populariteit vertoonde de regering van Louis XIII dezelfde zwaktes als die van 

zijn moeder: ook hij was een zwak bestuurder, onbekwaam om een tegengewicht te vormen 

aan de conservatieve ministers, steunend op een favoriet die vooral bezig was met het 

verzamelen van gunsten, geld en interessante posten, wat natuurlijk veel jaloezie 
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veroorzaakte. 172 Luynes leek alles over te nemen van d’Ancre: de koning gaf hem zelfs het 

markizaat en nog een hele reeks bezittingen van d’Ancre cadeau. 173 

 

Boisschot maakte af en toe melding van Luynes en stelde dat zijn macht elke dag nog toenam, 

het kwam zelfs zover dat Louis XIII een brief aan zijn moeder schreef waarin hij vroeg of hij 

Luynes het gouverneurschap van Normandië mocht geven, hij was nu al luitenant-generaal 

van de provincie. De koningin weigerde deze toegeving, en stelde dat dit gouverneurschap 

traditioneel aan de broer van de koning toebehoorde. Als Louis XIII nog eens aandrong 

weigerde ze een tweede keer. 174 

 

Korte tijd later beslist Louis XIII om een vergadering van notabelen in Rouen samen te 

leggen, ‘una convocacion de estados generales, reduzidos a cierto numero menor del 

acostumbrado para con mayor facilidad dar salida a las necesidades del reyno y algun 

servicio de dinero, de que tienen gran falta’. 175 Een vergadering van vertegenwoordigers van 

de adel, de clerus en de parlementen.  

Hij wilde daar verschillende misbruiken bij zowel de clerus, adel als militairen behandelen. 
176 De venaliteit van ambten moest ook behandeld worden, de koning beloofde dit zelfs af te 

schaffen maar gaf later toe dat de schatkist dat onder de huidige omstandigheden niet 

aankon,177 ‘La venta de todos los oficios que importara ocho millones de florines, ...  el dano 

publico que ha resultado del comercio de los oficios contra la devida administracion de 

justicia y hazienda, de que ay poca satisfacion generalmente.’ 178 

Uiteindelijk werd niet veel goed werk geleverd omdat de afgevaardigden van de adel en de 

leden van Parlement van Parijs het niet eens werden over welke zaken men moest 

behandelen.179  

 

Deze vergadering was vooral een mislukking: men bleek niet veel te kunnen bereiken omdat 

veel aanwezigen nauwelijks over enige politieke talenten beschikten en de koning over te 
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weinig autoriteit beschikte om werkelijk tot bepaalde resultaten te komen. De financiën 

stonden er enorm slecht voor en de verdeeldheid bleek nog te groot. 

Slechts twee zaken kregen de aandacht van het hele land, namelijk de protestantse kwestie en 

de internationale problemen. 180 

 

De ontevredenheid over de stand van zaken in Frankrijk bleef toenemen. De koningin-moeder 

was nog altijd verbannen in Blois. Met enige regelmaat vermeldde Boisschot dat men praatte 

over haar vrijlating maar dit werd telkens weer uitgesteld. De belangrijkste tegenstander van 

deze vrijlating bleef Luynes. De koningin-moeder was dan ook een grote bedreiging voor zijn 

macht, die tot grote ontevredenheid van velen elke dag bleef toenemen. De koning gaf Luynes 

het ene geschenk na het andere, nieuwe titels of bezittingen, en niemand leek hier iets aan te 

kunnen doen.  

Door de overdreven macht van Luynes keerden velen zich weer naar de koningin-moeder en 

haar gevangenschap werd dan ook betreurd. De ontevredenheid nam toe en velen wensten de 

val van Luynes. 181 

Jarenlang bleek Louis XIII toch zijn uiterste best te doen om zijn moeder tevreden te 

stemmen: tijdens haar ballingschap in Blois hadden ze af en toe contact maar hoe hij ook zijn 

best doet om haar te overtuigen van zijn toewijding als haar zoon, toch bleef zij hem keer op 

keer met een schuldgevoel opzadelen omdat ze uitgesloten werd van alle koninklijke 

besluiten. 

Een voorbeeld hiervan was zelfs het huwelijk van haar dochter Christine met de erfgenaam 

van Savoye, er werd haar enkel kort en oppervlakkig om toestemming gevraagd, 

waarschijnlijk gewoon uit beleefdheid, wat haar weer droevig deed stemmen. 182 

 

L’histoire se répète: tijdens het regentschap van de koningin-moeder kreeg de regering te 

kampen met een groeiende oppositie, dit had onder andere te maken met de macht van 

Concini en zijn vrouw. Hiervan had Louis XIII gebruik kunnen maken om de macht te grijpen 

waarop de oppositie zich aan zijn kant schaarde. 

Op zijn beurt steunde Louis XIII ook teveel op één man, namelijk Luynes, wiens macht velen 

ongerust deed stemmen, waardoor opnieuw een groep tegenstanders gevormd werd.  

 

                                                 
180 C. Mettra, La France des Bourbons. I. D’Henri IV à Louis XIV, Brussel, Editions Complexe, 1981, p. 130. 
181 OSA, FN, liasse 26, f181, FDB aan AA, 22 februari 1619. 
182 A.L. Moote, Louis XIII, the Just, Berkeley, University of California Press, 1989, p. 109.  
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Een belangrijk moment was de ontsnapping van de koningin-moeder uit Blois op 22 februari 

1619.  Op een avond rond 20u klom ze uit het raam met de hulp van een kamermeisje, waarna 

ze te voet het park overstaken en bij de poort gekomen werd ze in een wagen geholpen die 

koers zette naar het kasteel van de hertog van d’Epernon. Van hieruit ging het verder naar 

Angoulême. Hierbij werd ze vergezeld door de zoon van d’Epernon met een groep 

gewapende militairen.  

Zo begon de eerste van de twee campagnes die later de ‘Oorlogen tussen Moeder en Zoon’ 

werden genoemd. Een propagandacampagne van de koningin-moeder, gesteund door enkele 

ontevreden edellieden, onder leiding van d’Epernon. 183 

 

Dit waren niet de enigen die zich aan de kant van de koningin-moeder schaarden, ook de 

hertogen de Guise, Bouillon, maarschalk Lesdiguières en anderen volgden. 184  

De koning was op zijn zachtst gezegd niet tevreden over deze ontsnapping: hij liet zijn 

moeder weten dat hij bereid was tot toegevingen en haar gunstig wilde stemmen om haar uit 

Angoulême weg te krijgen. Hij wilde koste wat kost de wapens niet opnemen tegen zijn eigen 

moeder maar kon de situatie evenmin zijn beloop laten. Dus werd besloten dat hij met een 

leger langzaam naar Angoulême zou trekken, in de hoop dat nog voor er echt gevochten zou 

moeten worden, onderhandelaars al tot een akkoord zouden zijn gekomen.  

Half maart stuurt de koning 12 stuks artillerie, cavalerie en munitie naar Orléans. Het gerucht 

ging dat hij zelf snel op campagne zou vertrekken maar dit leek Boisschot een heel slecht 

idee: deze bewapening zou een heel slecht voorbeeld zijn voor het land. 185 Elke dag kwam er 

nieuws over nieuwe troepen die verzameld werden, dit werd gedaan, zo vertelde Boisschot, 

om de koningin-moeder en haar getrouwen schrik aan te jagen. 186 Dit bleef een tijdje zo, en 

ondertussen bleef de haat tegen Luynes toenemen, Boisschot vertelde dat er zelfs tegen hen 

gepreekt werd tijdens de missen, waarbij steeds meer mensen naar het kamp van de koningin-

moeder overliepen. 187  

 

Beide partijen bewapenden zich en maakten zich klaar voor een gewapend treffen, maar 

tegelijk kregen de onderhandelaars nog alle vrijheid om dit te kunnen voorkomen. Dit waren 

onder andere kardinaal Rochefoucault, de kapelaan van de koning. De onderhandelingen 

                                                 
183 A.L. Moote, Louis XIII, the Just, Berkeley, University of California Press, 1989, p. 110.  
184 OSA, FN, liasse 26, f193, FDB aan AA, 24 februari 1619. 
185 OSA, FN, liasse 26, f236V, FDB aan AA, 12 maart 1619. 
186 OSA, FN, liasse 26, f246V, FDB aan AA, 15 maart 1619. 
187 OSA, FN, liasse 26, f260, FDB aan AA, 18 maart 1619. 
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waren nog in volle gang wanneer de koning op 24 april besliste om troepen te verzamelen in 

Tours, van hieruit moesten deze verder trekken naar Angoulême. 188 

Een andere maatregel, en toegeving, die hier werd genomen was het sturen van de bisschop 

van Luçon, op aanraden van Luynes, naar de koningin-moeder in de hoop dat hij een goede 

moderator zou zijn.  Deze gebeurtenissen wogen zwaar op de koning: zijn eigen moeder wilde 

hem verraden maar terwijl hij nog gematigd reageerde op dit verraad slaagden velen er toch in 

om hem schuldig te doen voelen over het optreden tegen zijn eigen moeder.  Om uit deze 

verwarring te komen besloot de vorst zijn pijlen te richtten op d’Epernon in plaats van zijn 

moeder, haar wilde hij dan nog wel laten gaan maar met haar medeplichtigen had hij andere 

plannen, castigar por todos los caminos y fuerça de armas los autores destos movimientos. 189 

 

Vanuit het buitenland kreeg deze kwestie veel aandacht, Boisschot hoorde van enkelen die het 

goed meenden met de koningin-moeder dat zij correspondeerde met de Spaanse koning, de 

aartshertog en de hertog van Firenze, en dat zij haar allemaal wilden helpen. 190 

Als er dan eindelijk bericht kwam van kardinaal Rochefoucault was het niet bepaald nieuws 

waar op gehoopt werd. De koningin-moeder weigerde dieper in te gaan op details van de 

onderhandeling want boven alles eiste ze dat de koning zijn bewapening stopzette.  Ze wenste 

de ontwapening, maar zette de vorst voor het blok, want ze zag geen andere oplossing dan 

deze. De koning was allesbehalve tevreden met haar antwoord, want hij wilde vooral niet 

stoppen met de bewapening. 191 

 

Ondertussen mogen we de prins van Condé zeker niet vergeten: hij zat namelijk nog altijd 

gevangen en bleef pleiten voor zijn vrijlating. Dit bleef echter continu uitgesteld worden: 

Luynes zag de terugkeer van Condé uiteraard niet zitten maar door zijn vrijlating toch half en 

half toe te zeggen hield Condé zich voorlopig natuurlijk nog koest. Wanneer de hertog de la 

Tremouille, in naam van Bouillon en Lesdiguières, bij de koning pleitte voor zijn vrijlating 

zei deze laatste dat hij niets liever wenste dan de vrijlating van Condé maar dat hij hier pas 

bevel toe wilde geven eens hier meer tijd voor was.  

Ondertussen raakte het geduld van Condé stilaan op. Zo vertelt Boisschot dat hij de 

onderhandelingen tussen de koning en zijn moeder niet langer wilde afwachten, als het zo niet 

                                                 
188 OSA, FN, liasse 26, f316, FDB aan AA, 24 april 1619. 
189 OSA, FN, liasse 26, f197V, FDB aan AA, 27 februari 1619. 
A.L. Moote, Louis XIII, the Just, Berkeley, University of California Press, 1989, pp. 110-111. 
190 OSA, FN, liasse 26, f226, FDB aan AA, 8 maart 1619. 
191 OSA, FN, liasse 26, f326, FDB aan AA, 27 april 1619. 



  66 

zou lukken zou hij hier dan zelf wel voor zorgen, ‘haziendo nuevo partido que en este reyno 

no es difícil’. 192 

 

Op 30 april 1619 werd het Verdrag van Angoulême getekend zonder dat er een schot was 

gelost maar tegelijk werd de koningin-moeder lastiger dan ooit: ze kreeg haar persoonlijke 

vrijheid terug, naast het gouverneurschap over de provincie Anjou, de stad Angers, en haar 

kastelen te Ponts-de-Cé, Chinon en Amboise. Maar nu zou ze niet rusten voor ze nog meer 

kreeg.  

D’Epernon en anderen werden vrijgesproken en mochten zelfs dezelfde posten behouden die 

ze voordien bezaten.  

‘Con que por ahora, siendo cierto y no abiendo mudança, cessara la guerra’. 193 

 

De oorlog mocht dan wel ten einde zijn, aan het onderlinge wantrouwen leek geen einde 

gekomen te zijn. Na het ondertekenen van het verdrag werd er gewerkt aan een ontmoeting 

tussen de koning en zijn moeder, maar dit bleek heel moeilijk te organiseren door het 

wantrouwen dat tussen hen bleef doorleven. Er werd gezegd dat het Luynes was die de koning 

tegenhield. 194 Onderhandelaars die de koningin-moeder moesten overtuigen van de goede wil 

van de koning en de ontmoeting moesten regelen, en die ook vanwege Luynes dezelfde 

boodschap moesten overbrengen, kwamen evenmin tot een oplossing. 195 

Na deze strubbelingen bleken de koning en zijn moeder elkaar dan toch ontmoet te hebben in 

Tours op 5 september. 196 

 

En eindelijk kwam er dan ook een eind aan de gevangenschap van Condé, Luynes zelf vertrok 

naar Bois de Vincennes om hem vrij te laten. 197 Dit nieuws werd door de prinsen, het hof en 

het hele land met blijdschap ontvangen. 198 

Na zijn vrijlating leek het alsof er niets gebeurd is: Condé werd weer opgenomen aan het hof 

en verzoende zich zelfs met Luynes. 199 

                                                 
192 OSA, FN, liasse 26, f327V, FDB aan AA, 27 april 1619. 
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Nu er eindelijk vrede was gesloten pleitte de koning bij de koningin opdat ze terugkwam aan 

het hof. Niemand geloofde echter dat ze zou komen en zelf ging ze inderdaad niet direct 

akkoord, onder meer omdat ze vreesde dat men haar de veiligheid en autoriteit (die haar 

beloofd werden) niet kon garanderen. 200 

 

Aan de onstabiliteit in Frankrijk leek echt geen einde te komen, zelfs nu er officieel vrede 

gesloten was tussen de koning en zijn moeder leek het land nog altijd verdeeld te zijn in deze 

twee kampen. Dit kwam nog altijd door de grote ontevredenheid over de macht van Luynes; 

elke vorm van oppositie kon men hier door verklaren. Eind juni trokken weer enkele 

prominenten zoals de hertogen van Soissons, Vendôme en Nemours weg uit het hof, richting 

Angers. De koningin-moeder lokte ze naar haar kant, waarop de tweede “Oorlog tussen 

Moeder en Zoon” begon. 

‘A este modo van siguiendo otros, dandose por malcontentos del presente gobierno y del 

principe de Condé y privados, y generalmente se va discubriendo mala satisfacion’. 201 

 

Nu Condé weer opgenomen was aan het hof leek het tij zich zelfs tegen hem te keren.  

Met de groeiende verdeeldheid nam de oorlogsdreiging ook weer toe, het hof gonsde van de 

geruchten of men de wapens ging opnemen tegen de koningin-moeder en haar bondgenoten 

of niet. 202 Korte tijd later lezen we inderdaad dat de koning bevel gaf tot het verzamelen van 

troepen, de bedoeling was om op drie plaatsen in Frankrijk een leger paraat te hebben staan.  

Van de koningin-moeder en haar bondgenoten wist men nog niet wat ze van plan waren, maar 

Louis was vastbesloten om niet toe te geven. 203  

 

De zaak werd uitermate serieus genomen en alle mogelijke voorbereidingen werden gemaakt, 

‘y no se ver otra cosa que armas y gente de guerra’. Meer en meer bleken zich aan te sluiten 

bij de oppositie: ‘estan en la corte con la reyna madre : conde de Soissons, su madre, duques 

de Vendoma, Nemours y sus mujeres, Rohan, Retz y mucha nobleza, y se an declarado de su 

partido los duques de Mena, Longavilla, d’Espernon, Boullon, cardinal de Guysa, y muchos 

señores y cavalleros dependientes dellos, los quales tienen poco dinero para sustentar la 

guerra’. 204 
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Louis, vastbesloten om met harde hand een einde te maken aan deze rebellie, overrompelde 

de rebellerende provincie Normandië. Van hieruit ging hij verder naar Anjou, het bolwerk van 

de koning-moeder (zie bijlage 1). Hij richtte zich op Angers, maar Luynes raadde hem af om 

deze plaats aan te vallen, het zou te gevaarlijk zijn deze sterk verdedigde plaats te belegeren. 

De koning volgde zijn raad inderdaad op, maar voor hem was er een belangrijkere reden, zijn 

moeder verbleef namelijk zelf in Angers, door deze plaats te vermijden moest hij haar niet 

rechtstreeks bevechten en kon hij een direct confrontatie vermijden. In plaats van Angers ging 

het dan naar Ponts-de-Cé waar de vijandelijke troepen werden verslagen. 205 Op 10 augustus 

werd het Verdrag van Angers getekend. De acties van de koningin-moeder werden afgezwakt 

en goedgepraat, zij was enkel ten strijde getrokken uit angst voor de regering. De koning was 

bereid om haar alles te geven wat ze maar wilde. Haar bondgenoten weigerde hij echter te 

vergeven. 206 

 

Hij was bereid tot nog meer toegevingen: zo beloofde Louis aan zijn moeder dat hij de paus 

zou vragen om haar adviseur Luçon tot kardinaal te benoemen. Om toch niet volledig te 

capituleren bleef hij de dag maar uitstellen waarop ze opnieuw welkom zou zijn aan het hof, 

en pleitten hij en Luynes bij de paus dat die zich niet moest haasten met de 

kardinaalsbenoeming van Luçon. 207 

Op 13 augustus stonden de koning en zijn moeder dan eindelijk weer voor elkaar, hun 

ontmoeting liep bijzonderlijk hartelijk waarop beiden hadden vermeld hoezeer ze hadden 

uitgekeken naar deze dag.  

Condé bracht Vendôme tot voor de koning, die bij een knieval de vorst smeekte om 

vergeving: het was nooit zijn bedoeling geweest om de koning tegen te werken. Deze laatste 

bleek bereid hem uit liefde voor zijn moeder te vergeven. Buiten Vendôme was nog geen 

enkel andere prins naar de vorst gekomen, naar men zei uit respect of schaamte. 208 

 

Wanneer Luynes in december 1621 stierf stond Louis XIII er alleen voor. De leegte die 

Luynes achterliet werd snel weer opgevuld: slechts enkele weken erna nodigde Louis zijn 

moeder uit om opnieuw deel uit te maken van de regering, daarmee een dubbele slag 

thuishalend, aan de ene kant was hij nu eindelijk verlost van het schuldgevoel dat Maria de 
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Medici hem al jaren gaf, aan de andere kant was ze nu eindelijk tevreden en had hij 

(waarschijnlijk) niets meer te vrezen van haar. 

 

4.5 Besluit 
 

Boisschot maakte uitgebreid verslag van deze “Oorlogen tussen moeder en zoon”. Meerdere 

keren maakte hij in zijn brieven opmerkingen over de grote instabiliteit in Frankrijk en de 

enorme besluiteloosheid bij de machthebbers. Impliciet liet hij zo doorschemeren dat de 

Franse regering, door deze kenmerken, niet veel voorstelde. In zijn verslagen over de 

verschillende rivaliserende partijen die gevormd werden rond de koningin-moeder, leest men 

de verbazing tussen de regels door wanneer bepaalde figuren zich aan de kant van de 

oppositie schaarden, om dan uiteindelijk terug te keren naar het Louvre en hier opnieuw 

onthaald te worden alsof er niets gebeurd was.  

Boisschot ging niet akkoord met de manier waarop Louis XIII met zijn moeder omging, haar 

verbanning vond hij een slechte zaak, zeker wanneer hij letterlijk opmerkte dat dit enorm 

onrechtvaardig was nadat zij zoveel gedaan had voor het land. Een zeker medelijden voor 

haar uitte hij in zijn brieven. Boisschot liet zijn eigen mening hier en daar dus blijken.  

Voor Spanje was het regentschap van Maria de Medici een goede zaak, Henri IV stond al te 

vijandig ten opzichte van Spanje en steunde onder andere de Republiek en de hertog van 

Savoye in hun strijd tegen Spanje. Zo probeerde Henri IV constant de Spaanse macht te 

ondermijnen waardoor men in Madrid nooit gerust kon zijn. Maar zijn dood en de Spaanse 

huwelijken in 1615 gaven de Spaanse monarchie opnieuw ademruimte, waarop een periode 

van herstel mogelijk was. 
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4.6 De koningin: Anne van Oostenrijk 
 
Boisschot had eveneens de opdracht gekregen om veel aandacht te besteden aan de koningin 

en haar steeds ten dienst te staan, aangezien zij net zoals de Infanta van Spaans Habsburgse 

afkomst was.  Hij gaf gedurende een tijd dan ook uitgebreid verslag van de ziekte van de 

koningin.  

‘Y asi esperamos en dios que la enfermedad no sera tan larga como se temia. El rey ha 

mostrado estos dias particular assistencia siempre en la camera de la reyna, hallandose a las 

consultas de los medicos...’ 209 

 

De aartshertogen reageerden op dit nieuws met de volgende brief, ‘Nous avons entendu avec 

un esterme resentiment la indisposition de la reine tresxpieme, que vous nous signifiez par 

votre lettres du 26 du courrant, dont vous avez bien fait de nous avertir et vous enchargeons 

de continuer de devoir a nous faire savoir a toutes occasions l’état de la santé de sa mate , 

pour la reconvalescence de laquelle nous ferons faire les dévotions qu’elle a désire...’ 210 

 

Meermaals bleek uit de brieven van Boisschot dat de koningin gerespecteerd werd in 

Frankrijk, ondanks dat ze van Spaanse afkomst was. 211 

De koningin werd echter niet zomaar door iedereen aanvaard, ze kreeg ook af te rekenen met 

veel wantrouwen.  Luynes, de vertrouweling van de koning, liet haar continu in de gaten 

houden. ‘En cuyo servicio introduce las criaturas que le parecen a proposito, y su mujer, 

hermana y sobrina, y otras criadas nuevas no dejan a su majestad todo el dia, observando las 

que hablan con la reyna, y lo demas que pasa, y algunas dellas duermen de noche en su 

camara y esta intención dellos esta muy conocida de todas, y la reyna lo dissimula con mucha 

prudencia, y muestra gusto en todo lo que Luynes haze, y esto de tal manera que parece 

natural suyo, que causa admiración a los franceses’.  

Ze leek niet in conflict te zijn gekomen met Luynes of iemand anders.  

Zelf kwam Boisschot enkele keren per week bij de koningin, en zijn vrouw elke dag, hij 

durfde dit echter niet meer te doen om geen achterdocht op te wekken. 212 

 

 

                                                 
209 OSA, FN, liasse 24, f416, FDB aan AA, 27 oktober 1617.  
210 OSA, FN, liasse 24, f419, FDB aan AA, 28 oktober 1617. 
211 OSA, FN, liasse 25, f144, FDB aan AA, 19 april 1618. 
212 OSA, FN, liasse 26, f11, FDB aan AA, 2 januari 1619. 
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4.7 De protestantse kwestie 
 

4.7.1 Inleiding 
 
Frankrijk had bij het begin van het koningschap van Louis XIII al jarenlang te kampen gehad 

met religieuze oorlogen. In 1562 zou het bloedbad bij Wassy-sur-Blaise door François de 

Guise als startsein voor de Hugenotenoorlogen gelden, ze zouden, met tussenpozen, 

voortduren tot 1629. In 1572 kwam het tot een extreem gewelddadig bloedbad als tijdens de 

Bartholomeüsnacht te Parijs duizenden Hugenoten werden vermoord, het geweld verspreidde 

zich in de daaropvolgende maanden over heel Frankrijk waarbij nog eens duizenden 

Hugenoten het leven lieten.  Mack P. Holt argumenteert dat religie wel degelijk een veel 

belangrijkere rol had in deze oorlogen dan men lang had gedacht. Het algemene idee was 

jarenlang dat niet religie, maar politiek en economie, aan de basis van deze oorlogen lagen. 

Hijzelf gaat hier, samen met andere auteurs213, tegenin: religie lag volgens hen weldegelijk 

aan de basis van deze conflicten. Elk van hen legt, op een eigen manier, onrechtstreeks de 

nadruk op religie.  Crouzet ziet het verband met de Apocalyps, waarbij de wereld gezuiverd 

moest worden van de vijanden van God als een voorbereiding op het einde der tijden. Verder 

was het geweld tijdens de Bartholomeüsnacht vooral het gevolg van de wens om de sacraliteit 

van de monarchie te bevestigen. De monarchie hoefde aan niemand verantwoording af te 

leggen, behalve aan God, zij kon niet gecontesteerd worden door de mens. 

Diefendorf ziet vooral de link tussen het sociaal en politiek lichaam met het lichaam van 

Christus. In processen ter ere van de hostie werd deze namelijk altijd direct gevolgd door een 

afbeelding van de vorst.  

 

Richet merkt op dat de idee van ‘de natie’ heel sterk verbonden was met religie tijdens deze 

oorlogen. Zowel katholieken als protestanten zochten een manier om de Franse nationaliteit 

met hun visie op het Christendom te verbinden. De slachtpartij van de Bartholomeüsnacht 

werd door de katholieken dan ook gerechtvaardigd met de reden dat de Hugenoten de Franse 

nationaliteit ontnomen werd.  

                                                 
213 Denis Crouzet, Barbara Diefendorf, Denis Richet, Henry Heller en Michael Wolfe.  
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Samenvattend kunnen we stellen dat politieke en economische factoren niet helemaal geweerd 

mogen worden bij de zoektocht naar verklaringen voor dit conflict, maar men mag niet 

vergeten dat het vooral religieuze oorlogen waren. 214 

4.7.2 Het probleem van de Hugenoten  
 
Louis XIII koos bij de aanvang van zijn koningschap resoluut voor het katholicisme, zo nam 

hij enkele beslissingen die Henri IV en de koningin-moeder uitgesteld hadden.  

De Hugenoten boden de nieuwe vorst hun loyaliteit aan maar de koning weigerde om hun 

delegatie te ontvangen. Hij was vastbesloten om de rechten van de protestanten strikt te 

beperken tot de conventies van het Edict van Nantes. 

Op 25 juni 1617 ondertekende hij namelijk een edict dat het katholicisme in Béarn moest 

herstellen, de protestanten in Béarn moesten dit grondgebied dus teruggeven aan de 

katholieke kerk. Om zijn beslissing kracht bij te zetten vertrok de vorst zelf naar deze 

provincie om ze, desnoods met geweld, naar het enige ware geloof terug te brengen. 

Deze beslissing was eigenlijk al genoeg om de religieuze oorlogen weer te doen ontsteken. 215 

De Hugenoten waren ondertussen samengekomen in La Rochelle, waar de moeder van Condé 

hulp zocht voor de vrijlating van haar zoon. 216  

 

De protestanten in Béarn weigerden zich echter neer te leggen bij de veroordeling van Louis 

XIII, als de Hugenoten dan ook nog eens beslisten om samen te komen in La Rochelle was 

het hek helemaal van de dam. Boisschot maakte melding van movimientos de guerra. 217 

De Hugenoten bleven koppig weerstand bieden aan de koninklijke bevelen en organiseerden 

een bijeenkomst in Loudun. Dit zou de situatie volledig doen escaleren volgens Boisschot, de 

zaken stonden er in Frankrijk al ingewikkeld en verdeeld genoeg voor ‘porque el partido de 

los Huganotes es grande y poderoso y unido con Inglaterra y Holanda’. 218 

De koning gaf bevel tot ontbinding van deze vergadering maar opnieuw weigerden ze een 

koninklijk bevel op te volgen en deelden eenvoudigweg mee dat wanneer ze uit Loudun gezet 

zouden worden, ze zich zouden terugtrekken in La Rochelle waar ze de wapens zouden 

                                                 
214 M.P. Holt, “Putting religion back into the wars of religion”, in : French Historical Studies, 18 (1993), pp. 
524-551. 
215 C. Mettra, La France des Bourbons. I. D’Henri IV à Louis XIV, Brussel, Editions Complexe, 1981, p. 153. 
216 OSA, FN, liasse 24, f203, FDB aan AA, 28 mei 1617.  
217 OSA, FN, liasse 26, f10V-11, FDB aan AA, 2 januari 1619. 
218 OSA, FN, liasse 26, f454V, FDB aan AA, 12 juli 1619. 
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opnemen. Hiervoor hadden de maarschalken Bouillon en Lesdiguières hun medewerking al 

toegezegd. 219 

 

De onderhandelingen begonnen waarbij de idee dat de Hugenoten zouden toegeven blijkbaar 

toch wijdverspreid was, de reden hiervoor was dat de Hugenoten van de Languedoc, 

Gascogne en enkele andere provincies goed in staat waren om zich te verdedigen. De 

zwakkere meerderheid uit de andere provincies was dit echter niet en zou overgeleverd zijn 

aan de vergevingsgezindheid van de vorst maar tegelijk ook alle priviliges en rechten 

kwijtspelen. Aan de andere kant zou de vorst al met de kleinste toegeving van de Hugenoten 

tevreden zijn om vooral een nieuw gewapend treffen te vermijden. 220 Wat later bleken de 

Hugenoten inderdaad toe te geven aan Louis XIII, waarop Boisschot meende dat ook deze 

uitbarsting tot een einde is gekomen. 221 

 

Korte tijd later werd door Luynes en Condé op een paar belangrijke eisen van de Hugenoten 

ingegaan: ze kregen meer protestantse raadsleden in het Parlement van Parijs en het kasteel 

van Tours werd aan een andere Hugenootse gouverneur overgedragen (aangezien de vorige 

zich tot het katholicisme bekeerd had). Op hun beurt moesten zij toegeven aan het edict dat de 

koning hen al eerder opgelegd had in verband met Béarn. 222 

Dit lag uiteraard heel gevoelig en ze lieten de vorst weten dat zij op deze eis niet konden 

ingaan voor ze alle kerken in Frankrijk hadden geraadpleegd. De koning was woedend om dit 

antwoord en gaf mee dat ze allemaal aangeklaagd zouden worden voor hoogverraad als ze 

niet binnen de drie weken naar huis teruggekeerd waren. 223 

Om nog een stap verder te gaan lieten ze weten dat ze weigerden hun bijeenkomst te 

ontbinden voor de koning hen op papier toezegde wat Luynes en Condé hen beloofd hadden, 

hierbovenop vroegen ze de koning eveneens om het edict in verband met Béarn vier jaar uit te 

stellen.  

 

Verwacht werd dat de koning zou toegeven: velen waren er namelijk van overtuigd dat het al 

heel ver moest komen voor de koning effectief de wapens tegen hen zou opnemen. 

Belangrijkste reden hiervoor was het gevaar voor een nieuwe burgeroorlog. Als de regering 

                                                 
219 OSA, FN, liasse 27, f16, FDB aan AA, 6 januari 1620. 
220 OSA, FN, liasse 27, f45, FDB aan AA, 26 januari 1620. 
221 OSA, FN, liasse 27, f16, FDB aan AA, 6 januari 1620. 
222 OSA, FN, liasse 27, f97, FDB aan AA, 14 februari 1620. 
223 OSA, FN, liasse 27, f133V, FDB aan AA, 27 februari 1620. 
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en de Hugenoten het tegen elkaar zouden opnemen zou dit enkel de andere ontevredenen, 

volgens welke er altijd genoeg waren in Frankrijk, op gedachten brengen. 224 

En de koning gaf inderdaad toe, Lesdiguières moest hen de boodschap overbrengen: ze 

kregen het woord van de koning wat betreft de eerder gedane beloften en het Edict van Béarn 

werd uitgesteld. 225 

 

De campagne in de zomer van 1620 tegen de koningin-moeder liep automatisch over in een 

campagne tegen de Hugenoten. Het ging eerst naar Poitiers, waar halt werd gehouden, in 

afwachting van wat de Hugenoten zouden doen (zie bijlage 1). Er zouden nieuwe protestantse 

raadsleden toegelaten worden in het Parlement van Parijs als de Hugenoten zouden beloven 

geen nieuwe bijeenkomst te organiseren, niet in La Rochelle of om het even waar. De koning 

weigerde evenmin zijn leger te ontbinden alvorens d’Epernon en Mena dit zouden doen. 226 

‘Los duques de Mena y D’espernon abian desarmado, y ofrecido al rey todo serbicio, como 

buenos vasallos. Con que parece que esta guerra se acabó, en quanto toca a la R.M  y los 

principes de su union, y no queda otra dificultad que la de los Huganotes’. 227 

 

Met deze militaire expeditie naar Béarn wilde de koning voorkomen dat de protestanten hier 

verdere oppositie tegen de kroon zouden kunnen organiseren. Het leger was slecht 

georganiseerd en bewapend maar moest gelukkig de wapens niet eens opnemen, want zodra 

het nieuws Béarn bereikte dat het leger met de koning aan het hoofd naderde, gaven ze zich 

direct over. ‘Los de Béarn, advertidos de la resolución del rey xp y que yba caminando con el 

ejercito hazia ellos, obedecieron la execucion del arresto, dado sobre la restitucion de los 

bienes eclesiasticos’ 228, waarbij ook het Restitutie edict uit 1617 onmiddellijk goedgekeurd 

en ondertekend werd. Op 20 oktober 1620 werd hier voor het eerst in 50 jaar opnieuw een 

katholieke mis gehouden, bijgewoond door de vorst. 

 

De Hugenoten in dat andere protestantse bastion, namelijk La Rochelle, vreesden ondertussen 

voor hun leven. Kort na de overgave van Béarn besloten ze zich dan ook zowel militair als 

politiek te organiseren en riepen een nationale vergadering samen in La Rochelle. 

                                                 
224 OSA, FN, liasse 27, f155V-156, FDB aan AA, 10 maart 1620. 
225 OSA, FN, liasse 27, f175, FDB aan AA, 20 maart 1620. 
226 OSA, FN, liasse 27, f463V, FDB aan AA, 22 augustus 1620. 
227 OSA, FN, liasse 27, f470, FDB aan AA, 24 augustus 1620. 
228 OSA, FN, liasse 27, f536, FDB aan AA, 9 oktober 1620. 
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Vanuit het hof kwam hierop al vlug reactie wanneer Louis XIII verklaarde dat deze 

vergadering illegaal en in strijd met het Edict van Nantes was, waarop de Hugenoten nog 

maar eens gesterkt werden in hun overtuiging dat de koning uit was op represailles.  

De vergadering werd op 28 november 1620 officieel geopend en werd een overkoepelend 

orgaan voor alle Hugenoten. Verschillende van de grandes werden aan het hoofd gesteld van 

een protestants gebied, maar het werd hen verboden om een verdrag te sluiten met de koning 

zonder eerst de mening van de vergadering te raadplegen. 

Louis verklaarde dat allen die hierbij betrokken waren werden aangeklaagd voor hoogverraad 

en beschouwd zouden worden als rebellen. 

De Hugenoten weigerden enige toegeving waarop Louis in 1621 opnieuw op campagne 

vertrok. 229 

4.7.3 Besluit 
 
Louis XIII had gedurende deze jaren zijn handen vol met de Hugenoten. Keer op keer 

verzetten zij zich tegen koninklijke bevelen en kwam het tot conflicten. 

Vooral de Hugenoten in Béarn kwamen veel aan bod in de brieven van Boisschot aangezien 

zij continu bleven weigeren om een koninklijk bevel uit te voeren. Dit was een belangrijke 

aanslag op de autoriteit van de jonge vorst, die hen uiteindelijk zelfs nog hun zin gaf door het 

Edict van Béarn uit te stellen. De vrees voor een nieuwe revolte was namelijk te groot, 

Frankrijk had genoeg burgeroorlogen gekend, en het gevaar voor een nieuwe was altijd 

aanwezig. Frankrijk kende namelijk zoveel ontevreden, volgens Boisschot, dat de opstand van 

de ene groep ook de andere weer zou aanwakkeren. 

De idee dat Louis XIII effectief een nieuwe oorlog zou beginnen tegen de Hugenoten kon dan 

ook op niet veel aanhangers rekenen. In 1620 vertrok de koning dan toch op militaire 

campagne naar het zuiden, het kwam nooit tot echte gevechten aangezien de Hugenoten in 

Béarn zich al op voorhand overgaven. Dit was waarschijnlijk net de bedoeling, het leger was 

niet goed georganiseerd en het nieuws dat de koning uiteindelijk toch een oorlog wilde 

beginnen tegen de protestanten moest zijn werk doen. 

 

 

 

                                                 
229 M.P. Holt, The French Wars of Religion, 1562-1629, Cambridge, University Press, 1995, pp. 177-179.  
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4.8 Frankrijk en de Republiek 
 

4.8.1 Inleiding 
 
De Republiek en Frankrijk kenden een lange onderlinge samenwerking, uiteraard zeer tot het 

ongenoegen van Spanje en de Zuidelijke Nederlanden. Frankrijk steunde de rebellen in de 

Republiek met militairen, wapens, munitie en geld en hield daarmee de oorlog met Spanje in 

stand. Spanje was hier perfect van op de hoogte, ondanks de vrede van Vervins kon Frankrijk 

Spanje op deze manier toch nog dwarsliggen. Voor de Franse koning was dit conflict 

uitermate gunstig: het zorgde voor afleiding van zijn eigen land. Spanje had de handen vol 

met de Republiek en had geen middelen meer over om ook met Frankrijk een gewapend 

conflict te moeten onderhouden. In eigen land leidde het de Hugenoten én katholieken ook af. 

Rekening houden met deze zaken is het niet verwonderlijk dat Frankrijk absoluut geen 

voorstander was van een bestand tussen de Republiek en Spanje. Jeannin werd speciaal naar 

Den Haag gestuurd om dit dan ook te verhinderen, toen deze daar besefte dat de drang naar 

vrede toch te groot was moest Frankrijk van strategie veranderen. In plaats van het in stand 

houden van het conflict begonnen de Fransen nu actief mee te werken aan een bestand, één 

dat echter niet al te gunstig zou zijn voor Spanje. Toch stond Henri IV hier voor een dilemma: 

al te openlijke steun voor de Republiek zou een oorlog met Spanje kunnen veroorzaken, maar 

actieve medewerking met Spanje zou de weerzin van de protestanten in binnen- en buitenland 

opwekken. Henri IV koos voor de middenweg en ging zich mengen in de onderhandelingen. 

Frankrijk probeerde de verschillende partijen warm te maken voor een bestand: de aandacht 

van Brussel werd getrokken door de belofte van een vrije uitoefening van de katholieke 

godsdienst in de Republiek, Spanje door het aanbod van een huwelijk tussen de Franse en 

Spaanse kroonprinsen. 230 

 

De vraag die wij ons hier stellen is hoe Boisschot reageerde op de samenwerking tussen de 

Republiek en Frankrijk en hoe hij hiermee omging. Spanje stond al wat verder af van de 

alliantie tussen deze twee landen maar de Zuidelijke Nederlanden lagen hier letterlijk en 

figuurlijk middenin. Ferdinand de Boisschot bevond zich in het hol van de leeuw, als 

ambassadeur van de Zuidelijke Nederlanden te Parijs. 

 

                                                 
230 A.E. Roel, “Política francesa de Felipe III: tensiones con Enrique IV”, in: Hispania, revista española de 
historia, XXXI (1971), pp. 250-256.  
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De betrokkenheid van Boisschot met Spanje bleek onder andere uit het volgende: hij kwam te 

weten dat Holland en Zeeland een expeditie voorbereidden naar de Westelijke Indiën, in het 

bijzonder Cuba, en gaf dit dan ook mee in zijn brieven. Het ging om een militaire expeditie 

met ongeveer 100 schepen met wapens en 30 à 40 schepen met munitie en voorraden, het 

hoofd van deze expeditie zou een lid van het huis van Nassau zijn. Hun belangrijkste doel zou 

de stad Havana, als belangrijke haven, zijn. Het was de bedoeling om het Spanje onmogelijk 

te maken om nog handel te drijven met en vanuit de Westelijke Indiën. 231 

Als deze expeditie doorging was dit uiteraard een gevaar voor (de handel van) Spanje.  

4.8.2 De situatie in de Republiek 
 
Ondertussen bleek de Republiek verdeeld te zijn en verslechterde de relatie met Frankrijk. 

Oldenbarnevelt en Maurits van Oranje, de machtigste mannen van de Republiek, kwamen na 

jarenlange samenwerking tegenover elkaar te staan. Ook dit werd door Boisschot op de voet 

gevolgd, zo maakte hij meermaals melding van de gevangenschap van Oldenbarnevelt en de 

groeiende macht van Maurits. 232 Maurits leek aan te sturen op een staatsgreep, zelfs de 

ambassadeur van de Republiek in Frankrijk deed zijn beklag bij enkele ministers dat Maurits 

de aanwezige Franse troepen in de Republiek voor zijn eigen plannen wilde gebruiken. 233 

Frankrijk ging helemaal niet akkoord met de nieuwe weg die de Republiek leek in te slaan. 

Waarschijnlijk zag men niet graag gebeuren dat alle macht in de Republiek in handen van 

Maurits kwam, Louis XIII nam het dan ook op voor van Oldenbarnevelt. 234 Wat hen ook 

tegenstond in Maurits was zijn contact met de Engelse vorst en hun gezamenlijke 

correspondentie met de Franse Hugenoten235. Louis XIII steunde dan wel (de protestanten in) 

de Republiek, maar dit wilde nog niet zeggen dat hij het protestantisme in eigen land liet 

gedijen.  

 

De Republiek trok inderdaad steeds meer naar Engeland toe, zo werd duidelijk dat Maurits 

veel waarde hechtte aan het oordeel van de Engelse vorst en dat hij meer vertrouwen zou 

stellen in Engelse militairen dan in Franse. 236 Maurits was waarschijnlijk niet opgezet met het 

herhaaldelijke pleiten van Louis XIII voor Oldenbarnevelt, maar ondanks de jarenlange 

                                                 
231 OSA, FN, liasse 25, f299-299V, FDB aan AA, 6 augustus 1618. 
232 OSA, FN, liasse 25, f361V, FDB aan AA, 6 september 1618. 
233 OSA, FN, liasse 25, f343, FDB aan AA, 30 augustus 1618. 
234 OSA, FN, liasse 25, f377V, FDB aan AA, 17 september 1618. 
235 OSA, FN, liasse 25, f377V, FDB aan AA, 17 september 1618. 
236 OSA, FN, liasse 25, f550V, FDB aan AA, 28 december 1618. 
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samenwerking, moet het wantrouwen tussen de Republiek en Frankrijk toch al vroeger 

begonnen zijn, met de Vrede van Vervins bijvoorbeeld.   

Frankrijk maakte zich zorgen over de hechtere banden tussen de Republiek en Engeland. 237  

4.8.3 Verslechterende verstandhouding tussen Frankrijk en de Republiek 
 
Nadat Oldenbarnevelt ter dood gebracht werd, leken de relaties tussen Frankrijk en de 

Republiek sterk te bekoelen. De ambassadeur van de Republiek werd hierna slecht ontvangen 

door Louis XIII en praktisch genegeerd, waar ‘le abian aposentado en un rincon, de que el 

quedava ofendido y afrentado’. De machtsovername, of zoals ze het ook zagen in Frankrijk: 

de tirannie, van prins Maurits werd heel slecht ontvangen. 238 

Ondertussen ging het Twaalfjarig Bestand bijna zijn laatste jaar in en startten hier en daar al 

de discussies over de eventuele verlenging van het Bestand.  Ook in Frankrijk, waar men 

volgens Boisschot wel nog voorstander was van een eventuele verlenging ‘para tener siempre 

este negocio, como dependiente dellos’. 239  

 

De ontevredenheid in Frankrijk over de situatie in de Republiek bleef aanhouden, het gerucht 

ging zelfs dat de Hollanders geen hulp meer zouden moeten verwachten van Frankrijk. 

Dit was echter net wat ze op dat moment nodig hadden: in een brief smeekte Maurits de 

Franse regering om hulp, markies Spinola stond namelijk te dringen aan de rivier de IJssel om 

deze over te steken en de Republiek binnen te dringen, zonder Franse hulp hiertegen beseften 

ze dat ze verloren waren. Dit zou dan ook nog de weg vrijmaken voor nog meer troepen uit 

Spanje en de Zuidelijke Nederlanden. 240 

Om deze hulp af te smeken werd de oude prinses van Oranje241 naar Parijs gestuurd, zij moest 

ook proberen de oude vriendschap te herstellen en te weten komen wat de Fransen in 

gedachten hadden wat betreft het eventuele verlengen van het Twaalfjarig Bestand. 242 

Ze drong aan op Franse hulp voor het echt te laat zou zijn, waartoe Frankrijk eigenlijk 

verplicht was door de overeenkomst die Henri IV nog met hen gesloten had. Ook al had 

                                                 
237 OSA, FN, liasse 26, f10V, FDB aan AA, 2 januari 1619. 
238 OSA, FN, liasse 26, f455, FDB aan AA, 12 juli 1619. 
239 OSA, FN, liasse 26, f468, FDB aan AA, 26 juli 1619. 
240 OSA, FN, liasse 27, f248-248V, FDB aan AA, 15 mei 1620. 
241 Boisschot is niet duidelijk over wie het hier nu precies gaat. De kans is groot dat het om Louise de Coligny 
gaat, vierde echtgenote van Willem van Oranje. Zij was van Franse afkomst, als onderhandelaar werd ze dan 
waarschijnlijk ook makkelijker vertrouwd door de Fransen. Ze verbleef de laatste jaren van haar leven ook in 
Frankrijk.  
J. Doorn, De Prijs van het bloed. De kinderen van Willem van Oranje, hun rol en hun lot, Zaltbommel, 1984, 
p.465.  
242 OSA, FN, liasse 27, f261, FDB aan AA, 22 mei 1620. 
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Frankrijk dan vrede gesloten met Spanje, vertelde ze, Oldenbarnevelt had nooit geloofd in 

deze vrede, deze vijandschap was zo diep dat geen enkel huwelijk dit ooit kon overkomen. 243 

Ze mochten zich met andere woorden niet inhouden om hun oude bondgenoten te hulp te 

komen.  

 

Uit haar woorden leek de hele toekomst van de Republiek af te hangen van de Fransen, het 

land was namelijk sterk verdeeld, en zeker na de executie van Oldenbarnevelt waren er veel 

ontevredenen en verdeeldheid, de reden waarom de hele situatie nog net niet escaleerde was 

de gezamelijke hoop op hulp van Frankrijk. Maar als het oorlog zou worden en de Republiek 

te kampen zou krijgen met verliezen, zouden er velen zijn die zich naar de Aartshertog gingen 

keren. De verdeeldheid zou dan zo groot zijn dat er geen andere uitweg zou zijn dan een 

verlenging van het Twaalfjarig Bestand, ‘y aunque los estados la deseaban no querrían 

hablar primero,  y que tenían el mismo concepto de V.A. persuadidos que España no vendría 

en ello, y que a no hablar ninguna de las partes el tiempo la vendría a romper’. 244 

 

Boisschot kreeg de indruk dat zij echt wilden dat het Bestand verlengd werd en hoorde dat er 

vertegenwoordigers van Justinus van Nassau245, gouverneur van Breda, naar Frankrijk zouden 

komen. Voorbereidingen op een eventuele heropleving van de oorlog waren echter ook al 

volop bezig: de Republiek had al vertegenwoordigers naar de Hanzesteden, Venetië, Engeland 

en andere bondgenoten gestuurd om hun hulp te vragen als er weer oorlog zou komen. 246 

De prinses van Oranje bleek er bij Jeannin op aangedrongen te hebben dat de overeenkomst 

die de Republiek had met Henri IV opnieuw ondertekend werd, Jeannin was hier echt niet 

voor te vinden en stelde dat Louis XIII geen enkele verplichting had ten opzichte van de 

Nederlanders, en al zeker niet omdat de contacten de laatste tijd op een dieptepunt waren 

gekomen. 247 

Het kwam erop neer dat de Nederlanders heel graag hun oude vriendschap en samenwerking 

met Frankrijk terug wilden, deze bereikte een dieptepunt door de executie van Oldenbarnevelt 

en de usurpatie van de macht door Maurits van Nassau. 

 

                                                 
243 OSA, FN, liasse 27, f276V, FDB aan AA, 5 juni 1620. 
244 OSA, FN, liasse 27, f277, FDB aan AA, 5 juni 1620. 
245 Justinus van Nassau was een buitenechtelijke zoon van Willem van Oranje. 
246 OSA, FN, liasse 27, f277V, FDB aan AA, 5 juni 1620. 
247 OSA, FN, liasse 27, f298, FDB aan AA, 17 juni 1620. 
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Nu het einde van het Twaalfjarig Bestand ook steeds dichterbij kwam moesten er maatregelen 

genomen worden. De Republiek drong aan bij Frankrijk om hulp voor de verlenging van dit 

Bestand, want volgens Boisschot was het dit wat de prins van Oranje en de Staten van 

Holland wilden, ook al wilden ze daar absoluut niet als eerst voor uitkomen. Ze hoopten 

waarschijnlijk dat Frankrijk ging aandringen op een verlenging waarop zij dan konden 

“toegeven” zonder dat ze hierbij enig gezichtsverlies zouden lijden. Tot het zover was, bleek 

de toekomst nog onzeker, en moest men op alles voorbereid zijn, ook op oorlog. Zo werden in 

de Republiek troepen verzameld als reactie op de militaire opbouw van de Aartshertog. 248  

 

Een belangrijke motivatie van de Republiek voor de verlenging van het Bestand, en waar de 

prinses van Oranje maar op bleef aandringen volgens Boisschot, was, als het weer tot oorlog 

zou komen, ze zelf maar al te goed beseften dat ze het nooit konden halen. De prins van 

Oranje was namelijk alle steun van de bevolking kwijt. Als het Twaalfjarig Bestand dus niet 

verlengd werd, waren ze verloren. 249 

Eind juli kwam er plots bericht uit de Republiek dat markies Spinola, tegen de bepalingen van 

het Bestand in, geprobeerd had om met een verrassingsaanval een fort op het eiland 

Bommelerwaard in te nemen. 250 

 

Eind november kwam de Nederlandse delegatie, met onder andere Justinus van Nassau, aan 

in Parijs. Excuses in verband met de executie van Oldenbarnevelt werden aangeboden, en de 

schuld werd afgeschoven op het volk en op de religieuze problemen. Hiernaast werd opnieuw 

aangedrongen op Franse hulp, hetgeen zij de Republiek verplicht zouden zijn volgens oude 

verdragen, deze zou vastgelegd zijn op 10 000 man in oorlogstijd; en op Franse hulp bij de 

verlenging van het Twaalfjarig Bestand.  

Boisschot besefte ondertussen maar al te goed dat de tijd was gekomen om een wig te drijven 

tussen Frankrijk en de Republiek. Hij had verschillende gesprekken met Franse ministers 

waarbij hij hen wees op de fout en het slechte voorbeeld dat Louis XIII aan de hele 

Christelijke wereld zou geven als hij de Nederlanders zou helpen. Niet alleen een slecht 

voorbeeld voor de katholieke kerk, maar ook een gevaar voor zijn eigen geweten, de vrede en 

zijn vriendschap met de Aartshertogen. De meeste onder hen reageerden hier positief op en 

beloofden om te doen wat ze konden, maar enkelen onder hen, en dan vooral de oude garde 

                                                 
248 OSA, FN, liasse 27, f323, FDB aan AA, 25 juni 1620. 
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uit de tijd van Henri IV, waren niet onder de indruk en bleven volharden in hun aversie tegen 

Spanje. 251 

4.8.4 Besluit 
 
Zoals gezegd kenden Frankrijk en de Republiek al een jarenlange samenwerking nog voor 

Boisschot in Parijs aankwam. Henri IV zag in de Republiek een bondgenoot in zijn strijd 

tegen Spanje. De Republiek was al jarenlang in een oorlog verwikkeld met Spanje en Henri 

IV zag hier zijn kans om iemand anders het vuile werk te laten opknappen. Hij steunde de 

Republiek in het geheim, met militairen en geld, in haar strijd tegen Spanje. Hij hoopte 

hiermee zelf de macht te verkrijgen over Vlaanderen en de Franstalige gebieden maar de 

Nederlanders zagen het idee van Henri IV als een directe buur niet goed zitten.  

 

Henri IV zag echter plots zijn plannen in rook opgaan toen de onderhandelingen over een 

bestand tussen Spanje en de Republiek begonnen. Deze mislukking kon hij uiteindelijk in zijn 

eigen voordeel doen keren door Frankrijk op te werpen als bemiddelaar tussen de 

verschillende partijen. Men zou Frankrijk dus als dé verantwoordelijke voor het Twaalfjarig 

Bestand en de vrede in Noordwest-Europa kunnen zien en niet Spanje met haar politiek van 

de Pax Hispanica. 252 

 

Jeannin maakte de Nederlanders duidelijk dat zij zonder Franse hulp verloren waren, dit 

argument zien we terugkeren bij het naderen van het einde van het Twaalfjarig Bestand. 

Alleen stonden de Fransen nu heel wat minder te trappelen om de Republiek te helpen en 

drong vooral deze laatste aan op Franse hulp.  

 

De dood van Henri IV, met de komst van Maria de Medici, was voor Spanje en de Zuidelijke 

Nederlanden zeker een opluchting. De alliantie van de Franse vorst met de protestanten was te 

sterk, Maria de Medici nam bij aanvang van haar regentschap een ander standpunt in. Om te 

beginnen werd werk gemaakt van het dubbelhuwelijk tussen Spanje en Frankrijk. 

De buitenlandse politiek van Frankrijk werd gedomineerd door de binnenlandse situatie: deze 

was te onzeker om een tegengewicht te vormen tegen Spanje, de opstandige Hugenootse 

rebellen maakten het namelijk enorm moeilijk voor Maria de Medici en Louis XIII. Ook de 

                                                 
251 OSA, FN, liasse 27, f613-614, FDB aan AA, 27 november 1620. 
252 P. Allen, Philip III and the Pax Hispanica, 1598-1621. The failure of grand strategy, New Haven, Yale 
University Press, 2000, p. 234.  
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verschillende adellijke opstanden maakten dat Frankrijk gedurende die jaren geen stabiele 

natie was. 

 

Oude protestantse bondgenoten werden officieel dus in de steek gelaten, maar in het geheim 

werd de protestantse Duitse prinsen wel duidelijk gemaakt dat Frankrijk trouw bleef aan haar 

oude allianties, als zij problemen zouden krijgen met Spanje zou Frankrijk klaar staan.  

In essentie bleef Spanje gehaat in Frankrijk, dat kon het dubbelhuwelijk niet veranderen, maar 

door dit huwelijk kon men de Spaanse agressie ten opzichte van Frankrijk wel doen afnemen 

in een periode waarin Frankrijk zelf niet agressief kon zijn, en dit had Frankrijk zeker nodig. 

 

Spanje en de aartshertogen onderhielden nu dus een soort verstandhouding met Frankrijk, uit 

de brieven van Boisschot komt de onderlinge vriendschap en bondgenootschap dikwijls naar 

voor. Een minder agressief Frankrijk was voor hen ook een welkome afwisseling in een 

turbulente periode. 

Maar ook Boisschot besefte maar al te goed dat de oude alliantie tussen Frankrijk en de 

Republiek niet verdwenen was en hij greep dan ook zijn kans toen dit bondgenootschap onder 

sterke druk stond. Dit was zijn moment om een wig te drijven tussen deze twee landen. Het 

aanmoedigen van rivaliteit tussen Frankrijk en de Republiek was een belangrijke strategische 

zet. Deze twee landen waren, samen met Engeland, traditionele bondgenoten, in hun 

gezamenlijke haat ten opzichte van Spanje. Jaren geleden had Spanje met Frankrijk en 

Engeland al vrede gesloten maar wat hielden deze verdragen officieus in? Spanje had er 

absoluut niets aan dat er nog enige vriendschap bestond tussen Frankrijk en de Republiek. 

Boisschot zag dit goed in, hij begreep de buitenlandse politiek van Spanje, dat eveneens veel 

betekende voor de Zuidelijke Nederlanden. 
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5. De Dertigjarige Oorlog 
 

5.1 Inleiding 
 
N.M. Sutherland stelt in haar artikel dat er geen eenduidige oorzaak is voor de Dertigjarige 

oorlog. Te veel historici hebben zich hiertoe laten misleiden door te stellen dat de verkiezing 

van een nieuwe keizer van het H.R.R. en de daaropvolgende burgeroorlog dé oorzaak was. 

Dit is echter een foute opvatting, net zoals het feit dat de Dertigjarige Oorlog niet vroeger dan 

1618 begon en niet later eindigde dan 1648. 

De Dertigjarige oorlog wordt vooral opgevat als een Duits religieus conflict, ook dit klopt niet 

helemaal. C.V. Wedgwood stelde in 1938 al dat deze oorlog meer als een Europees conflict 

moet gezien worden, waarbij niet religie het belangrijkste struikelblok was maar eigenlijk de 

Frans-Habsburgse rivaliteit. De druppel voor dit conflict was de verbintenis tussen Oostenrijk 

en Spanje.253 

 

Religie was al heel lang een gevoelig punt in Europa. Lange tijd waren er niet direct 

religieuze problemen geweest in het katholieke Europa, maar met de opkomst van het 

protestantisme en de Reformatie was een einde gekomen aan deze situatie.  

De Contrareformatie was hier een harde reactie op geweest maar Karel V had in 1555 toch 

een toegeving moeten doen met de Godsdienstvrede van Augsburg. Dit verdrag stelde met het 

principe cuius regio eius religio dat elke vorst besliste welke religie beleden werd op zijn 

grondgebied, of dit nu katholiek of protestants was. Hiermee was officieel een einde gekomen 

aan het eensgezind katholieke rijk van Karel V, hij had dit dan ook als een persoonlijke 

nederlaag ervaren. 

Dit betekende echter niet dat protestanten en katholieken vreedzaam naast elkaar leefden. Er 

was dan ook niet veel voor nodig om een echt conflict tussen de twee religies te doen 

ontsteken. 254 

 

 

 

 

                                                 
253 N.M. Sutherland, “The Origins of the Thirty years war and the structure of the European Politics”, in: English 
Historical Review,107 (1992), pp. 587-588. 
254 Louise de Laender, Ferdinand de Boisschot, Gent, onuitgegeven licenciaatsverhandeling UGent, 2008,  pp. 
48-49. 



  84 

5.2 De keizerlijke opvolging 
 

5.2.1 De Majesteitsbrief 
 
In 1609 verkregen de protestanten in Bohemen belangrijke privileges van keizer Rudolf II.  

Deze stelde in zijn ‘Majesteitsbrief’ dat hij de vrede tussen protestanten en katholieken 

wenste te behouden. Elke partij kreeg vrij de toestemming om de eigen religie te beoefenen 

zonder hierbij ook maar enige belemmering te ondervinden van de ander. Dit kwam met 

andere woorden neer op religieuze vrijheid. Hiernaast verkregen de défenseurs255 het recht om 

zelf een vergadering samen te roepen, het mocht hier wel enkel gaan om religieuze zaken.  

Alle andere beslissingen, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van troepen, lagen in handen van 

het Diet. Na de publicatie van de ‘Majesteitsbrief’ sloten de protestanten en katholieken van 

het Diet van Bohemen zelfs een onderling akkoord over het gemeenschappelijk gebruik van 

kerken.  

Dit edict leek goed geregeld en makkelijk op te volgen maar de werkelijkheid was helemaal 

anders. Om de naleving hiervan te verzekeren had een sterke autoriteit aan het hoofd moeten 

staan, ook zou een maatschappij die een dergelijke oplossing wenste de naleving tot een goed 

einde kunnen brengen. 

Dit was echter niet de toenmalige werkelijkheid in Bohemen en algauw kwamen de 

problemen opnieuw aan de oppervlakte.  

 

Vooral de protestanten zagen het voordeel in van de ‘Majesteitsbrief’, de belangrijkste onder 

hen waren de paltsgraaf van de Rijn, de markgraaf d’Anspach en de prins van Anhalt. De 

katholieken daarentegen, in volle Contrareformatie, zagen dit heel wat minder zitten. 

Zij werden gesteund door de keizer, de nuntius en Spanje. De protestanten richtten zich naar 

Engeland, de Republiek en Frankrijk (als vijand van Spanje).  Er bevond zich echter nog een 

derde partij in deze kwestie, namelijk de Lutheranen, gesteund door de hertog van Saksen. Zij 

vreesden boven alles een nieuw conflict en bleven trouw aan de keizer.  

Zowel Engeland, de Republiek als Frankrijk zagen een oorlog op dat moment echter niet 

zitten, men zou kunnen stellen dat overal de drang naar vrede heerste. Een vrede die echter 

voortkwam uit financiële motieven.  

 

 

                                                 
255 De protestantse vertegenwoordigers in de drie staten van het Diet werden aangeduid met deze term. 
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5.2.2 De opvolgingskwestie in het Heilig Roomse Rijk 
 
Wanneer Rudolf II in 1612 stierf volgde zijn broer Matthias hem op als keizer. Deze was toen 

al 55 jaar en al snel bleek dat er geen opvolger meer zou komen. Zijn opvolging zou de 

Europese politiek sterk gaan beheersen want naast zijn reeds overleden broers Rudolf II en 

Ernest bleven er slechts twee over: Maximiliaan, die overleed in 1618 en Albert, die sinds 

1598 samen met zijn vrouw Isabella aan het hoofd van de Zuidelijke Nederlanden stond. De 

enige overgebleven kandidaten waren zijn neven de Spaanse vorst Filips III en aartshertog 

Ferdinand van Stiermarken. Deze laatste was streng katholiek, opgevoed door Jezuïeten, en 

de laatste jaren vooral bezig geweest met zijn persoonlijke katholieke reconquista op eigen 

grondgebied. 

Filips III zag na een tijd af van zijn kandidatuur voor de keizerlijke troon waardoor Ferdinand 

als enige kandidaat naar voor werd geschoven. 256 

 

Spanje had veel belang bij de verkiezing van Ferdinand. Een oorlog rond de eerste 

opvolgingscrisis in Mantua (1613-1617) bedreigde namelijk de Spaanse interesses in de 

controle over Noord-Italië, en ook voor Frankrijk lag dit gebied gevoelig. Bovendien 

bedreigde een oorlog tussen Venetië en de keizer (1615-1618) de gebieden van aartshertog 

Ferdinand, en had ervoor gezorgd dat de protestantse alliantie Venetië steunde. Ferdinand 

moest en zou dus op de keizerlijke troon komen. 257  

Hij was hiervoor tot een akkoord gekomen met de Spaanse ambassadeur Oñate aan het 

keizerlijk hof. Als Spanje zijn kandidatuur steunde zou Ferdinand, eens hij koning was van 

Bohemen en Hongarije, en hierna keizer, als compensatie de Elzas en Tirol aan Spanje geven. 

Deze gebieden waren van groot belang voor Spanje, de Spaanse bezittingen besloegen een 

groot deel van West-Europa maar er waren hier en daar nog wat gaten op te vullen.  

De Elzas lag tegen de Franche-Comté ( in het bezit van Spanje) maar gaf ook toegang tot het 

Rijnland. Tirol was van belang voor de Brenner pas, de route van en naar Italië, nu dus ook in 

handen van Spanje. Dit was een enorm voordeel voor Spanje, met name voor de verplaatsing 

van troepen tussen de Zuidelijke Nederlanden en Milaan. 

 

Het was geen toeval dat net deze katholieke Ferdinand aan het hoofd van Bohemen kwam te 

staan. Het was namelijk een lange traditie om de koning van Bohemen te kiezen als 

                                                 
256 V.L. Tapié, La Guerre de Trente Ans, Parijs, Sedes, 1989, pp. 60- 67.  
257 N.M. Sutherland, “The Origins of the Thirty years war and the structure of the European Politics”, in: English 
Historical Review,107 (1992), p. 609. 
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toekomstige keizer, de paus hechtte dan ook veel aandacht aan wie op de troon kwam in 

Bohemen. Ferdinand bleek een uitstekende keuze, hij was katholiek maar ook doordrenkt in 

de geest van de Contrareformatie. Zowel de paus als Spanje waren dus gelukkig met deze 

keuze. Deze samenwerking tussen de paus en de Oostenrijkse Habsburgers zorgde ervoor dat 

katholieken over heel Europa positief stonden ten opzichte van de Spaanse politiek. Waar 

Spanje regeerde, kon men zeker zijn dat het katholieke geloof zegevierde. 

 

De Franse koning stond dan wel bekend als le Roi Très Chrétien, toch bevonden er zich in 

Frankrijk veel protestanten, in tegenstelling tot Spanje. Dit gaf haar al een ‘nadeel’ ten 

opzichte van Spanje, het zorgde er ook voor dat Frankrijk dikwijls automatisch in de handen 

van protestantse machten werd gedreven in een coalitie tegen Spanje. 258 

 

De oppositie tegen de kandidatuur van Ferdinand was zeker geen verrassing. De (katholieke) 

persoonlijkheid van Ferdinand was algemeen bekend maar ook de opvolging binnen de 

Habsburgse familie zorgde voor heel wat problemen. Velen hoopten dat de keizerlijke kroon 

voor eens en altijd uit handen van deze familie zou blijven en gingen op zoek naar een nieuwe 

kandidaat.  

Deze werd gevonden in de persoon van de hertog van Beieren, op zich een verrassing want de 

tegenstanders van Ferdinand waren vooral calvinisten en zij werden in Duitsland vooral 

tegengewerkt door deze hertog, hoofd van de Katholieke Liga.  

Twee redenen waren belangrijk genoeg om hem toch naar voor te schuiven: ten eerste was hij 

een Wittelsbach, net als de Paltsgraaf, en ten tweede had men een extra steun nodig voor deze 

nieuwe kandidaat die hoogstwaarschijnlijk zou tegengewerkt worden door de Lutheranen. 

Deze buitenlandse steun werd ook gevonden bij Frankrijk. 259 

 

De hertog van Beieren bleek de enigste mogelijkheid te zijn, deze durfde dit echter niet aan. 

Hij had geen enkele interesse om als Rooms koning aangesteld te worden. 260 Zelfs na 

aandringen wilde hij nog niet op dit voorstel ingaan aangezien hij meende dat dit tot niets 

anders dan problemen zou leiden, hij wilde met name zijn vriendschap met de Oostenrijkse 

Habsburgers niet in gevaar brengen. 261 

                                                 
258 V.-L. Tapié, France in het age of Louis XIII and Richelieu, translated and edited by D. Mcn. Lockie, 
Cambridge, University Press, 1984, pp. 99-105. 
259 V.L. Tapié, La Guerre de Trente Ans, Parijs, Sedes, 1989, pp. 66- 68. 
260 OSA, FN, liasse 24, f 328V, FDB aan AA, 28 augustus 1617. 
261 OSA, FN, liasse 24, f 374, FDB aan AA, 20 september 1617.  
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Frankrijk vreesde voor een nieuwe uitbarsting van het religieuze conflict in eigen land en een 

nieuwe oorlog, het gevaar kon nu van twee kanten komen: aan de ene kant was het voor 

Frankrijk heel belangrijk dat deze kroon niet in handen kwam van de Spaanse vorst zelf. 

Ferdinand van Stiermarken leek dan uiteindelijk ook niet gevaarlijker dan om het even welke 

kandidaat. Aan de andere kant werden de protestanten eveneens gevreesd. Ferdinand bleek 

een geruststellende middenweg te zijn. Op 19 juni 1617 werd Ferdinand tot koning van 

Bohemen gekroond. 262  

5.2.3 De Defenestratie 
 

De aanloop naar de defenestratie en het officiële begin van de Dertigjarige oorlog nam 

verscheidene maanden in beslag. 

Begin 1618 riepen de défenseurs een vergadering samen naar aanleiding van enkele 

geschillen met katholieken. Het ging vooral om twee probleemsituaties te Broumov en 

Klostergrab waar protestanten tegengehouden werden om kerken te bouwen op kerkelijke 

domeinen. Volgens de ‘Majesteitsbrief’ was dit wel toegestaan. 

Hun klachten werden op papier gezet en naar de keizer gestuurd, een antwoord liet niet lang 

op zich wachten. In dit antwoord konden ze tot hun groot ongenoegen lezen dat ze, door deze 

vergadering samen te roepen, de bepalingen van de ‘Majesteitsbrief’ overschreden hadden. 

De keizer ging nog verder door dit edict zo te interpreteren dat de protestanten het recht niet 

hadden om kerken te bouwen op katholieke domeinen. 

 

Keizer Matthias bevond zich op dat moment niet in Praag maar te Wenen en liet weten dat hij 

de afhandeling van dit probleem verder over zou laten aan de koning. Deze moest zorgen dat 

er een oplossing kwam, ook werd een verbod geheven op nieuwe vergaderingen. 

Dit verbod werd vrijwel onmiddellijk genegeerd want in mei kwam de vergadering opnieuw 

samen. Opnieuw kregen ze een brief met het verbod om samen te komen waarop 

onderhandelingen startten met vertegenwoordigers van de keizer.  

Op 23 mei werden twee van de vertegenwoordigers die het meest opgezet leken tegen een 

soepelere toepassing van de ‘Majesteitsbrief’ aangeklaagd, deze probeerden zich nog te 

verdedigen maar het was al te laat. De gemoederen onder de protestanten waren al te verhit 

waarop de twee uit het raam van de Praagse Burcht werden gegooid.  

                                                 
262 V.L. Tapié, La Guerre de Trente Ans, Parijs, Sedes, 1989, pp. 68-69. 
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Dit was de beroemde Defenestratie van Praag en zou het startsein zijn geweest van de 

Boheemse revolutie en één van de aanleidingen van de Dertigjarige oorlog. 263 

 

5.3 Van een Boheems conflict naar de dertigjarige oorlog 
 

5.3.1 De reactie van Frankrijk 
 
We keren eerst nog een stukje terug in de tijd. De Palts had Frankrijk in september 1617 

gesmeekt om hulp, Richelieu264 had in 1616 namelijk beloofd om, ondanks de Spaanse 

huwelijken, de Duitse vrijheden te beschermen. Maar ondertussen bekleedde Richelieu niet 

langer deze functie en de vele veranderingen in Frankrijk hadden een inefficiënt bestuur 

teweeg gebracht. Wat betreft de buitenlandse politiek kon men niet tot een akkoord komen. 

 

Frankrijk besefte ten volle het gevaar van de Habsburgse ambitie maar ook dat ze Ferdinand 

niet konden dwarsbomen zonder de protestanten van de Evangelische Unie265 te steunen. Het 

land zat dus vast in dit dilemma, ook verdacht ze de Palts ervan om Frankrijk en Spanje tegen 

elkaar te willen opzetten. Bovenal wilden de nieuwe koning en zijn naaste medewerkers 

alleen maar vrede. 

 

Nu de Boheemse revolutie een feit was trachtte keizer Matthias de gemoederen in Duitsland 

te bedaren, hij zocht in Frankrijk en andere landen hulp tegen de rebellen. Hij vroeg met 

aandrang dat Louis XIII niet zou toelaten dat er in Frankrijk troepen zouden worden 

verzameld voor de protestantse rebellen, troepen die in keizerlijke dienst zouden komen 

strijden werden uiteraard wel toegelaten. De keizer wees hem op de solidariteit die er tussen 

vorsten moest zijn wanneer zij te maken kregen met opstandige onderdanen, en nog veel 

belangrijker, hij bood hem zijn hulp aan wanneer de Franse koning in de problemen zou 

zitten. 266 

 

Frankrijk was waarschijnlijk het enigste land dat de oorlog had kunnen voorkomen maar het 

was intern te zwak en verscheurd om tussen te komen, ook was ze gebonden aan de vrede van 

                                                 
263 V.L. Tapié, La Guerre de Trente Ans, Parijs, Sedes, 1989, pp. 71- 74. 
264 Richelieu was van 1616 tot 1617 secretaris van Staat en Buitenlandse Zaken. 
265 Deze Unie was een politiek en militaire liga, gevormd onder de protestantse prinsen van Duitsland in 1608. 
Ze stond onder leiding van de keurvorst van de Palts, een bondgenoot van Frankrijk. 
266 V.L. Tapié, op. cit., p. 82. 
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het Christendom. De keizer schreef naar Louis XIII over de successen in Bohemen, na 

overleg stuurde de Franse koning terug dat hij geschokt was over dergelijk verraad zoals in 

Praag. 267  

 

Frankrijk aarzelde, net als Spanje, dus om tussen te komen, hun respectievelijke 

ambassadeurs zagen het anders en drongen aan op interventie. Religie was altijd al een 

probleem geweest. Het werd voor Frankrijk pas dringend toen duidelijk werd dat de 

Hugenoten zich bewapenden, of dreigden dit te doen, en buitenlandse hulp zouden 

aantrekken. Aanleiding hiervoor was het conflict in Béarn, een protestants gebied in 

Frankrijk. De koning had de plaatselijke pastoors van de hervormde kerk het bevel gegeven 

om bezittingen van de kerk terug te geven aan de katholieke clerus, zij weigerden dit echter 

uit te voeren. Er was hen een compensatie beloofd maar deze bleef uit. In de lente van 1618 

zond Louis XIII een commissaris naar Pau om de hele zaak te regelen, ter plaatste werd deze 

bedreigd en vreesde hij voor zijn leven. Het werd de Franse regering duidelijk dat zowel 

protestanten in eigen land als in het buitenland (na de defenestratie) bijzonder vijandig waren. 

Het was dan ook logisch dat protestanten in conflict met hun eigen vorst hulp zochten bij 

gelijkgezinden in het buitenland. 268   

 

Op 26 juli stuurde de koning opnieuw naar de keizer ‘que no permittiria que en este reyno 

hallassen asistencia, o, correspondencia alguna’. De hertog van Nevers werd naar de keizer 

gestuurd om zijn diensten aan te bieden tegen de rebellen. 269 Frankrijk wilde namelijk een 

akkoord vooraleer het conflict zich zou uitbreiden. Ze wilde niet dat Duitsland Bohemen zou 

helpen uit angst voor de Hugenoten die connecties hadden in de Palts. De hertog van Nevers 

moest gaan bemiddelen, Matthias en Ferdinand aanvaardden zijn hulp, maar Nevers stelde 

vast dat Bohemen, sterk onder invloed van de Palts, alleen maar oorlog wilde. Hetzelfde gold 

voor de keizerlijke aanhangers, onder controle van Ferdinand.  

 

Ook de rebellen namen contact op met Louis XIII, zij legden in het lang en het breed uit 

waarom ze zichzelf verplicht hadden gezien om de wapens op te nemen en vroegen om 

assistentie. De koning had echter de raad gekregen om hier niet op in te gaan.270 271 

                                                 
267 OSA, FN, liasse 25, f257, FDB aan AA, 6 juli 1618.  
268 V.-L. Tapié, France in the age of Louis XIII and Richelieu, translated and edited by D. Mcn. Lockie, 
Cambridge, University Press, 1984, p. 107. 
269 OSA, FN, liasse 25, f288-289, FDB aan AA, 26 juli 1618. 
270 OSA, FN, liasse 25, f293, FDB aan AA, 2 augustus 1618. 
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Frankrijk uitte veel beloften en wenste de vrede te behouden maar verder dan dit kwam het 

niet. De hertog van Nevers bleef druk bezig met de onderhandelingen: in naam van Louis XIII 

moest hij de keizer warm maken voor een akkoord met de Bohemers. De keizer bedankte hem 

hiervoor. 272 

 

Zoals vermeld werd Frankrijk door de twee partijen aangesproken om hulp: aan de ene kant 

ten voordele van de keizer, aan de andere kant zocht de Palts groep, gesteund door de 

Hugenoot de hertog van Bouillon, de Franse steun voor haar oude bondgenoten. 

Boisschot hoorde van Pisieux dat de koning van Bohemen het volgende aan Louis XIII 

schreef:  ‘... mons de Pisieux, que me dijo que el rey de Bohemia abia escrito al rey xp 

hiziesse oficios con los protestantes para que no embarraçassen sus armas contra los 

bohemias, ni el pasage de la gente de Flandes, y que el rey escrebiria en esta conformidad’. 
273 

Ferdinand stuurde op zijn beurt een buitengewoon ambassadeur, de hertog van Fürstenberg274, 

naar Louis met het doel militaire hulp te krijgen van Frankrijk.  

Fürstenberg had audiënties bij verschillende personen, waaronder Luynes, bij wie hij pleitte 

voor deze hulp. De argumenten die hij hiervoor gebruikte waren onder andere religie en de 

solidariteit onder monarchen: vorsten moesten elkaar steunen in tijden van rebellie, want elk 

van hen had er wel al mee te maken gehad en kon er mee te maken krijgen. 

Hij kwam ook praten met de Spaanse ambassadeur en Boisschot, waar deze te horen kreeg dat 

Fürstenberg de Franse koning om 10 000 militairen en 2000 paarden gevraagd had. 275 

 

Frankrijk had op dat moment al genoeg problemen met de intriges van de koningin-moeder en 

de protestanten in Béarn en stelde aan Fürstenberg voor dat hij zou doorgeven dat Louis graag 

wilde helpen bij eventuele onderhandelingen. Fürstenberg was niet onder de indruk en deelde 

mee dat hij niet naar Frankrijk was gekomen voor onderhandelingen, hij moest militaire hulp 

krijgen en niets anders. 276 

 

                                                                                                                                                         
271 V.-L. Tapié, France in the age of Louis XIII and Richelieu, translated and edited by D. Mcn. Lockie, 
Cambridge, University Press, 1984, p. 110. 
272 OSA, FN, liasse 26, f39, FDB aan AA, 13 januari 1619. 
273 OSA, FN, liasse 26, f350V, FDB aan AA, 7 mei 1619. 
274 Hertog Wratislas van Fürstenberg 
Histoire de France, tome IV, p. 161.  
275 OSA, FN, liasse 26, f577, FDB aan AA, 9 december 1619. 
276 V.L. Tapié, La Guerre de Trente Ans, Parijs, Sedes, 1989, pp. 102-103. 
OSA, FN, liasse 26, f578, FDB aan AA, 9 december 1619. 
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Dit was echter niet wat Louis XIII en de regering in gedachten hadden, ze hadden alle goeds 

voor met de Oostenrijkse Habsburgers, ‘cada dia se echaria de ver la buena intencion del rey, 

para todo lo que tocasse la casa de Austria, asi para la conservacion del ymperio, como 

acomodamiento de las cosas de Bohemia, y que yo seria buen testigo dello’. 277  

Maar Frankrijk wilde helemaal niet vechten en probeerde krampachtig om neutraal te blijven. 

Deze neutraliteit kwam vooral voort uit angst voor wat er dan in eigen land zou gaan 

gebeuren, ‘todo lo que confiessan aqui, y prebeen los inconvenientes que de la union de las 

herejas resultaron, pero en materia de ofrecer socorro, los veo remisos y flojos, con achaque 

de que temen que moviendose las armas del rey xp contra los herejes con Alemana, los de 

aqui haran sus acostumbradas revueltas, que son poderosos, assi por los lugares que ocupan, 

como por la intelligencia y correspondencia que tienen con los de Inglaterra, Alemana, 

Holanda y otros, que todos se van juntando en una liga y confederacion’. 278 

 

Geleidelijk aan bleken er toch stemmen op te gaan die voorstander waren van een militair 

ingrijpen van Frankrijk, meer uit eigenbelang dan het belang van keizer Ferdinand, ook al 

lieten ze het zo wel uitschijnen, ‘y que el rey xp se declarasse con armas, que inbiasse en 

fabor de la causa catholica, para que todo el mundo conociesse las veras, con que se tomava 

la rebellion de los Bohemios y la del Palatino, siendo vasallo del emperador, que como causa 

publica de religion y de estado, tocava a todos los reyes y principes, y a no hazerlo assi, era 

cierto que los Huganotes de Francia, que se correspondian con todos los herejes de afuera, 

cobrarian fuerças para hazer aqui lo propio, que en Bohemia y Holanda’. 279 

 

Het besef groeide dat Frankrijk toch moest tussenkomen, met een militair ingrijpen kon aan 

de wereld meegedeeld worden dat ook Frankrijk het niet pikte dat de katholieke godsdienst én 

de macht van een vorst aangetast werd. Dit zou tegelijkertijd een duidelijke boodschap zijn 

aan de opstandelingen in eigen land. 

 

‘Y que no asistir las cosas de Alemana, se podia temer que el Turco se apoderasse con 

facilidad de todas aquellas fronteras, y el aber entrado Bethlen Gabor en Hongria, siendo 

confederado suyo, aumentava esta sospecha, que podria en pocos anos causar la total 

destrucion de la christiandad, ademas de lo qual le dije que era cierto que todos los herejes 
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de Alemana y otras partes, estavan estrechamente confederados en union con los de aqui, 

cuyo poder crescia cada dia como se echava de ver, y a certo andar, teniendo sucesso las 

rebelliones de Bohemia, harian aqui lo propio, que en Holanda, y que era triste cosa, que 

contra la union de toda la herejia, no uniesse otra de los catholicas, para destruyrla’. 280 

 

De idee dat de Hugenoten, samen met protestanten uit andere landen, nog machtiger zouden 

worden als Frankrijk geen militaire hulp bood aan de keizer, zat er dus goed in. Samen met de 

angst voor de hele christelijke wereld, nu de Turken aan de grenzen stonden te dringen. 

Bethlen Gabor, als belangrijke bondgenoot van Frankrijk, werd namelijk ook gelinkt aan de 

Ottomanen. Boisschot betreurde het dat protestanten uit verschillende landen zich verenigden, 

terwijl katholieken niet op een soortgelijke manier verenigd waren om de ketterij te 

vernietigen.  

 

Louis XIII besliste op kerstavond 1619 toch om militaire hulp aan te bieden, iets wat hij zich 

eigenlijk niet kon permitteren. Dit werd meegedeeld aan Fürstenberg. ‘El secretario destado 

mons de Pisieulx ha vuelto a confirmar de parte del rey xp al conde Furstembergue la 

resolucion tomada de socorrer al emperador con gente militar  a su costa, que estara a orden 

del emperador, y numero conveniente a su grandeza sin senalarle, pidiendo el de Pisieulx que 

por aora la resolucion se tubiese secreta y se communicasse solamente al Nuncio, embajador 

de Espana, y conmigo’. 281 

De Franse ambassadeur in Wenen, Baugy, gaf dit door aan keizer Ferdinand. 

Frankrijk zegde de militaire hulp toe maar de nadruk werd gelegd op de (nog voorlopige) 

geheimhouding hiervan. De pauselijke nuntius, de Spaanse ambassadeur en Boisschot 

mochten dit uiteraard weten aangezien zij zelf bondgenoten waren van de keizer. Dit nieuws 

zou echter minder goed ontvangen worden door de Republiek, Engeland en de protestantse 

Duitse prinsen, als bondgenoten van Frankrijk in  hun strijd tegen de Habsburgers. 

 

Al snel besefte de Franse regering dat de aangeboden hulp een heel slecht idee was en moest 

ze hierop terugkomen, het idee dat Franse militairen tegen de protestantse prinsen van de 

Evangelische Unie, met andere woorden bondgenoten, zouden moeten vechten was absurd.  

‘Estos dias passados, a lo que he entendido por cosa cierta, an puesto en consideracion al 

rey, que no conviene haga el socorro publico en su nombre, pero que asista con quinientos, o, 
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seyscientos mil escudos, repartidos en siete, o, ocho meses, y que el dinero se entregue al 

duque de Nevers, obligando su haziendo que tiene en este reyno de levantar, con voz de la 

orden de nra senora, diez mil infantes y dos mil cavallos, y serbir con ellos al emperador en 

la forma que el rey ha prometido’. 282  

 

Belangrijkste reden hiervoor was de angst dat de Hugenoten zich beledigd en aangevallen 

zouden voelen om uiteindelijk opnieuw in opstand te komen.  

 

‘Las razones que dan para esto son, que con esta forma, cessaran las pretensiones de los 

duque de Guyna y Vendoma y los temores de los movimientos que aqui tienen de los 

Huganotes, haziendo el rey la leba declarada en su nombre pareciendo les tambien que los 

principes protestantes y los que ayudan la causa del conde Palatino, quedaran menos 

ofendido deste rey, y sin duda seria la forma mas facil para conseguier el efeto deste 

socorro’. 283 

 

Er werd overeengekomen dat een symbolische troepenmacht de grens zou naderen terwijl 

Frankrijk op diplomatiek vlak haar werk zou doen, wat het oorspronkelijke idee was van de 

Franse regering. Het zou gaan om een volledige ambassade die door het hele rijk zou reizen 

om aan te dringend om bemiddeling.   

 

Dit kwam het imago van Frankrijk uiteraard niet ten goede: ten eerste had ze de protestanten 

al voor het hoofd gestoten door openlijk voor de keizer te kiezen en tweede was de keizer 

beledigd omdat hem eerst hulp was beloofd.  284  

Boisschot was teleurgesteld in het terugtrekken van de Franse hulp en ging bij verschillende 

ministers; zoals Jeannin, Pisieulx en Condé; pleiten dat Louis XIII toch zijn woord zou 

houden. Hij drong aan op de noodzaak van de hulp, het feit dat de lente nu al gauw zou 

beginnen waardoor men dringend moest beginnen met de voorbereidingen om de enorme 

afstand op tijd te kunnen overbruggen. Condé praatte met Boisschot mee en beweerde dat de 

Franse vorst zijn woord zeker zou houden maar dat er nu dringender zaken op het programma 

stonden. Eerst wilde men het probleem met de Hugenoten in Loudun afgehandeld hebben, en 
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hierna, dit zou binnen ongeveer acht dagen zijn, beweerde Condé, zou men opnieuw tijd 

hebben voor overleg in verband met hulp aan de keizer.  

Van Luynes en Pisieulx kreeg hij hetzelfde te horen, van enige haast was zeker geen sprake, 

om militairen op de been te krijgen was hooguit toch slechts 15 dagen nodig. 285 

 

Na een paar weken kreeg Boisschot te horen dat beslist werd dat ongeveer 9000 man naar de 

Champagne streek gestuurd zouden worden om daar klaar te staan om Duitsland alsnog 

binnen te trekken. Verder zouden er drie of vier ambassadeurs naar de keizer gestuurd 

worden, waarbij ze eerst nog zouden overleggen met de verschillende keurvorsten en prinsen 

van Duitsland.  

 

Boisschot leek zich enorm op te winden bij dit nieuws, hij drong erop aan dat de 

aartshertogen vertrouwden op het woord van Louis XIII, net als hijzelf. De “oplossing” die de 

Fransen nu voor ogen hadden leek nergens op in vergelijking met de beloofde militaire hulp, 

‘y que con tener esta gente a la frontera, no se consiguia el intento, porque esta propusicion 

de parte del rey, se abia ofrecido al conde de Furstenbergue al principio de su negociacion, y 

no se abia admittido, porque no serbiria de mas, que causar recelos, sin ningun otro serbicio, 

que de la misma manera, se abia excusado el inbiar embajadas, sin caminar juntamente las 

armas por Alemana, que era la execucion que se esperava, y attento que no se abia resuelto 

el rey en la persona que abia de llevar a cargo este socorro, se podia presumir que nunca 

saldria de la frontera’. 286 

 

Wanneer hij enkele dagen later opnieuw ging praten met onder andere Luynes en Condé 

kreeg hij enkel te horen dat de Fransen zich nog altijd aan hun woord zouden houden en dat 

dit de beste oplossing was. Verder wilden ze wachten op het overleg van de Franse 

ambassadeurs, wat weinig zin had volgens Boisschot, want tegen dat zij eventueel resultaten 

zouden geboekt hebben, zou de zomer al voorbij zijn, en was het zeker te laat. 287 

‘Yo me mostre siempre poco satisfecho del pie que toman, y que nadie creera otra cosa, y 

llegado al particular de los embajadores, tambien les dije, que estas embajadas no serbirian 

de nada, sino de perder tiempo y autoridad para este rey, porque era imposible persuadir a 
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un ombre, que tenia usurpado un reyno con armas, obligarlo con palabras saliesse de la 

posession’. 288 

Boisschot kon niet begrijpen dat men in Frankrijk dacht dat men met woorden iets kon 

bereiken in dit conflict, het leek hem nu al lang duidelijk dat de betrokken partijen zelf niets 

anders dan oorlog wilden.  

Anderzijds was het hem wel duidelijk dat men met deze onderhandelingen alleen maar tijd 

hoopte te winnen, ondertussen zowel katholieken als protestanten tevreden houdend. 289  

 

Dit conflict was uiteraard nog lang niet ten einde maar kwam hierna in de brieven van 

Boisschot minder en minder aan bod. De aandacht van Louis XIII en de regering ging nu 

meer naar dringender zaken in eigen land zoals de problemen met de Hugenoten in Béarn. 

 

De Franse ambassadeurs vertrokken naar Ulm waar zowel het leger van de Unie als de Liga 

zich nu bevond. Hun enige en belangrijkste doel was ten alle koste gevechten vermijden. Op 3 

juli leken ze hierin te slagen en werd er een verdrag getekend waarin de Evangelische Unie en 

de Katholieke Liga beloofden elkaar niet aan te vallen. Het leger van de Unie werd verplicht 

naar het westen trekken, de Liga werd naar het oosten gestuurd. 

Hierna probeerden ze maandenlang, tot de nederlaag van Bohemen in november, tot een 

overeenkomst te komen maar het was al te laat. De Franse ambassade zette haar werk verder 

en in Wenen aangekomen drong Ferdinand opnieuw aan op de Franse hulp. De ambassadeurs 

moesten hem opnieuw teleurstellen aangezien Louis zijn handen vol had aan de binnenlandse 

problemen. 290 

 

De Zuidelijke Nederlanden schoten wel in actie: aartshertog Albert, als broer van de keizer, 

bood hem onmiddellijk militaire hulp aan. In de Zuidelijke Nederlanden had men dus ook 

veel goede bedoelingen maar kon men niet voluit gaan. In het jaar 1618 kwam het einde van 

het Twaalfjarig bestand namelijk al heel dichtbij, veel troepen weghalen uit de Zuidelijke 

Nederlanden zou niet slim zijn, in het geval de oorlog hervat zou worden. De hulp bleef hier 

dus beperkt. 
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De financiële toestand van de toenmalige regeringen mag zeker niet uit het oog verloren 

worden als belangrijke oorzaak voor de blijvende traagheid en uitstel van militaire hulp, en 

droeg ook sterk bij in de drang naar vrede: oorlog voeren kostte namelijk heel veel geld. 291 

 

Nu Ferdinand verkozen was tot koning van Bohemen, bestond de volgende stap eruit om hem 

verkozen te krijgen tot Rooms koning. Dit was het moment van de protestanten om dwars te 

liggen: de Palts eiste als voorwaarde de regeling van nog enkele religieuze problemen. 

Zo begonnen Frederik V van de Palts en Christian I von Anhalt hun anti-Habsburgse plannen 

te realiseren. Ondertussen tijd winnend, deed Frederik V beroep op Frankrijk voor een 

alternatieve kandidaat voor de keizerlijke troon. 

Ferdinand was ondertussen persona non grata geworden als kandidaat, zowel in zijn 

thuisland als bij de protestanten in het rijk. Anhalt, en waarschijnlijk nog andere leden van de 

Unie, hadden contacten in Bohemen. De Palts en Bohemen hadden dus een gezamenlijk doel, 

namelijk de uitsluiting van Ferdinand en ze waren bereid om hiervoor de wapens op te nemen. 

De eigenlijke verkiezing werd na verschillende uitstellingen uiteindelijk vastgelegd voor het 

einde van mei 1618. Maar opnieuw werd de verkiezing gedwarsboomd, dit keer door de 

eerder vernoemde Defenestratie van Praag. 

 

Dit nieuws werd met enthousiasme onthaald door protestanten in het hele rijk. Met de 

Boheemse revolutie barstte een propagandacampagne los die stelde dat op initiatief van de 

Jezuïeten een groot offensief tegen de protestanten voorbereid werd. De regering van keizer 

Matthias zou volledig onder invloed van Spanje liggen en de paus en de verkiezing van 

Ferdinand als koning van Bohemen was slechts de eerste stap richting de onderwerping van 

Bohemen en uiteindelijk het hele rijk. De katholieken zaten van hun kant ook niet stil, ook zij 

verspreidden het gerucht van een algehele samenzwering, dit keer van de protestanten tegen 

de katholieke heersers. 292 

 

De Evangelische Unie kwam in oktober samen in Rothenberg waar ze tot de conclusie 

kwamen dat ze het risico niet wilden nemen om Frederik V te steunen. De radicale Palts 

groep bleef, ondanks het ontbreken van steun van de Duitsers, druk uitoefenen terwijl 
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Matthias akkoord ging met de bemiddeling van vier keurvorsten om samen te werken met de 

ambitieuze hertog van Savoye om Ferdinand uit te sluiten.  

‘Para ayudar los intentos del duque de savoya, y de nuevo ha inbiado aqui presentes de gran 

valor a los reyes, sus privados y duque de Guysa y otros de los mas graves, haziendo quanto 

puede, para que el rey le ayude en la pretension de rey de bohemia... Hasta aora siempre este 

rey ha estado firme, desaprobando los intentos de Savoya’. 293 

 

Ze faalden hier echter in. De bemiddeling van de vier keurvorsten had dus niet veel kans op 

succes, en werd volledig verhinderd door de dood van keizer Matthias op 19 maart 1619. 294 

Onmiddellijk rees het probleem dat Ferdinand al tot koning van Bohemen en Hongarije was 

gekroond maar nog niet tot Rooms koning. Dit was duidelijk een zwak tussenmoment ware 

het niet dat Ferdinand machtige vrienden had, zijn kandidatuur werd namelijk gesteund door 

de vorsten van Spanje en Frankrijk. 295 

 

Kort na de dood van de keizer startten de onderhandelingen tussen Ferdinand en de Staten van 

Bohemen, een beter moment hadden ze waarschijnlijk zelf niet kunnen uitkiezen nu de 

keizerlijke troon onbezet was. 

De zeven keurvorsten kwamen niet tot een akkoord over wie de volgende keizer moest 

worden: de aartsbisschoppen van Mainz, Trier en Keulen verkozen Ferdinand; de Hasburgse 

kandidaat. De markgraaf van Brandenburg, de hertog van Saksen en de Paltsgraaf kozen voor 

Maximiliaan, hertog van Beieren. De zevende en laatste keurvorst was de koning van 

Bohemen, met andere woorden Ferdinand zelf. 

 

Ferdinand deed ondertussen zijn eigen kansen keren door de excessen van zijn leger in 

Moravië. De woede hierover dreven de niet-katholieke leden van de Staten naar de kant van 

de rebellen in Bohemen. In juli volgden de Staten van Neder-Oostenrijk, dat later een verbond 

sloot met Bohemen en Opper-Oostenrijk. Ferdinand verloor met ander woorden het ene 

gebied na het andere.  

De protestanten waren optimistisch, mede omdat ze ook sterke buitenlandse hulp verwachten: 

de Republiek, Engeland, Venetië en de Duitse protestanten werden aangeschreven maar één 

voor één lieten deze het afweten. 
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De Republiek had genoeg eigen zorgen: de bittere vete tussen Oldenbarnevelt en Maurits van 

Nassau blokkeerde alle hulp aan de Bohemers. De Duitse protestanten weigerden alle hulp, en 

zelfs Engeland liet het afweten. Dit land had nochtans een verbond gesloten met de Duitse 

protestantse unie, maar hierbuiten hadden ze niet veel op met de rebellen. 

De weigering van James bleek cruciaal: Frankrijk, Zweden, Denemarken en Venetië bekeken 

de situatie van op veilige afstand; waarop de hertog van Savoye als enigste achterbleef en het 

uiteindelijk ook opgaf.  

De rebellen stonden er dan wel alleen voor, maar het verging Ferdinand niet veel beter. De 

beloofde Spaanse hulp bedroeg alleen geld, niets meer. 

Toch slaagden de rebellen er bijna in om de overwinning te bereiken: hun troepen 

ondervonden weinig weerstand terwijl ze richting Wenen trokken, maar op het laatste 

moment werden ze daar vernietigd door keizerlijke troepen. 

 

De maat bleek vol: kort na hun nederlaag verkozen ze Frederik van de Palts als nieuwe 

koning van Bohemen, waarbij Ferdinand dus aan de kant geschoven werd.  

Deze keuze was reeds lang voorbereid: de Boheemse protestanten hadden al lang ingezien dat 

wanneer Matthias zou sterven, zij een eigen soeverein op de troon wilden zien, één die niet 

van Habsburgse afkomst was. 296 

 

De keuze van de rebellen was dus op Frederik V gevallen, geen slechte keuze aangezien hij 

regeerde over een van de grootste staten van West-Duitsland. Belangrijker nog, hij was een 

calvinist, de leider van de Evangelische Unie en een prins met belangrijke connecties. Hij was 

namelijk getrouwd met Elizabeth, de dochter van James I van Engeland en door zijn moeder, 

Louisa Juliana van Nassau, was hij de neef van de prinsen van Oranje; hij verkreeg met 

andere woorden zo de goodwill van twee belangrijke protestantse machten. 297  

 

Deze dubbele electie kon niet anders dan zware gevolgen hebben. De hertog van Beieren 

waarschuwde zijn neef Frederik voor het gevaar in het geval hij de troon zou aanvaarden.  

Deze troon zou hem ruïneren aangezien de Habsburgers niet zouden rusten voor ze wraak 

hadden genomen op de Palts en Bohemen. Zelfs de Evangelische Unie en zijn eigen 

entourage raadden hem af om op dit voorstel in te gaan. Venetië was evenmin voorstander, 
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alleen in Engeland was men enthousiast, maar dit kwam waarschijnlijk meer voort uit 

persoonlijke motivatie, aangezien James I zijn dochter had laten trouwen met Frederik. 298 

 

Frankrijk was evenmin opgezet met Frederik als koning van Bohemen en keurde de acties van 

de rebellen in Bohemen sterk af. ‘La ultima accion de los rebeldos Bohemios, he entendido 

por cosa cierta que el rey xp y los de su consejo an desaprobado grandemente la declaracion 

hecha por los Bohemios contra su rey el emperador, y la nueva elecion del conde Palatino’. 

 

Hiervan probeerde ze ook andere vorsten te overtuigen, ‘y que en esta conformidad abia 

mandado a su embajador, residente en Inglaterra, represente al rey de la Gran Bretana, el 

mal ejemplo y turbaciones que podria causar en la christiendad, pidiendo le haga todos los 

oficios con el conde Palatino para que no acepte una tan vana oferta que los rebeldes le 

abian hecho de la sucession en el reyno de Bohemia’. 299 

 

De provocatie van Bohemen en de Palts was gelanceerd, Ferdinand was zwaar beledigd maar 

moest nog altijd uitgesloten worden. Een maand later, op 28 september, aanvaardde Frederik 

de Boheemse kroon. Frederiks onverstandige beslissing was slechts een secundaire factor in 

een conflict dat toch al bestond. Zelfs zonder zijn afzetting was Ferdinand toch al in oorlog 

met verschillende patrimoniale staten waarover hij wenste te heersen.  

Bohemen had voor Frederik gekozen en bevestigde dus haar samenwerking met de militante 

Duitse prinsen. De Evangelische Unie was echter niet militant en Frederik had te vlug 

gehandeld zonder zich eerst te verzekeren van volledige steun van de Unie. Haar leden waren 

namelijk enkele bereid om de Palts en niet Bohemen te verdedigen. 300 

 

Veranderingen in Spanje zouden echter heel wat invloed krijgen op dit conflict. Eind 1618 

ging Lerma ten onder als meest invloedrijke man in Spanje, buitenlandse zaken werden hierna 

overgenomen door Don Baltasar de Zúñiga, een veteraan op diplomatiek vlak. 

Hij begon aan te sturen op Spaanse hulp voor de Oostenrijke Habsburgers en slaagde erin 

Filips III zo ver te krijgen dat hij grote sommen geld overmaakte aan de keizer. In mei 1619 

werden 7000 militairen vanuit de Nederlanden naar Oostenrijk gestuurd, meer zouden volgen 

vanuit Lombardije.  
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De paus bleek eindelijk wakker geschud en ook hij stuurde grote sommen geld naar de keizer 

en de hertog van Beieren, als hoofd van de Duitse Katholieke Liga. 

Ook de Republiek bleek haar plannen gewijzigd te hebben, zo maakt Boisschot melding van 

een brief van de Nederlanders naar Louis XIII over hun hulp aan Bohemen: ‘Los holandeses 

an resuelto de inbiar a este rey una embajada extraordinaria para dar las causas que les ha 

movido de socorror al Palatino, tomando en su protecion el Palatinato y para informer de las 

de los Bohemios, que an tenido para nombarle por su rey, y juntamente quejarse de que esta 

corona no cumple con ellos en el sustento de la gente Francesa, que esta obligado, y 

protestarles los intereses y danos’. 301 

 

In november 1619 werd Wenen voor een tweede maal belegerd, waarbij Spanje Ferdinand 

opnieuw te hulp kwam. Ook dit keer leek Bethlen Gabor302 op een overwinning af te stevenen 

maar wanneer deze uiteindelijk te weten kwam dat een leger van de koning van Polen, die zijn 

schoonbroer Ferdinand te hulp kwam, naderde, trok hij zijn troepen terug. Zo verloor Frederik 

zijn laatste bondgenoot en op 16 januari 1620 werd een bestand van negen maanden 

vastgelegd met Ferdinand. 303 

 

Op 8 oktober 1619 sloten Ferdinand en Maximiliaan van Beieren, leider van de katholieke 

liga, het verdrag van München. De Spaanse ambassadeur Oñate ging aan het werk en 

overtuigde Ferdinand ervan om Maximiliaan om het even welk deel van de Palts aan te 

bieden, samen met de electorale titel van Frederik. De keizer zou ook tegemoet komen aan de 

kosten van Maximiliaan. Hij verzekerde Maximiliaan ook van Spaanse hulp, zonder dewelke 

Maximiliaan niet tot actie zou over gaan. 304 

Met genoeg steun achter de hand overtuigde Maximiliaan de Katholieke Liga ervan om 25000 

man te verzamelen voor deze actie. 

Op 30 april 1620 stelde de keizer Frederik voor een ultimatum: als hij zich voor 1 juni niet 

had teruggetrokken zou hem de oorlog verklaard worden, ook Spanje hield zich klaar voor de 

oorlog. 

 

                                                 
301 OSA, FN, liasse 26, f535V, FDB aan AA, 4 november 1619. 
302 Bethlen Gabor was Prins van Transylvanië van 1613 tot 1629.  
303 G. Parker, Europe in crisis, 1598-1648, Londen, Fontana Paperbacks, 1982, pp. 164-165. 
304 V.-L. Tapié, France in het age of Louis XIII and Richelieu, translated and edited by D. Mcn. Lockie, 
Cambridge, University Press, 1984, p. 107. 
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De vraag was wat de Evangelische Unie nu ging doen, veel hing af van James I en Louis XIII. 

De Engelse vorst was nooit erg happig geweest op het steunen van rebellen en gooide de 

handdoek in de ring, onder zijn invloed werd de Unie neutraal. 

Louis XIII volgde hierin: hij had de handen meer dan vol met de Hugenoten in eigen land, en 

zag hiernaast nog altijd liever het katholicisme zegevieren. 

Beiden overtuigden ze de Evangelische Unie van een neutraal standpunt en geen 

hulpverlening aan hun vroegere leider. De Unie keek toe en zag hoe troepen van de katholieke 

liga, keizerlijke troepen en Spinola de Palts en Oostenrijk overrompelden. 

 

Nu de winter dichterbij kwam, beseften de katholieke bevelhebbers Tilly en Bucquoy dat 

haast moest gemaakt worden. Hun leger versloeg Frederik en de Boheemse rebellen in de slag 

van de Witte Berg op 8 november 1620.   

Frederik vluchtte weg uit Praag waarbij nu ook de centrale regering uit elkaar viel, eens dit 

gebeurd was hield de overige weerstand eveneens op met te bestaan.  

De buitenlandse troepen hielden nog lang stand: de Schotten en Nederlanders nog tot 

november 1621 en de Engelsen tot mei 1622 maar uiteindelijk kwamen alle bezitting van 

Frederik dan toch onder katholiek bestuur. Ferdinand kon opnieuw zeker zijn van zijn erfenis.  

 

Nu Bohemen verslagen en Ferdinand oppermachtig was, nam hij wraak, hij verbande Frederik 

en verschillende andere prinsen en liet hun eigendommen in beslag nemen. 

Deze harde houding van de keizer viel niet in goede aarde, de Franse ambassadeurs in Wenen 

drongen aan bij Louis XIII dat hij zijn beleid zou aanpassen, hij mocht de oude bondgenoten 

van Frankrijk niet laten vallen nu ze niet in staat waren om weerstand te bieden aan Spanje. 

Pisieux ging akkoord dat men tegen de Habsburgse macht in moest gaan, desondanks deed 

Frankrijk niet meer dan de Duitsers diplomatische steun bieden. Ze wilde niet vechten voor de 

calvinistische Palts, bezet door Spaanse troepen, ook al had ze zo de uitbreiding van de 

Habsburgse macht over de Rijn tegen kunnen gaan. De Franse regering had door haar zwakte 

en incompetentie meegewerkt aan de triomf van de Oostenrijkse Habsburgers en Spanje. 

 

Zo kwam er een einde aan de Duitse oorlog met de keizer als overwinnaar. Niemand anders in 

Duitsland wilde oorlog. Engeland en Spanje hadden geprobeerd tot een overeenkomst te 

komen maar de keizer had dit geweigerd. De verderzetting van de Duitse oorlog moet daarom 

vooral aan Ferdinand worden toegeschreven. Spanje kon deze niet tegenhouden omdat ze de 
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keizer niet omvergeworpen wilde zien en in Frankrijk ontbrak het Louis XIII aan de autoriteit 

om tot een oplossing te komen. 305 

5.3.2 Besluit 
 
Frankrijk was een oude bondgenoot van de protestanten maar de Franse koning was aan de 

andere kant wel een katholieke vorst. Mede hierdoor deed de regering eerst een poging om 

neutraal te blijven. Men vreesde een nieuwe opstand van de Hugenoten wanneer Frankrijk de 

keizer zou steunen. De Hugenoten hadden namelijk veel machtige connecties in het 

buitenland die hen te hulp konden komen bij een nieuwe opstand.  

Later groeide het besef dat Frankrijk wel moest ingrijpen: als ze de keizer niet zou steunen 

zou de hele wereld denken dat Frankrijk niet opkwam voor een andere vorst, wiens macht 

gecontesteerd werd door een groep rebellen. Frankrijk kende dit probleem en kon dit niet 

zomaar laten gebeuren. In het belang van de natuurlijk macht van een vorst en de godsdienst 

moest men wel tussenkomen, anders zouden de Hugenoten wel eens dezelfde plannen kunnen 

krijgen als de Bohemers en zou in Frankrijk hetzelfde kunnen gebeuren als in de Republiek en 

Bohemen. 

 

Godsdienst was dus een belangrijke motivatie, zeker nu de Turken aan de grenzen stonden te 

dringen was de hele Christenheid in gevaar. De Turken zouden van de onenigheid in Europa 

gebruik kunnen maken en de protestantse opstandelingen in Bohemen, de Republiek en 

Frankrijk kunnen steunen. Het was duidelijk dat het absoluut niet zo ver mocht komen. 

De beslissing om de keizer actief te steunen bleef echter niet lang van kracht, al heel snel 

werd deze belofte ingetrokken. De angst voor de protestanten in eigen land was toch te groot, 

het probleem met de Hugenoten bleef altijd aan de oppervlakte aanwezig en zou opnieuw in 

alle hevigheid kunnen losbarsten wanneer Louis XIII de katholieke keizer zou steunen. 

 

Boisschot maakte zich enorm druk over het verbreken van deze belofte, in zijn brieven lezen 

we dat hij continu bleef aandringen dat de vorst zijn woord zou houden. Dit zou zijn imago en 

autoriteit namelijk absoluut niet ten goede komen. Hij begreep evenmin hoe Frankrijk dacht 

iets met woorden te bereiken terwijl al lang duidelijk was dat oorlog onvermijdelijk was. 

In de verdere correspondentie van Boisschot met de aartshertogen lezen we dat hij bleef 

aandringen op hulp. De enige antwoorden die hij keer op keer kreeg, was dat de vorst zijn 

                                                 
305 G. Parker, Europe in crisis, 1598-1648, Londen, Fontana Paperbacks, 1982, pp. 166-169. 
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woord zou houden, maar dat het niet het juiste moment was. De problemen in eigen land 

kregen voorrang maar hierna zou men wel beslissingen gaan nemen. Boisschot zal wel 

begrepen hebben dat de Franse regering alleen maar tijd wilde winnen en alles bleef uitstellen 

in de hoop dat het op een dag niet meer nodig zou zijn. 

De binnenlandse situatie bepaalde volledig de buitenlandse politiek van Frankrijk, meer 

specifiek bleken de Hugenoten uiteindelijk alles bepaald te hebben, want de angst voor een 

nieuwe revolte van hun kant was te groot en bleek eerst de reden te zijn waarom men wel, en 

later niet, zou tussenkomen. 

 

5.4 De reactie van Spanje 

 
Spanje had lang onderhandeld over het feit of ze zou tussenkomen in deze oorlog of niet, in 

december 1619 werd dan beslist van wel. Madrid voelde het belang van het lopende conflict 

aangezien de toekomst van de Habsburgers in Europa op het spel stond. Aartshertog Albert en 

Oñate306 werden de belangrijkste uitvoerders van de Spaanse politiek in dit conflict, en ook al 

kregen ze veel vrijheid, toch was hun macht beperkt door de middelen die Madrid ter 

beschikking had.  

 

Kenmerkend voor Oñate en andere belangrijke Spaanse ambassadeurs, zoals Gondomar en 

Bedmar, was hun minachting voor de regering en het hof te Madrid. Op deze manier waren zij 

ook deels verantwoordelijk voor de ondermijning van de autoriteit van Lerma. Door de 

(geleidelijke) val van Lerma slaagden zij er in om steeds meer hun eigen agressieve politiek 

op te bouwen.  

Deze mannen vormden zeker geen hechte groep maar vonden elkaar in enkele 

gemeenschappelijke punten: ten eerste waren zij fel gekant tegen het Twaalfjarig Bestand, wat 

de eer van Spanje had aangetast; ten tweede minachten ze de regering voor haar zwakheid. 307 

 

Een eerste moeilijkheid die overwonnen moest worden was de verdeling van de Duitse 

Katholieke Liga waardoor de hele liga niet meer functioneerde. Er waren drie facties ontstaan: 

één onder Maximiliaan van Beieren, één onder de aartsbisschop-keurvorst van Mainz en 

Oostenrijk en de laatste onder Aartshertog Maximiliaan.  

                                                 
306 De hertog van Oñate was ambassadeur van Filips III aan het keizerlijk hof te Wenen. 
307 P. Williams, The great favourite: the Duke of Lerma and the court and government of Philip III of Spain, 
1598-1621, Manchester, University press, 2006, p. 217.  
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De keizer zou enkel gered kunnen worden als de Duitse katholieken hem te hulp kwamen en 

daarvoor moesten ze uiteraard eensgezind staan, Oñate moest meer dan een jaar lang werken 

aan deze vereniging. De steun van Maximiliaan van Beieren was; door zijn macht, strenge 

katholieke aard en rijkdom; cruciaal in deze Liga. 

Na het uitbreken van de opstand in Bohemen aarzelden zowel hij, als de andere Duitse 

prinsen, om tussen te komen. Geen van hen wilde als eerste ter hulp komen uit angst dat ze 

een tijd later geïsoleerd zouden achterblijven. Een duidelijker signaal voor de nood aan 

eenmaking van deze katholieke liga was er niet. 

Niet alleen de onenigheid in de Duitse Katholieke Liga maar ook dynastieke rivaliteit maakte 

de hele zaak extra gecompliceerd. Maximiliaan, als heerser van de Elzas en Tirol, was jaloers 

op de groeiende macht van Beieren en eiste een eigen directoraat voor hemzelf in een nieuwe 

Liga. Zijn dood bracht geen oplossing, want zijn opvolger Leopold bleek hetzelfde te eisen. 

 

De keizer en Oñate stuurden in de herfst van 1618 de secretaris van de Spaanse ambassade in 

Wenen, Jacques Bruneau, en aartshertog Leopold op een diplomatische reis langs de hoven 

van de Duitse katholieke prinsen om voor hun hulp aan de keizer te pleiten. Zij begrepen 

allemaal dat het moment was gekomen voor de keizer om te strijden voor het behoud van de 

christelijke religie en de Habsburgers. Probleem was dat zij niet tot actie wilden overgaan 

voor ze zekerheid hadden van hun slaagkansen, met andere woorden voor Spanje zou 

tussenkomen. 

 

Belangrijk was dat nu een vergadering zou georganiseerd worden tussen de verschillende 

Duitse prinsen, ook hier ondervonden Leopold en Bruneau veel aarzeling, omdat gevreesd 

werd dat een bijeenkomst op grote schaal van katholieken het vuur aan de lont zou zijn voor 

een algemene oorlog in het Rijk. Na veel onderhandeling werd deze dan toch georganiseerd in 

januari 1619.  

 

Spaanse interventie bleek een conditio sine qua non te zijn vooraleer de Duitse prinsen uit 

hun schulp zouden komen en de keizer actief zouden steunen als het conflict zich zou 

uitbreiden naar Duitsland. Aan de andere kant was Spanje evenmin van plan om tussen te 

komen zonder garanties, zij eisten op hun beurt ook wat opofferingen van de Duitse prinsen.  

Concreet kwam dit neer op het stationeren van Spaanse troepen in de Elzas, waarvan Oñate 

geloofde dat het de protestanten schrik zou aanjagen in plaats van provoceren; op zijn beurt 

zou Ferdinand de Elzas dan overdragen aan Spanje. Deze laatste en Leopold waren echter 
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helemaal niet overtuigd van dit plan, Spaanse troepen in de Elzas zouden volgens hen de 

protestanten niet bang maken maar eerder provoceren. 308 

 

Oñate handelde dus op eigen houtje door een overeenkomst te sluiten met Ferdinand: Spanje 

zou zijn rechten als troonopvolger in Bohemen erkennen, in ruil hiervoor zou Bohemen de 

Elzas en nog twee enclaves in Italië aan Spanje geven. De Raad van State ging akkoord met 

dit plan maar Lerma was diep beledigd door de onafhankelijke houding en beslissingen van 

Oñate en protesteerde tegen Spaanse hulp voor Ferdinand. In het algemeen protesteerde hij 

ook tegen het feit dat sommige ambassadeurs zich al te onafhankelijk opstelden en hun eigen 

politiek gingen creëren, om deze dan uiteindelijk aan Madrid op te leggen. 309 

Dit bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan: Oñate was overtuigd van de goede uitkomst 

van dit plan maar ten eerste lagen de kosten van het Spaanse garnizoen te hoog; aan de andere 

kant kon Ferdinand de Elzas niet zomaar overdragen aan Spanje, de rechten van zijn broers 

Leopold en Karel stonden hier in de weg.   

Hiernaast bleken de Duitse prinsen nog altijd niet bereid om als eerste op te treden in het 

Boheemse conflict, de situatie leek muurvast te zitten. Tot de Bohemers zelf de eerste stap 

zetten toen de kroon van Bohemen aan Frederik van de Palts werd aangeboden. 

 

Vooral Oñate en aartshertog Albert drongen aan op militaire interventie van Spanje. Alle 

andere partijen bleven aarzelen: Maximiliaan bleef zich vooral defensief opstellen, hij zou 

zich niet actief mengen voor de oorlog zich naar het hele Rijk zou verspreid hebben. Aan de 

andere kant zou hij ook niets beginnen voor hij de nodige ruggensteun had van Spanje, dat op 

haar beurt ook aarzelde om tussen te komen en bleef wachten op de resultaten van de 

verkiezing. Spanje hoopte dat als Ferdinand tot keizer verkozen zou worden, veel van zijn 

autoriteit zo automatisch hersteld zou worden, zonder dat men dit zou moeten herstellen met 

militaire kracht. Albert die dit echter anders zag en aandrong op militaire interventie, kreeg 

vooral ontwijkende antwoorden hierop terug.  

De verkiezing van zowel Ferdinand als Frederik bracht eindelijk de langverwachte legitimatie 

voor Spanjes tussenkomst met zich mee.  

 

                                                 
308 P. Brightwell, “Spain, Bohemia and Europa, 1619-1621”, in: European Studies Review, (12) 1982, pp. 371-
395. 
309 P. Williams, The great favourite: the Duke of Lerma and the court and government of Philip III of Spain, 
1598-1621, Manchester, University press, 2006, p. 221.  
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Het grootste gevaar kwam van Bethlen Gabor die gedurende de zomer van 1619 een leger 

samenbracht tegen Ferdinand. Frederik kreeg ondertussen hulp van de Republiek, 

Denemarken, Zweden, Venetië en de hertog van Bouillon.  

De Spaanse en Oostenrijkse Habsburgers beseften dat het er voorlopig niet goed uitzag. Op 

dat moment zagen ze de voorzichtige vrede die de voorbije jaren in Europa had geheerst 

instorten en Spanje kon hier weinig tot niets aan doen zolang haar financiële toestand er niet 

beter voor stond. Zeker nu het einde van het Twaalfjarig Bestand naderde moest Spanje extra 

voorzichtig zijn, het was namelijk nog niet duidelijk of het Bestand verlengd zou worden of 

niet. Maar nu de Republiek de Palts steunde leek de kans klein, de Republiek besefte maar al 

te goed dat Spanje niet zou kunnen tussenkomen in Duitsland als er geld en troepen 

beschikbaar moesten zijn voor de heropleving van de oorlog in de Nederlanden. 

Ondanks het aandringen van Albert op een invasie in de Palts besliste Filips III dat dit plan 

niet uitgevoerd zou kunnen worden zolang er niet meer geld beschikbaar was, en al helemaal 

niet als Frankrijk en de Paus niet zouden bijleggen. 

 

Woede over de passiviteit van de Spanjaarden heerste onder andere bij Khevenhüller, de 

ambassadeur van de keizer in Madrid. Het feit dat Spanje zelfs nog moest debatteren over een 

eventuele interventie werd hen niet in dank afgenomen, de koning van Spanje was namelijk 

familie van Ferdinand en een eventuele opvolger als deze kwam te overlijden. Als zelfs dit 

nog niet genoeg reden was, moest hij tenminste tussen komen voor de katholieke godsdienst.  

 

Eind december kreeg Spanje pijnlijk nieuws uit Wenen: Bethlen Gabor trok verder op richting 

Wenen. Slecht nieuws maar eindelijk leek Madrid volledig te begrijpen hoe ernstig de situatie 

was. Spaanse interventie was dringender dan ooit: Albert, Oñate en Zúñiga drongen aan op 

een massale inval in de Palts. Drie redenen werden hiervoor gegeven: een demonstratie van 

militaire kracht dichtbij de Nederlandse grens zou misschien indruk maken op de 

Nederlanders. Verder zou dit misschien de aandacht afleiden van de keizerlijke troepen die 

onder sterke druk stonden van Bethlen Gabor. Als laatste was de Elzas een belangrijke 

motivatie: deze strategisch interessante regio moest zeker uit handen blijven van de 

protestanten want Madrid had haar oog hierop laten vallen. De Elzas lag namelijk vlak tegen 

de Zuidelijke Nederlanden en kon de verplaatsing van Spaanse troepen makkelijker maken. 

 

Maar geld was en bleef hét probleem voor Spanje. Alleen kon ze het benodigde bedrag niet 

opbrengen dus werd uitgekeken naar financiële hulp. De koning van Frankrijk zag men niet 
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als een betrouwbare bondgenoot, en met reden zo bleek want Frankrijk bleef een actieve 

militaire interventie maar uitstellen. De Paus was de meest waarschijnlijke bondgenoot om in 

deze situatie op terug te vallen, zeker aangezien deze nog maar weinig had bijgedragen in 

deze strijd ten voordele van de katholieke religie.  

 

Geldtekort of niet, Zúñiga bleef aandringen op een Spaanse interventie, hij was perfect op de 

hoogte van de slechte financiële toestand, maar meende dat het geld in uiterste nood wel 

ergens vandaan kon gehaald worden. Geleidelijk aan kreeg hij de vorst en de regering dan ook 

aan zijn kant, zeker nadat het nieuws hen bereikte dat Wenen belegerd werd. Spanje zag 

eindelijk in dat de oorlog in Duitsland de enige manier was om dit conflict ten einde te 

brengen. 310 

5.4.1 Besluit 
 

Dit conflict had veel te maken met de macht van de Habsburgers. De Spaanse en Oostenrijkse 

Habsburgers waren door familiale banden verbonden en deze alliantie beheerste een groot 

deel van de toenmalige politiek. Filips III kon dan ook zelf een mogelijke opvolger van de 

keizer zijn. Velen wensten de keizerlijke troon voor eens en altijd uit Habsburgse handen te 

halen en met de dood van Matthias leek het moment hiervoor gekomen.  

 

Spanje zelf leek niet in staat om te reageren, terwijl haar vijanden de banden versterkten. Met 

het naderend einde van het Twaalfjarig Bestand konden de vijandelijkheden met de Republiek 

weer opleven. Dit ene conflict zou Spanje misschien aangekund hebben, maar tegelijkertijd 

een oorlog voeren in Duitsland was onhoudbaar voor de Spaanse staatskas. De Republiek wist 

dit en zou daarom het Bestand waarschijnlijk niet verlengen, of tenminste doen alsof ze dit 

van plan was.  

 

Het concept religie was cruciaal in zowel de Dertigjarige oorlog als de (eventuele hervatting 

van de) oorlog met de Nederlanden (na het Twaalfjarig Bestand). De Republiek was voor 

Spanje een enorme bedreiging omdat deze geassocieerd werd met de opkomst van het 

(internationale) protestantisme. Nu Europa op het punt stond om in een oorlog te belanden 

met het uitbreken van de opstand in Bohemen in 1618, zagen Zúñiga en zijn collega’s dit als 

                                                 
310 P. Brightwell, “Spain, Bohemia and Europa, 1619-1621”, in: European Studies Review, (12) 1982, pp. 371-
395. 
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een internationaal complot met als doel het breken van de Spaanse hegemonie. De opstand in 

Bohemen was, samen met het conflict in de Nederlanden en Milaan, een immense aanslag op 

Spanje waarbij haar kracht op de proef gesteld werd. 

Interventie in zowel Bohemen als de Republiek was dus cruciaal om de macht van de 

Nederlanders te breken, een einde te maken aan dit complot en op lange termijn de macht van 

de Habsburgers te herstellen. 311  

Bij Sanchez lezen we dat niet de Republiek maar Frankrijk de grote aanstichter zou zijn achter 

deze aanslag. Frankrijk wakkerde de anti-Spaanse mentaliteit in de Republiek, Noord-Italië en 

Centraal-Europa aan. 312 

 

Wie de eigenlijk “aanstichter” ook was, Spanje moest nu tussenkomen, financiële problemen 

of niet. De tijd was gekomen om hard terug te slaan en tussen te komen in dit conflict om de 

Spaanse gebieden veilig te stellen. Op lange termijn vreesde Filips III dat wanneer 

bijvoorbeeld de Franse vorst of een protestant op de keizerlijke troon kwam ‘het probleem’ in 

de Nederlanden nooit opgelost zou worden. Daarom stelde de Spaanse koning zich in het 

begin zelf kandidaat, hij hoopte hierdoor tot een oplossing te komen, wat makkelijker zou zijn 

als hij geruggensteund werd door de keizerlijke bondgenoten en legers. 

Religie speelde dus zeker een rol maar in dit geval dacht men eerder in termen van raison 

d’état, de Spaanse reputación en conservación. 313 

 

De Nederlanders zouden misschien misleid kunnen worden door een plots machtsvertoon 

vanuit Spaanse hoek. De status van de Spaanse financiële toestand was hier waarschijnlijk 

ook wel gekend en maakte de Nederlanders op voorhand al wat zekerder over een 

(makkelijke) overwinning in een nieuwe Spaans-Nederlandse oorlog. 

Wanneer Spanje sterk uit de hoek zou komen zou dit misschien wel invloed kunnen hebben 

op een eventuele verlenging. 

Filips III werd gedurende die periode geveld door een ziekte en maakte hem minder dan ooit 

in staat om adequaat te reageren, hij was eerder geneigd om niet over te gaan tot een militaire 

interventie terwijl de regering verdeeld was. Anderzijds was loyaliteit ten opzichte van één 

van de weinige echt betrouwbare bondgenoten, als familielid en katholiek, vereist. 

 

                                                 
311 J.H. Elliott, “A question of reputation? Spanish foreign policy in the seventeenth century”, in: The journal of 
modern history, University of Chicago press, 1983, p. 482.  
312 M. Sanchez, Dynasty, state and diplomacy in the Spain of Philip III , Ann Arbor, UMI, 1998, pp. 284-285. 
313 Ibidem, p. 230.   
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De toenmalige buitenlandse politiek leek, na de val van Lerma in 1618, dan ook vooral 

gedomineerd te zijn door een groep onder leiding van Olivares en Zúñiga. Zij en Oñate 

slaagden erin om Spanje toch actief te betrekken in dit conflict. De samenwerking tussen  

Madrid en Wenen moest onderhouden worden, want als enige bondgenoot waar men relatief 

zeker van kon zijn, zou elkaars samenwerking nog veel nodig zijn. 314 

 

Spanje had ook op territoriaal vlak veel te winnen bij de keizerlijke verkiezingen: Filips III 

zag zichzelf graag verkozen als keizer maar dit plan werd niet door iedereen gesteund. Een 

alternatief was een compensatie wanneer hij zelf zou afzien van de troon, namelijk de Elzas 

en Tirol. Strategisch belangrijke gebieden aan de oostgrens met Frankrijk. Er bestaan 

verschillende interpretaties in verband met deze claims: sommige historici beweren dat Filips 

III een soort brug wilde creëren tussen Vlaanderen en Noord-Italië. Anderen beweren dat het 

hem veel minder te doen was om het land zelf maar eerder om aan de rest van de wereld te 

tonen dat de Oostenrijkse Habsburgers bogen voor zijn wil en hem gaven wat hij vroeg. Dit 

hangt samen met de drang naar verbetering van het imago en de reputatie van Spanje. 315 

Familiale relaties stonden dus niet direct hoog aangeschreven op de agenda van de Spaanse 

vorst: religie, macht en reputación waren belangrijker. 

 

  

                                                 
314 J.H. Elliott, “A question of reputation? Spanish foreign policy in the seventeenth century”, in: The journal of 
modern history, University of Chicago press, 1983, p. 479. 
315 M. Sanchez, Dynasty, state and diplomacy in the Spain of Philip III , Ann Arbor, UMI, 1998, pp. 272-274.  
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6. De Zuidelijke Nederlanden onder de regering van de  

Aartshertogen (1598-1621) 

 

6.1 Inleiding 

 
In 1598 besloot Filips II om de Zuidelijke Nederlanden over te laten aan zijn dochter Isabella 

Clara Eugenia en haar toekomstige echtgenoot, kardinaal-aartshertog Albert, door middel van 

de Akte van Afstand. Filips II hoopte hiermee vooral dat de eisen van de rebellerende 

provincies voor onafhankelijkheid zouden stoppen. 316 

 

Het ondertussen indrukwekkend Spaanse imperium lag namelijk steeds meer onder druk. 

Filips II regeerde ook nog over Portugal, Napels, Milaan en bezat een hele reeks koloniale 

bezittingen. Mede hierdoor slaagde de Spaanse monarchie erin om op het Europese vasteland 

veel macht te verwerven. Sinds 1590 werd de macht van Spanje echter steeds meer 

gecontesteerd: het koloniale rijk was uit zijn voegen gegroeid en kon niet meer onderhouden 

worden. Op Europees vlak vormden de Noord-Nederlandse rebellen grote oppositie tegen 

Spanje. We hebben reeds gezien dat zij erin slaagden om andere anti-Habsburgse krachten te 

verzamelen, en daarboven vormden zij een steeds grotere bedreiging voor de Spaanse 

kolonies. Filips II had er dus alle belang bij om deze oppositie het zwijgen op te leggen. In 

deze politiek ontstonden de plannen voor de vrede met Frankrijk en de Akte van Afstand in 

1598. 317 

 

Het duurde echter niet lang voor de Nederlanders beseften dat de onafhankelijkheid van de 

aartshertogen nogal relatief was en de protestanten niet zouden mogen terugkeren naar hun 

provincies. Filips II bleek evenmin bereid om de noordelijke provincies volledig te laten gaan, 

zijn politiek was pragmatisch in die zin dat hij hoopte door een deel van zijn territorium op te 

geven, hij dit later terug zou kunnen krijgen. 

                                                 
316 P. Allen, Philip III and the Pax Hispanica, 1598-1621. The failure of Grand Strategy, New Haven, Yale 
University Press, 2000, pp. 12-17. 
317 P. Claeys, De wijze Nederlander: ambassadeur Petrus Peckius te Parijs, 1607-1611, Leuven, K.U. Leuven, 
onuitgegeven licenciaatsverhandeling, 1990, p. 21. 
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Maar op 13 september 1598 stierf Filips II en werd hij opgevolgd door zijn zoon Filips III. 

Het was nog maar de vraag hoe deze nieuwe vorst de politiek van zijn overleden vader zou 

volgen.318 

 

De aartshertogen zouden van 1598 tot en met de dood van de aartshertog in 1633 samen 

regeren over de Zuidelijke Nederlanden. Na de dood van Albert bleef Isabella in de Zuidelijke 

Nederlanden, niet langer als soeverein, maar als vertegenwoordigster voor haar neef Filips IV. 

De Zuidelijke Nederlanden keerden dus, zoals vastgelegd in de Akte van Afstand, terug naar 

Spanje. 319 

 

6.2 De Zuidelijke Nederlanden en Spanje 
 

6.2.1 De Akte van Afstand 
 
In de zomer van 1598 werden de Nederlanden door Filips II aan zijn dochter Isabella Clara 

Eugenia en haar toekomstige echtgenoot Albert overgedragen.  

Filips II zag op het einde van zijn regering geen andere uitweg meer uit dit conflict in de 

Nederlanden dat nu al jarenlang aansleepte. De Zuidelijke Nederlanden waren heroverd door 

de Spanjaarden maar de Noordelijke Nederlanden hielden stand in een koppig verzet tegen de 

Spaanse overheersing. Filips II kon geen vrede nemen met dit deel van de Nederlanden dat 

hem uit de vingers glipte, en daarbovenop ook nog eens het protestantse geloof aanhing. 

 

Op het einde van zijn jarenlange regering hoopte hij echter dat, door de Nederlanden over te 

dragen aan zijn dochter en schoonzoon, er misschien vrede zou komen en de noordelijke 

onderdanen hen misschien wel als soevereinen zouden aanvaarden, waardoor Noord en Zuid 

opnieuw herenigd zouden zijn. Het was echter nooit zijn bedoeling om de Nederlanden 

volledig uit handen te geven. 

                                                 
318 P. Allen, Philip III and the Pax Hispanica, 1598-1621. The failure of Grand Strategy, New Haven, Yale 
University Press, 2000, pp. 17-18. 
319 P.F. Callaey, « Albert et Isabelle, souverains de Belgique (1598-1621) », in : Bulletin de l’Institut Historique 
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De verwachtingen van de Nederlandse bevolking kwamen grotendeels overeen met de 

verwachtingen van de Spaanse vorst, ook zij hoopten dat er na jarenlange oorlog eindelijk 

opnieuw vrede zou zijn waardoor het land zich zou kunnen herstellen. 320 

 

Filips II was zich maar al te goed bewust van het belang van de Nederlanden op internationaal 

vlak. Haar ligging, in het hart van het Europese vasteland, was uitermate gunstig. Ze waren 

slechts gescheiden van Engeland door een smal stuk zee en grensden aan Frankrijk en het 

Heilig Roomse Rijk. De Nederlanden waren als erfelijk gebied ook belangrijker dan Italië; 

waar men te kampen had met een eeuwigdurende strijd tussen lokale machtshebbers, waar de 

hertog van Savoye de sleutels tot de natuurlijke grens met Italië, namelijk de Alpen, in handen 

had, en waar de paus angstvallig zijn territorium in de gaten hield. Het behoud van dit 

belangrijk stuk territorium bevond zich constant in het achterhoofd van de vorst. 321 

 

Deze strategische ligging maakte van de Zuidelijke Nederlanden ook het communicatie 

centrum van de Habsburgse wereld. Madrid ontving van Brussel niet alleen de 

correspondentie vanuit Engeland; maar ook van Noord-Europa, de keizer van het Heilig 

Roomse Rijk en zelfs van Rome. Brussel stond, vergeleken met Madrid, veel dichter bij alle 

belangrijke gebeurtenissen uit zowel de Habsburgse wereld en hierbuiten. Dit zorgde ervoor 

dat men hier sneller kon reageren. Brussel had ook veel meer dan Madrid de hand in de 

vredesonderhandelingen met Londen en Den Haag. 322 

 

De overdracht gebeurde dan ook niet zonder voorwaarden. In de Akte van Afstand van 6 mei 

1598 werd onder andere gesteld dat de Nederlanden zouden terugkeren naar Spanje als de 

aartshertogen zouden overlijden zonder een opvolger.323 Deze maatregel van Filips II heeft 

men voorgesteld als een voorbeeld van de listigheid van de vorst omdat deze maar al te goed 

zou geweten hebben dat het aartshertogelijk huwelijk kinderloos zou blijven. Hij zou al 

hebben gehoord dat de aartshertog niet in staat zou zijn om kinderen te verwekken, bovendien 

was Isabella al 32 jaar toen ze ging trouwen. 324  

                                                 
320 W. Thomas, “Andromeda Unbound. The Reign of Albert & Isabella in the Southern Netherlands, 1598-
1621”, in: Thomas W. and Duerloo L. (eds.), Albert & Isabella, 1598-162. Essays, Turnhout, Brepols, 1998, pp. 
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323 W. Thomas, art. cit., p. 3. 
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Er zouden enkel katholieken mogen regeren, protestanten werden uitgesloten. De Spaanse 

vorst zou altijd zijn toestemming moeten geven over een huwelijk van een nakomeling van de 

aartshertogen, ook zou elke Spaanse vorst de Akte van Afstand opnieuw moeten goedkeuren. 

Spanje bleef zijn greep over de Nederlanden duidelijk behouden. 325 

 

Soeverein en onafhankelijk of niet, het zag er niet naar uit dat Albert en Isabella problemen 

zouden maken. Beiden waren opgevoed aan het Spaanse hof en waren dus doordrenkt met het 

katholieke geloof en de politiek van Spanje. Zij wisten perfect waar de interesses van het hof 

lagen en beiden hadden ze hun trouw ten opzichte van dit hof al bewezen, Isabella als 

rechterhand van haar vader en Albert als onderkoning van Portugal en gouverneur-generaal 

van de Nederlanden. Waarschijnlijk had Filips II hen ook nooit de Nederlanden overgedragen 

als hij niet overtuigd was van hun loyaliteit.  

 

Hun vrijheid werd ook nog beperkt door geheime clausules in de Akte van Afstand. Deze 

stelden dat een Spaans leger aanwezig zou blijven in de Zuidelijke Nederlanden, dat betaald 

werd en bijgevolg gehoorzaamde aan Spanje. De versterkingen van Antwerpen, Gent en 

Cambrai vielen buiten de aartshertogelijke jurisdictie.  

Verder werd Albert aangesteld als hoofd van het leger maar de politiek en strategieën werden 

bepaald door Spanje, deze zouden uiteraard de Spaanse doelstellingen zijn, die niet 

noodzakelijk overeenkwamen met de Nederlandse. Als laatste moesten de Aartshertogen alle 

vormen van ketterij vervolgen. 

Dit alles zou een vrede met de Noordelijke Nederlanden uiteraard volledig in de weg staan. 

Het is dan ook geen verrassing dat men in het buitenland sceptisch was over de soevereiniteit 

van de aartshertogen. 326 

 

Met name Frankrijk en Engeland, elk in een oorlog met Spanje verwikkeld, stelden zich 

vragen bij de onafhankelijkheid van de aartshertogen. Zij vonden dat er niets veranderd was 

in de Nederlanden, de aartshertogen waren volgens hen slechts vertegenwoordigers van de 

Spaanse politiek. 

Dezelfde gedachte leefde ook in de zeven noordelijke provincies van de Nederlanden, zij 

dachten er niet aan om zich over te geven aan de nieuwe vorsten. De reacties op de poging tot 

                                                 
325 W. Thomas, “Andromeda Unbound. The Reign of Albert & Isabella in the Southern Netherlands, 1598-
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326 Ibidem, pp. 3-4. 
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verzoening van de aartshertogen bleef dan ook negatief. De oorlog zou blijven duren tot het 

Twaalfjarig bestand in 1609.  

 

De reacties in de Zuidelijke Nederlanden bleven evenmin uit. De afgevaardigden van de 

Staten waren evenmin gerust, ze vreesden een afname van hun privileges. Richardot327 moest 

hen geruststellen, waarop ze uiteindelijk toch tekenden. 328 

6.2.2 Relatie met Spanje 
 

De aartshertogelijke onafhankelijkheid werd dan wel beperkt, maar de aartshertogen beseften 

ook dat ze Spanje nodig hadden. Spanje moest hun nieuwe staat nog ondersteunen, een 

politieke unie was het resultaat. Albert gaf dit zelf mee aan de ambassadeurs; aan Richardot, 

zijn diplomaat aan het pauselijk hof te Rome, vroeg hij om goede relaties te onderhouden met 

de hertog van Sessa, de ambassadeur van Spanje.  

 

Tijdens hun hele regering bleven de aartshertogen de bondgenoten van Spanje, in een 

politieke unie waarbij ze nooit een scheiding maakten tussen de Spaanse doelstellingen en die 

van henzelf. Filips III was de katholieke koning, door hun eigen religiositeit zouden ze deze 

vorst nooit de rug toekeren. Beiden waren ze ook lid van het huis van Habsburg, de grandeur 

van deze dynastie maakte ook deel uit van hun voornaamste zorgen. 329 

 

Deze houding ten opzichte van de Spaanse vorst was een duidelijk kenmerk van de 

aartshertogelijke regering. Omgekeerd toonde Filips III niet zoveel vertrouwen en toewijding 

naar de aartshertogen toe, zijn houding vertoonde vooral argwaan. Hij had ook nooit een 

goede persoonlijke relatie gehad met de aartshertog.  Deze toewijding was uiteraard ook niet 

onvoorwaardelijk, meningverschillen tussen de aartshertogen en Filips III kwamen zeker 

voor. 330 

 

Ten opzichte van het buitenland stelde Albert zich voor als een autonoom vorst. Om dit extra 

kracht bij te zetten, ijverde hij er op een bepaald moment zelfs voor om de vorstelijke titel te 

                                                 
327 Richardot was de chef-president van de Geheime Raad. 
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krijgen, een duidelijker statement is er toch niet. Deze ambitie van Albert viel echter in 

dovemansoren bij Filips III. Deze was namelijk geen voorstander van de autonomie van de 

Nederlanden, een vorstelijke titel voor Albert was bijgevolg onmogelijk. 331 

 

Filips III heeft nooit echt kunnen verkroppen dat zijn vader de Nederlanden onder het bestuur 

van Albert en Isabella plaatste. Onder zijn bewind oefende het Spaanse hof nog meer druk uit 

op de aartshertogen, de Spaanse politiek was nog meer alomtegenwoordig, zeker vanaf het 

moment dat duidelijk werd dat de Nederlanden terug zouden keren naar Spanje aangezien de 

aartshertogen geen kinderen hadden. Hij nam hiervoor al tijdig maatregelen: in 1616 moest 

men in de Nederlanden al trouw zweren aan Filips III, als toekomstige koning.  

 

Filips III had niet veel op met de aartshertog, hij irriteerde zich aan zijn tegenwerking en 

wilde hem dan ook liefst zo vlug mogelijk aan de kant hebben. Hij deed zelfs poging om de 

aartshertog ervan te overtuigen om afstand te doen van zijn soevereiniteit.  

Filips III besefte maar al te goed dat Albert 20 jaar ouder was dan hijzelf, en dat zijn 

gezondheid niet optimaal was, Madrid ontving regelmatig berichten over de precaire 

gezondheidstoestand van de aartshertog. Hij vreesde ook dat, bij de eventuele dood van de 

infanta, Albert zich niet zou onderwerpen aan Spanje en nam hiervoor al maatregelen. Zo 

schreef Filips aan Spinola, een gewaardeerd en invloedrijk lid van de ministres espangols aan 

het hof in Brussel, om bij de dood van Isabella van Albert te eisen dat hij trouw zou zweren 

aan de Filips III. Als Albert dit zou weigeren moest Spinola hem tot de orde roepen, als 

Albert moeilijk zou blijven doen, moest hij hem zelfs gevangen zetten in de citadel van 

Antwerpen. 332 

 

Filips III wilde de Zuidelijke Nederlanden graag terug maar opvallend is dat Spanje de 

Nederlanden ook vaak liever kwijt dan rijk is geweest. Spanje wilde de rebellen overwinnen, 

maar buiten deze enigszins vereenvoudigde voorstelling van de politiek ten opzichte van de 

Noordelijke Nederlanden, vormde dit gebied over het algemeen een groot probleem voor 

Spanje.  
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Er zijn dan ook heel wat plannen geweest om de Nederlanden gewoon vrij te laten; onder 

andere in 1544 en 1602 toen Madrid erover dacht om Vlaanderen aan Frankrijk over te 

dragen, of aan Engeland in 1554 en 1623. 

Waarom gingen deze plannen uiteindelijk niet door? Madrid besefte nog altijd dat de 

Nederlanden in eigen handen nuttiger bleven omdat ze zo ingezet konden worden voor eigen 

doeleinden. Zo diende de afstand van de Nederlanden in 1598 aan de aartshertogen om vrede 

te kunnen sluiten met Frankrijk, zodat de oorlog tegen één vijand kon verder gezet worden in 

plaats van tegen twee. De Nederlanden bleken dus vooral een handige pion in het Europese 

schaakspel te zijn. 

De Nederlanden hun onafhankelijkheid geven zou ook kunnen opgevat worden als toegeven 

aan opstandige rebellen, wat andere delen van het Spaanse imperium op verkeerde gedachten 

had kunnen brengen. 333 

6.2.3 Soevereiniteit of niet? 
 
Een belangrijke vraag die onlosmakelijk verbonden is met de regering van de aartshertogen 

gaat over hun werkelijke onafhankelijkheid en soevereiniteit. Veel historici hebben zich al 

bezig gehouden met deze vraag en ieder van hen lijkt een andere mening toegedaan. 

Lefèvre lijkt eerder overtuigd te zijn van hun vermogen om onafhankelijk beslissingen te 

nemen. Hij meent dat de zwaarste aanslag op de aartshertogelijke soevereiniteit de 

aanwezigheid van de Spaanse troepen was. 

 

Volgens Lefèvre beschikten de aartshertogen dus wel over een zekere vorm van 

soevereiniteit. Hij beschreef de toenmalige Spaanse koning Filips III als een zwak vorst, zeker 

in vergelijking met zijn vader, terwijl de regering overgelaten werd aan de hertog van Lerma. 

Wanneer Lerma, door zijn zoon de hertog van Uceda, aan de kant geschoven werd, had Filips 

III van dit moment gebruik kunnen maken om een einde te maken aan de macht van de 

privados om nu zelf de feitelijke macht in handen te nemen. Dit bleek echter een illusie want 

een nieuwe privado zou spoedig de macht overnemen. 334 

Op zich is het natuurlijk verrassend dat zijn eigen zoon de val van Lerma mee hielp 

bewerkstelligen, twee zaken zouden Uceda hiertoe aangezet hebben. Ten eerste de 

extravagantie en enorme uitgaven van zijn vader, ten tweede de voortdurende uitvluchten 
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waarmee Lerma probeerde te voorkomen dat zijn zoon zijn opvolger aan het hof zou worden. 
335 

 

De hertog van Lerma onderhield een intense correspondentie met de Infanta, en in mindere 

mate eveneens met de aartshertog. Hierin werden niet alleen privé en familiale zaken 

besproken, de aartshertogen schreven Lerma ook intensief over de situatie in de Zuidelijke 

Nederlanden. Dit zorgde ervoor dat de aartshertogen een goede relatie onderhielden met de 

privado van de Spaanse koning. 

Deze correspondentie had tot doel om de aandacht van Filips III en Lerma op de (problemen 

van de) Zuidelijke Nederlanden gericht te houden. Het was belangrijk om de hertog van 

Lerma aan eigen kant te hebben, hiermee volgde dan ook Filips III. 336 

 

Ondanks de zwakke autoriteit van Filips III kan men hem zeker geen desinteresse ten opzichte 

van de Nederlanden verwijten. In 1601 ratificeerde hij de Akte van Afstand en beloofde alle 

hulp en bijstand aan de Infanta. Hij heeft op bepaalde momenten deze afstand zeker betreurd 

maar de reden dat hij niet werkte aan een onmiddellijke teruggave van de Nederlanden was 

zijn vaste overtuiging dat deze hem op een dag toch zouden toebehoren. Reden hiervoor was 

het kinderloze huwelijk van de aartshertogen, hun reeds gevorderde leeftijd en de zwakke 

gezondheid van de aartshertog. 

 

De aartshertogelijke politiek is dikwijls verkeerd opgevat als één die ondergeschikt was aan 

Spanje. Dit kwam omdat zij hun eigen interesses en die van hun onderdanen niet boven die 

van Spanje plaatsten. Zoals gezegd bleven zij trouw aan Filips III en het huis van Habsburg 

omdat dit hen zo bijgebracht was: trouw aan de natuurlijke vorst én trouw aan het katholieke 

geloof. Hun politiek hing dus nauwgezet samen met die van Madrid. Hierdoor hebben velen 

hun regering verkeerd begrepen als een satellietregering van Spanje, als een soort kleine 

afdeling van het machtscentrum te Madrid. 

Het werd al duidelijk gemaakt dat de aartshertog er integendeel op verschillende momenten in 

geslaagd is om zijn eigen politiek te voeren en die zelfs op te dringen aan Madrid in plaats 

van omgekeerd. 337 
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Volgens Carter zit Lefèvre het dichtst van al bij de waarheid wanneer hij stelt dat de 

internationale status van de Zuidelijke-Nederlanden abnormaal was in die zin dat het geen 

onafhankelijke staat was maar evenmin een eenvoudige Spaanse provincie.  De aartshertog 

was op zijn beurt geen aparte (soevereine) vorst maar evenmin een gewone gouverneur. 

Dit brengt ons natuurlijk geen stap verder naar een eenduidig antwoord, maar waarschijnlijk 

is het probleem net dat er geen eenduidig antwoord is op deze vraag. De aartshertog oefende 

verschillende rollen uit al naargelang de zaken waarmee hij te kampen kreeg.  

Zaken van lokaal belang die bijgevolg niet zo belangrijk waren, konden door de aartshertog 

behandeld worden in zijn rol als soeverein. Op vlak van militaire zaken was hij enkel een 

gouverneur aangezien het leger door Spanje werd bestuurd. 338 

 

Miguel Echevarría sluit hierbij aan en stelt dat de aartshertogelijke beslissingsmacht het 

grootst was op binnenlands vlak, terwijl men op buitenlands vlak inderdaad vaak de indruk 

kreeg dat de aartshertogen volledig ondergeschikt waren aan Spanje. 339 

6.2.4 Besluit 
 

Wanneer men de aartshertogelijke regering wil bestuderen kan men niet om de vraag naar hun 

soevereiniteit heen. Veel historici hebben hier hun eigen mening over maar zelf volg ik de 

mening van Joseph Lefèvre. Deze discussies mogen zeker niet te licht opgevat worden 

aangezien de regering van de aartshertogen een typische vorm had. Door hun trouw aan Filips 

III en familiebanden met de (Spaanse) Habsburgers is het niet raar dat automatisch gedacht 

werd aan een satellietstaat van Spanje. Toch vinden we verschillende voorbeelden terug 

waarbij zij hun eigen beslissingen namen en aan Madrid niet veel keuze overlieten dan te 

moeten volgen. Hun trouw kwam Spanje zeker goed uit want hier was men niet van plan om 

zich te ontdoen van de Zuidelijke Nederlanden. De interesse en bemoeienis bleef doorheen de 

hele periode aanwezig.  
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6.3 De Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk 
 
Wanneer Boisschot naar Parijs werd gestuurd bestond zijn opdracht eruit om de onderlinge 

vriendschap en goede verstandhouding tussen de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk verder 

te onderhouden. De nadruk werd gelegd op vrede. 340 

Ondanks de bestaande vriendschap lezen we in zijn brieven hier en daar toch kleine 

voorvallen die doen twijfelen aan de goede bedoelingen van de Franse regering naar de 

aartshertogen toe. 

Af en toe maakte hij melding van grensconflicten waarbij de jurisdictie van de aartshertogen 

geschonden werd. Zo zetten enkele Franse officieren uit Amiens enkele dorpelingen gevangen 

in een huis dat onder de jurisdictie van Cambresy (en dus van de aartshertogen) viel. 

Boisschot ging hierover klagen bij de Franse koning en zijn ministers en eiste dat deze hun 

grensgouverneurs tot de orde riepen. 341 

 

Een onderwerp dat een tijd lang aan de orde bleef was het kanaal van Grevelingen. De 

aartshertogen waren van plan om een kanaal te graven van Grevelingen naar Saint-Omer.  

De Fransen kregen lucht van deze plannen en vroegen Boisschot om uitleg omdat het kanaal 

hier en daar over Frans grondgebied zou lopen. De Fransen zagen dit niet zitten en enkele 

belangrijke raadsleden vroegen volgens Boisschot zelfs toestemming aan Louis XIII om dit 

werk desnoods met geweld te mogen tegenhouden. 342 Boisschot moest uit naam van de 

Franse koning aan de aartshertogen het ongemak berichten wat deze werken teweeg brachten. 

Bovendien waren ze in tegenspraak met de vredesbepalingen aangezien het kanaal ook over 

Frans grondgebied zou lopen. De Franse regering wilde dit eerst door hun eigen 

commissarissen laten onderzoeken voor beslist zou worden wat er verder gedaan werd. 

De Fransen waren ook geraakt door het feit dat dit blijkbaar al de tweede poging was om dit 

kanaal aan te leggen. De eerste poging dateerde uit de tijd van Henri IV, ook toen was dit 

tegengehouden. 343 

Spinola schreef een paar dagen later aan de hertog van Monteleon dat de aartshertog het werk 

voor 15 tot 20 dagen had laten uitstellen. Beide partijen bleven elkaar verzekeren van hun 

                                                 
340 OSA, FN, liasse 23, f236, AA aan FdB, 26 november 1617. 
341 OSA, FN, liasse 25, f44, FdB aan AA, 15 februari 1618. 
342 OSA, FN, liasse 25, f175, FdB aan AA, 10 mei 1618. 
343 OSA, FN, liasse 25, f203, FdB aan AA, 30 mei 1618. 
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goede bedoelingen waarop uiteindelijk beslist werd om een commissie op te richten die de 

zaak zou gaan onderzoeken. 344 

Van Franse kant werden president Comartin, de gouverneur van Calais en Preaulx aangeduid. 

De aartshertogen sturen Peckius en Coppigny, het hoofd van Financiën. 345 

De Fransen concludeerden dat Louis XIII het recht had om te protesteren tegen de werken, 

maar er volgde nog meer: ook vanuit Spaanse kant had Frankrijk blijkbaar al te lijden gehad 

onder dergelijke territoriale schendingen. Frankrijk lijkt absoluut niet van plan om toe te 

geven, en zo vermeldde Boisschot, ‘el rey haria lo que le pareciesse convenir para 

estorbarla’. 346 Na verloop van tijd verdween dit onderwerp uit de brieven van Boisschot. 

 

Op economisch vlak bleken er eveneens problemen te zijn, waarvan opnieuw de onderdanen 

van de aartshertogen het slachtoffer bleken te zijn. 

Zo vertelde Boisschot over een Zuid-Nederlands handelsschip; met goederen uit Antwerpen, 

Brugge, Lille en Duinkerken; dat vanuit Duinkerken op weg was naar San Sebastian. In de 

buurt van La Rochelle werd het schip overvallen door Franse piraten. De zaak werd 

doorgegeven aan een Franse handelaar om de schuldigen te straffen maar zo vermeldde 

Boisschot, ‘de cuya diligencia y proceder se puede dudar, por que en lugar de apretar los 

culpados, ha hecho cierto acuerdo con ellas en daño de los interressados, y de mala 

consequencia para la seguridad del libre trafico de los vassallos de V.A’. 347 

De (Franse) schuldigen werden dus niet gestraft, het werd zelfs op een akkoordje gegooid met 

hen. De belangen van onderdanen van de aartshertogen werden dus compleet genegeerd. 

 

Volgend voorbeeld bevestigt deze vaststelling: ‘Entre otros agravios que los vasallos de V.A. 

an recibido en este reyno, es aber en el ano de 1613 hecho defensa en esta ciudad a los 

lapidarios estrangeros, que son los que tratan en diamentes, que no pueden vender los 

polidos ni cortados en otras villas, fuera del tiempo de la feria de Sant German, que dura un 

mes, y por el dano que los mercaderes de Anveres recibian en su libre comercia’.  

Boisschot pleitte bij enkele ministers om deze bepaling te herroepen aangezien het tegen alle 

verdragen van vrede en vrije handel inging. Dit conflict sleepte nu al enkele jaren aan, soms 

werd er minder hard opgetreden, maar het belangrijkste, namelijk de vernietiging van dit 

verdrag, werd niet uitgevoerd.  

                                                 
344 OSA, FN, liasse 25, f208V, FdB aan AA, 1 juni 1618. 
345 OSA, FN, liasse 25, f267, FdB aan AA, 29 juni 1618 + f250V, 1 juli 1618.  
346 OSA, FN, liasse 25, f337, FdB aan AA, 28 augustus 1618. 
347 OSA, FN, liasse 23, f121, FdB aan AA, 15 april 1617; liasse 24, f184, FdB aan AA, 13 mei 1617.  
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De afhandeling van dit conflict liep dus nog altijd, ‘y aunque se puede esperar se determinara 

en favor, todavia la corrupçion de aqui es tan grande, que no se puede asigurar nada’. 348 

Wat betreft economie en handel waren dit jammer genoeg niet de enigste struikelblokken 

tussen de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk.  

Op een bepaald moment schreef Boisschot zelfs letterlijk dat men in de Zuidelijke 

Nederlanden hard(er) moest optreden tegen deze schendingen, zoniet liet men teveel over zich 

heen lopen.  

‘Y si estas materias no hablan los ministros de V.A. con viveza, como los de aca hazen a la 

menor cosa que toca sus interesses, inventaran cada dia nuevas maneras en daño de los 

vasallos de V.A’. 349 

6.3.1 Besluit 
 
Ondanks de officieel goede verstandhouding tussen de aartshertogen en Louis XIII krijgen we 

hier en daar toch voorbeelden van gevallen waarin deze vriendschap geschonden werd. Het 

lijkt erop dat er niet echt een evenwicht bestond tussen de Zuidelijke Nederlanden en 

Frankrijk.  

Officieel was er vrede tussen Spanje en Frankrijk, en dus ook tussen de Zuidelijke 

Nederlanden en Frankrijk, maar de vijandigheid bleef wel aanwezig en uitte zich op bepaalde 

momenten zoals hierboven werd beschreven. 

                                                 
348 OSA, FN, liasse 26, f96, FdB aan AA, 7 februari 1618. 
349 OSA, FN, liasse 26, f96V, FdB aan AA, 7 februari 1618. 
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6.4 Buitenlandse politiek 
 

6.4.1 Inleiding 
 
Met de Akte van Afstand kwamen de Aartshertogen aan het hoofd te staan van de Zuidelijke 

Nederlanden. De discussies over de soevereiniteit van de aartshertogen, wat betreft hun 

binnenlands beleid, gelden eveneens voor het buitenlands beleid. Doordat beiden opgevoed 

waren aan het Spaanse hof en familie waren van Filips II en III is het onvermijdelijk dat hun 

politiek beïnvloed werd door Spanje, de vraag is hier echter in hoeverre dit zo was. 

Primeerden de Spaanse belangen of gaven de aartshertogen voorrang aan hun eigen belangen 

(en die van hun onderdanen)?  

6.4.2 De aartshertogelijke buitenlandse politiek 
 
Niet alleen nu zijn velen gefascineerd over het antwoord op deze vraag, ook tijdens de 

regering van de aartshertogen zelf leken de discussies al hoog op te laaien. Zo publiceerden de 

Nederlandse rebellen een boekje waarin ze stelden dat de afstand van de Nederlanden aan de 

aartshertog slechts een illusie was. 350 351 

 

Het machtscentra van de Spaanse Habsburgers was Madrid, maar een groot deel van hun 

diplomatieke activiteiten vond plaats in de Spaanse Nederlanden, in Brussel bleken zelfs meer 

belangrijke conferenties en onderhandelingen plaatsgevonden te hebben dan in Madrid. 

Een belangrijke reden hiervoor was de geografie: de Spaanse Nederlanden, en met name 

Brussel, lagen eenvoudigweg veel centraler in Europa dan Madrid. 352 

Dit maakte van deze stad een belangrijk diplomatiek centrum, maar een andere reden hiervoor 

was de enorme aanwezigheid van Spaanse diplomatieke, militaire en financiële 

zwaargewichten. Net door de enorme Spaanse aanwezigheid in Spanje werd Brussel zo 

belangrijk. Het ging dus niet om veel machtige Zuid-Nederlanders want zij werden op de 

meeste vlakken nog altijd aan de kant geschoven door de Spanjaarden. 353 

 

                                                 
350 J. Giménez Martín, Tercios de Flandes, Madrid, Falcate ibérica, 1999, p. 245.  
351 J. Sys, Het buitenlands beleid van de aartshertogen Albert en Isabella, 1598-1621. Een analyse op basis van 
de betrekkingen met Engeland, Gent, onuitgegeven licenciaatsverhandeling Universiteit Gent, 2003, p. 34.  
352 C.H. Carter, The secret diplomacy of the Habsburgs, 1598-1625, New York, Columbia University Press 
,1964, pp. 77-78. 
353 J.I. Israel, Conflicts of empires. Spain, the Low Countries and the struggle for world supremacy, 1585 – 1713, 
Londen, Hambledon Press, 1997, p. 6.  
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De aartshertogen konden voordeel halen uit deze centrale ligging om zo hun eigen politiek en 

strategie te kunnen volgen, wat mogelijk gemaakt werd doordat Brussel over informatie uit de 

eerste hand beschikte en dikwijls ook veel meer betrokken was bij lopende zaken. Een 

voorbeeld hiervan waren de vredesgesprekken met James I, koning van Engeland. Spanje 

voerde dan wel oorlog met de rebellen in de Noordelijke Nederlanden maar de Zuidelijke 

Nederlanden maakten direct de gevolgen hiervan mee, aangezien de gevechten dicht bij hen 

plaatsvonden. Engeland steunde de rebellen, daarom was het belangrijk dat ook met dit land 

vrede zou gesloten worden.  354 

 

Brussel was ook een belangrijk diplomatisch centrum, een hele reeks buitenlandse diplomaten 

werd hierheen gezonden. De eerste en belangrijkste was de pauselijke nuntius. Een andere 

belangrijke diplomaat was de Spaanse ambassadeur, op deze manier toonde Filips III aan de 

buitenwereld dat hij de aartshertogen als soevereinen beschouwde. Verder waren ook 

Frankrijk en Engeland vertegenwoordigd.  

Dit was op zich niets nieuws, al tijdens de regering van Karel V bevonden zich Franse en 

Engelse diplomaten in de Nederlanden maar een nieuwigheid was dat de aartshertogen nu ook 

zelf ambassadeurs naar het buitenland stuurden, met name naar Rome, Parijs en Londen. 355 

 

De vraag of de aartshertogen in staat waren om hun eigen buitenlandse politiek te vormen 

hangt natuurlijk sterk samen met de kwestie van hun soevereiniteit. Als dit formeel (wettelijk) 

benaderd wordt, zien we dat de buitenlandse macht beperkt werd door militaire en financiële 

afhankelijkheid van Spanje. Wanneer we ons echter focussen op de realiteit, had de 

aartshertog zeker mogelijkheden omdat hij over het voordeel beschikte dat hij dichter ter 

plaatse was dan Filips III. Dat maakte hem in staat om Madrid in bepaalde situaties te 

dwingen aangezien deze soms al zo ver gevorderd waren dat Madrid niet anders kon dan 

volgen, zoals gebeurde met het vredesverdrag met de Engelsen. 356 

 

In de buitenlandse politiek van de aartshertogen vindt men de gerichtheid op vrede als een 

constante terug. Zoals gekend werden verdragen gesloten met naburige landen zoals 

                                                 
354 C.H. Carter, The secret diplomacy of the Habsburgs, 1598-1625, New York, Columbia University Press , 
1964, pp. 77-78. 
355 J. Lefèvre, “La souveraineté d’Albert et d’Isabelle”, in : Revue Générale Belge, 89 (1953), p. 979. 
356 C.H. Carter, op. cit., p. 87. 
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Frankrijk, Engeland en de Republiek. Deze vredespolitiek bracht hen echter meer dan eens in 

conflict met Filips III. 357 

 

Onder de voorrechten die de aartshertogen ontvingen als soevereinen gold ook het recht om 

(buitenlandse) diplomaten aan te stellen en te ontvangen. Filips III zond eveneens een 

ambassadeur naar de Zuidelijke Nederlanden, daarmee werd meteen aan de wereld duidelijk 

gemaakt dat Spanje de aartshertogen als soevereinen beschouwde. 358 Op de eerste plaats van 

de buitenlandse diplomaten stond echter de pauselijke nuntius, gevolgd door de Spaanse 

ambassadeur. 359 

De aartshertogen stuurden zelf ook diplomaten op missie naar Rome, Frankrijk en Engeland. 

Naar Spanje werd echter nooit een ambassadeur gezonden. 360 

 

Rekening houdend met de speciale relatie tussen de Zuidelijke Nederlanden en Spanje is het 

niet raar dat de opdracht van de Spaanse ambassadeur niet helemaal overeenkwam met die 

van andere ambassadeurs. Natuurlijk vertegenwoordigden zij ook, net als alle anderen 

diplomaten, hun vorst waarbij deze laatste op de hoogte werd gehouden van de situatie in hun 

werkgebied. Origineel aan deze situatie was echter de intensieve correspondentie tussen de 

aartshertog en Filips III, naast de correspondentie tussen de Spaanse ambassadeur en Filips 

III.  De Spaanse ambassadeurs moesten geen tussenschakel vormen om de diplomatieke 

relaties onderhouden. 361 

6.4.3 Besluit 
 

De aartshertogen hadden het belangrijk voordeel dat zij zich dikwijls in het centrum van alle 

toenmalige belangrijke gebeurtenissen bevonden, door hun centrale positie waren ze sneller 

en beter op de hoogte, dit maakte dat zij een stap voor hadden op Filips III. Toch mogen we 

niet vergeten dat de greep van Spanje wat betreft de Zuidelijke Nederlanden het grootst was 

op vlak van de buitenlandse politiek. De binnenlandse situatie interesseerde Filips III minder 

                                                 
357 M. A. Echevarría, Flandes y la monarquía Hispánica 1500-1713, Madrid, Silex, 1998, p. 153. 
358 J. Lefèvre, « Les ambassadeurs d’Espagne à Bruxelles sous le règne de l’archiduc Albert (1598-1621) »,  in: 
La Revue belge de Philologie et d’Histoire , II  (1923), p. 62.  
359 Ibidem, p. 80.  
360 W. Thomas, “Andromeda Unbound : the reign of Albert and Isabella in the Southern Netherlands, 1598-
1621”, in : Thomas W. and Duerloo L. (eds.) Albert en Isabella 1598-1621. Essays, Turnhout, Brepols, 1998, p. 
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361 J. Lefèvre, art. cit.,  pp. 79- 80.  
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maar zijn eigen belangen waren wel terug te vinden in de Zuid-Nederlandse buitenlandse 

politiek. 

 

6.5 De Spaanse buitenlandse politiek ten opzichte van de Zuidelijke 

Nederlanden 

 

Spaanse invloed over de Nederlanden was het grootst op het vlak van buitenlandse zaken en 

defensie. Hier zaten de aartshertogen vast aan de Spaanse ministers te Brussel, die directe 

bevelen opvolgden van de Spaanse koning en diens entourage. 

Filips III besliste bijvoorbeeld over militaire operaties en de benoeming van officieren van het 

leger. Voor de schijn werden patenten in verband met de benoeming van militair personeel 

naast de Spaanse koning ook door de aartshertogen ondertekend maar zij mochten niet als 

eerste optreden. 362 Er zijn ook bevelen gevonden van de aartshertog in verband met 

verplaatsing van de troepen, zo leek het alsof hij het bevel voerde maar eigenlijk kwamen de 

orders gewoon via hem. Uit beleefdheid en respect voor zijn positie als soeverein liet men de 

buitenwereld in de waan dat hij aan het bevel stond.  

 

Wat betreft buitenlandse zaken werden de aartshertogen dikwijls totaal aan de kant 

geschoven. Voor de vredesgesprekken met Engeland in 1603 stelde Filips III Juan Fernández 

de Velasco aan om de onderhandelingen te regelen. Hetzelfde scenario zien we tijdens de 

vredesgesprekken met de Noordelijke Nederlanden tussen 1607 en 1609, dit keer werden 

Spinola en Mancicidor aangesteld. 363 

 

Filips III kon, als hij wilde, zelfs tussenkomen bij de buitenlandse handel van de Zuidelijke 

Nederlanden. Zo werd het in oktober 1598 verboden om, ondanks protesten van de 

onderdanen van de aartshertogen, handel te drijven met de Noordelijke Nederlanden. 364 

 

De Spaanse koning vond het waarschijnlijk vanzelfsprekend dat hij de Zuidelijke 

Nederlanden in zijn macht hield. De scheiding was namelijk maar tijdelijk, in het geval de 

                                                 
362 G. Parker, “The Decision-making Process in the Government of the Catholic Netherlands under the 
‘Archdukes’, 1596-1621”, in: Spain and the Netherlands, 1559-1659.  Ten studies, Short Hills, Enslow, 1979, p. 
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363 Charles H. Carter, “Belgian “autonomy” under the Archdukes, 1598-1621”, in: The Journal of Modern 
History, XXXVI (1964), 3, p. 251. 
364 G. Parker, op. cit., p. 171.  
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aartshertogen kinderloos bleven, en het zag er naar uit dat dit zo zou zijn, keerden de 

Nederlanden terug naar Spanje en dan zou hij op een dag opnieuw ‘echt’ regeren over deze 

gebieden. 365 

 

Alle ‘bemoeienis’ van Filips III met de Zuidelijke Nederlanden had altijd verband gehad met 

de oorlog tegen de Noordelijke Nederlanden, alle tijd en geld ging hiernaartoe. 366 

In het begin van de regering van de aartshertogen zag het er slecht uit voor de Zuidelijke 

Nederlanden en Spanje: er waren niet genoeg middelen meer om deze oorlog gaande te 

houden en de aanpak bleek geen effect hebben. De Republiek leek niet bereid tot 

vredesonderhandelingen en vocht dapper verder. Filips III besefte dat het misliep en voelde 

zich vernederd, vanaf dan begon hij de overweging te maken om de regering in de Zuidelijke 

Nederlanden in eigen handen te nemen. De aartshertog bleek er namelijk niets van terecht te 

brengen en de voorbereidingen begonnen om de regering over te dragen. Ondanks het tekort 

aan middelen werden meer soldaten en meer geld richting de Zuidelijke Nederlanden gestuurd 

om over te gaan tot een offensieve oorlog. 367 

Toen in 1609 het Twaalfjarig bestand getekend werd zou men verwachten dat de Spaanse 

druk wat zou afnemen, niets was minder waar. Tijdens de Guliks-Kleefse kwestie, de 

Boheems-Paltse crisis en de onderhandelingen over de verlenging van het Twaalfjarig 

Bestand bleef de controle van de vorst onverminderd bestaan. 

De situatie veranderde slechts een klein beetje na 1609, in die zin dat de aartshertogen in deze 

periode vrijer waren om nieuwe binnenlandse initiatieven te nemen om de situatie enigszins te 

herstellen. Filips III liet hen en de Collaterale Raden graag doen, hij zou er uiteindelijk toch 

het voordeel van krijgen. 368 

 

De aartshertogen kunnen, in de 17e eeuwse traditie, wel beschouwd worden als ‘absolute’ 

heersers maar dit werd getemperd op twee manieren. 

De eerste was uiteraard de vorst van Spanje en de ministère espagnol. Toch kon Filips III 

soms omgepraat worden door de aartshertogen, wanneer hij niet akkoord ging met een 

eventueel akkoord met de Noordelijke Nederlanden, zetten de aartshertogen (geholpen door 

Spinola) hem onder druk om hier toch mee akkoord te gaan. 
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Op binnenlands vlak was de Spaanse druk heel wat minder maar hier werkten de 

verschillende Nederlandse instituties tegen. De aartshertogen konden alleen regeren met hun 

tolerantie en toestemming. Deze lokale instituties beschermden zichzelf en de onderdanen 

tegen de centrale macht. Particularisme was namelijk altijd al sterk geweest in de 

Nederlanden. De aartshertogen konden op dit vlak niet anders dan de wensen van deze 

instituties respecteren, zoniet zou het hen heel moeilijk gemaakt worden. 369 

 

6.6 Spanje en de Republiek 
 

Typisch aan de Spaanse houding en politiek ten opzichte van de Republiek was dat dit in 

Spanje niet gezien werd als ‘buitenlandse politiek’, wat het een internationale kwestie maakte, 

was de buitenlandse bemoeienis van Engeland en Frankrijk. Wat Spanje betreft waren zij nog 

altijd de rechtmatige erfgenamen en eigenaars van de Zeventien Provinciën. Dit betekende dat 

er geen twijfel mogelijk was over het feit dat de rebellen ooit weer onderworpen moesten 

worden, en teruggebracht naar hun rechtmatige heerser én religie. 370 

 

Spanje had niet bepaald de intentie om de Noordelijke Nederlanden te laten gaan, dit werd 

goed duidelijk tijdens de Staten-Generaal van de “XVII Provinciën’ op 21 augustus 1598, op 

bevel van de aartshertogen samengeroepen om de afstand te regelen. Een slag in het gezicht 

na de vreugde in de Nederlanden over de grotere kans op vrede en hereniging met de 

Republiek, en dan waren zij nog niet eens op de hoogte van de geheime clausules.  De 

regering in Brussel had geen enkele inspraak gehad in de voorwaarden voor de 

soevereiniteitsoverdracht en op hun vraag of ze bedenktijd kregen voor de bespreking van 

deze voorwaarden werd niet ingegaan. Het was duidelijk dat men niet anders kon dan akkoord 

gaan. 

De Noordelijke Nederlanden hadden op dit moment al duidelijk hun standpunt meegedeeld 

door niet op te dagen op deze Staten-Generaal. De zeven stoelen gereserveerd voor de zeven 

opstandige provincies bleven onbezet. 371 
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Ondanks deze beperkingen op de macht van de aartshertogen kan men toch niet ontkennen dat 

er niet een zekere wil was bij beide partijen om een onafhankelijke staat te creëren. De Akte 

van Afstand had de personele unie met Spanje verbroken om plaats te maken voor een nieuwe 

dynastie en het herstel van het oude grondgebied van het hertogdom van de Nederlanden. 

Er werden aktes opgesteld met betrekking tot de internationale soevereiniteit, deze nieuwe 

staat zou autonoom met buitenlandse machten betrekkingen onderhouden. Er werden ook 

ambassadeurs gezonden en ontvangen, alleen moesten die moeite doen om het buitenland te 

overtuigen van hun autonomie. 372 

 

In eigen land bleef de oorlog met de rebellen maar duren, Spanje beschuldigde de aartshertog 

ervan dat hij niet in staat was om een leger goed te kunnen leiden en wilde hem vervangen. 

Isabella was hier volledig tegen, zelfs in het geval Albert vrijwillig ontslag zou nemen uit 

deze positie. Uiteindelijk stelde Albert zelf voor om Spinola tot de nieuwe maestro de camp 

général te benoemen. Spanje dacht er aanvankelijk nog niet aan om het leger toe te 

vertrouwen aan een buitenlander, laat staan een bankier in plaats van een militair, maar Albert 

slaagde er in om Filips III om te praten en zo werd Spinola de nieuwe opperbevelhebber van 

het leger. 373 Voor Spinola had Filips III eerst twee andere personen in gedachte voor deze 

functie namelijk Jorge Basta en Agustín de Mexía. Enkele maanden nadat deze laatste 

benoemd was werd hij al uit zijn functie ontheven en werd Spinola aangesteld. De reden voor 

deze wissel was de druk die de aartshertogen en Ambrogio Spinola hierop uitoefenden. 

Madrid zag uiteindelijk wel de voordelen in van de benoeming van Spinola, het geldtekort in 

Vlaanderen voor het onderhouden van het Ejército de Flandes was namelijk enorm. Naast de 

financiële aspecten was de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon van Filips III naast de 

aartshertog ook geen slecht idee. De houding van Albert vertoonde hier en daar namelijk net 

iets te veel tekens van een onafhankelijke politiek ten opzichte van Madrid. 374 Geen slechte 

keuze zo bleek later, Spinola leverde namelijk een prachtig stukje vakmanschap af tijdens de 

inname van Oostende en vestigde meteen zijn excellente reputatie als militair bevelhebber. 375 

 

                                                 
372 V. Brants, L’autonomie internationale de la Belgique sous les archiducs Albert et Isabelle (1598-1621), 
Macon, Protat Frères, 1901, pp. 12-13. 
373 J. Lefèvre,“La souveraineté d’Albert et d’Isabelle”, in : Revue Générale Belge, 89 (1953),  pp. 974-976. 
374 A. Retortillo Atienza, “Poder e influencia de Ambrogio Spinola en la corte de los archiduques (1602-1607)”, 
in:  Thomas W. and Duerloo L. (eds.). Albert en Isabella 1598-1621. Essays,  Turnhout, Brepols, 1998, pp. 235 
– 236.  
375 C.H. Carter, The secret diplomacy of the Habsburgs, 1598-1625, New York, Columbia University Press, 
1964, p. 14.  
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Door de vrede tussen Spanje en Frankrijk in 1598 had Spanje nu eindelijk meer troepen ter 

beschikking voor dit conflict en kom men opnieuw tot een offensieve oorlogsvoering 

overgaan, maar opnieuw zouden de chronische geldtekorten roet in het eten strooien. Tussen 

de militaire campagnes door werd het duidelijk dat onderhandelingen met de opstandige 

Staten een goed alternatief waren, na heel wat onderhandelingen slaagden de Engelse en 

Franse ambassadeurs er dan in om een langdurige wapenstilstand te bemiddelen. Madrid 

weigerde hier op in te gaan maar werd door de aartshertogen en Spinola voor het blok gezet: 

ofwel maandelijks geld naar de Nederlanden zenden of via diplomatieke weg een einde aan de 

oorlog maken. Toen de Spaanse koning zijn goedkeuring had gegeven kon men op 9 april 

1609 het Twaalfjarig Bestand ondertekenen. 376 

 

Een geslaagd persoonlijk initiatief van de Aartshertog, enkele jaren voor het Twaalfjarig 

Bestand, was de eerste wapenstilstand die hij tekende met de Noordelijke Nederlanden op 13 

maart 1607. Albert had, in tegenstelling tot Filips III en zijn ministers, nooit geloofd dat de 

‘XVII provinciën’ weer herenigd zouden worden en streefde zelf een meer pacifistische 

politiek na. Om de rebellen op de knieën te dwingen zou Spanje een serieuze militaire en 

financiële gift moeten doen, waarvan hij wist dat het land er niet toe in staat was. De oorlog 

zorgde voor meer problemen dan zelfs een overwinning kon goedmaken en deze verder zetten 

had volgens hem dan ook geen enkele zin. 377 

 

Op eigen initiatief stuurde de aartshertog afgevaardigden naar Maurits van Nassau om de 

toekomst te bespreken, in het grootste geheim werd in 1607 een bestand getekend voor acht 

maanden. Dezelfde vertegenwoordigers werden hierna naar Filips III gestuurd waar zij 

nieuwe volmachten kregen om te onderhandelen met de Republiek. 378 

Wanneer hij in 1607 deze wapenstilstand tekende en zo de onafhankelijkheid van de 

Verenigde Provinciën erkende, schreeuwde Spanje moord en brand. Maar Filips III gaf, 

waarschijnlijk op aanraden van Spinola, toe en de onderhandelingen begonnen. 379 

 

                                                 
376 H. De Schepper, Algemene geschiedenis der Nederlanden, vol. 6, Haarlem, Fibula – Van Dishoeck, 1979, pp. 
284-291.  
377 J. Lefèvre, “La souveraineté d’Albert et d’Isabelle”, in : Revue Générale Belge, 89 (1953),  pp. 974-976. 
378 P.F. Callaey, « Albert et Isabelle, souverains de Belgique (1598-1621) », in : Bulletin de l’Institut Historique 
Belge de Rome, III (1924), p. 36. 
379 J. Lefèvre, art. cit., pp. 974-976. 
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Albert was niet de enigste hoog geplaatste figuur in de Zuidelijke Nederlanden die ijverde 

voor deze vrede, hij kreeg de steun van Spinola en zijn rechterhand, Juan de Mancicidor, 

hoofd van het Secretariaat voor State en Oorlog.  

Het werd al duidelijk dat Filips III geen voorstander was van een verdrag met de rebellen, 

veel van zijn raadgevers in Madrid dachten er net zo over. Alle steun, in en buiten de 

Zuidelijke Nederlanden, die er dan ook was voor een verdrag was welkom. 380 

 

In april 1609 werd dan het Twaalfjarig bestand ondertekend. In dit verdrag erkende Filips III 

het bestaan van de Republiek en gaf hij hen de mogelijkheid om vrij handel te voeren in 

Europa. Weldegelijk alleen in Europa met de bedoeling om de Nederlanders uit de Indiën te 

houden. 

Velen beschouwden dit verdrag vooral als een toegeving vanuit Spaanse kant, resultaat van de 

enorme invloed van Lerma op de Spaanse koning. 

Toch was en bleef dit een voorlopig bestand, de kans op vrede werd voorlopig nog 

afgewezen. Ondanks deze voorlopige toegeving was Madrid niet bereid om te buigen voor de 

Nederlanders. Deze twaalf jaar waren vooral meer dan welkom na een uitputtende jarenlange 

oorlog, waarop men nu de kans kreeg tot herstel en het opstellen van de toekomstige strategie. 
381 

 

Één van de zaken die Spanje, zwaar tegen haar zin, had moeten toegeven voor het Twaalfjarig 

Bestand was de blokkade van de Schelde. Een doorn in het oog van zowel Brussel als Madrid, 

want het had niet alleen negatieve gevolgen voor de economie maar ook de Habsburgse eer 

werd aangetast. Brussel en Madrid hadden zelf ingestemd met de sluiting van de Schelde als 

voorwaarde voor het Bestand maar zouden niet stoppen met te blijven ijveren voor de 

heropening om Antwerpen opnieuw tot haar vroegere grandeur te laten terugkeren. 382 

 

In 1617, wanneer het einde van het Twaalfjarig Bestand begon te naderen, laaiden de 

discussies in verband met het hervatten van de oorlog weer hoog op. Belangrijke reden 

hiervoor was het besef dat veel voorwaarden in het bestand door beide partijen toch 

genegeerd werden.383 Verder zat Spanje enorm verveeld met drie punten uit het Twaalfjarig 

                                                 
380 C.H. Carter, The secret diplomacy of the Habsburgs, 1598-1625, New York, Columbia University Press, 
1964, p. 15.  
381 M. A. Echevarría, Flandes y la monarquía Hispánica, 1500-1713, Madrid, Silex, 1998, p. 186. 
382 C.H. Carter, op. cit., p. 30. 
383 M. A. Echevarría, op. cit., p. 185 + pp. 193-196. 
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Bestand, zij eiste namelijk de erkenning van de Habsburgse soevereiniteit door de Republiek, 

de vrijheid van godsdienstbeoefening voor de Nederlandse katholieken en de vrijmaking van 

de blokkade van de Schelde. 384 Hiernaast was het jaar 1618 een bewogen jaar voor het 

Spaanse hof met de val van de hertog van Lerma, hierdoor verloor Brussel één van haar 

belangrijkste steunpunten in Spanje voor vrede, want Uceda, zoon en opvolger, van de hertog 

leek op dit vlak niet in de voetsporen van zijn vader te treden. Er waren twee grote kampen: 

zij die vrede wilden en de grootste groep die de oorlog opnieuw wilden hervatten. Deze 

groepen waren onderling echter ook nog eens verdeeld: de aanhangers van de oorlog 

discussieerden over een economische of militaire oorlogvoering, deze laatste waren dan nog 

eens verdeeld in een oorlog op land of zee. Voorstanders van de vrede discussieerden op hun 

beurt over een nieuw voorlopig bestand of een definitieve vrede. 

 

De aartshertogen en Spinola waren voorstanders van een bestand, waardig alternatief was een 

offensieve oorlog op land, een defensieve strategie was voor hen geen optie. De Spaanse 

functionarissen in de Zuidelijke Nederlanden wilden, geruggensteund door Madrid en Filips 

III, een defensieve oorlog maar streefden hiernaast ook voor de opvoering van economische 

druk op de Republiek. 

Op 20 april 1621 kondigde Filips IV, de nieuwe Spaanse koning, aan dat het Bestand niet 

hernieuwd werd. 385 

 

6.7 Conclusie 

 
J. Lefèvre beschouwt de aartshertogen als volwaardige soevereinen die zich hebben weten te 

onttrekken aan de vorst van Spanje. Zo werden ze volgens hem ook beschouwd door 

buitenlandse machten. Ze hebben ook alles in het werk gesteld om de teruggave van de 

Nederlanden aan Spanje vlot te laten verlopen. Tijdens hun regering kenden de Zuidelijke 

Nederlanden een voorspoedige periode. 386 

 

Charles H. Carter is in zijn artikel over de ‘Belgian “autonomy” under the Archdukes’ wat 

gematigder van mening. Hij stelt dat de meningen duidelijk gepolariseerd zijn: de ene kant is 

overtuigd van de absolute Spaanse dominantie in de Zuidelijke Nederlanden, de andere kant 

                                                 
384 R.A. Stradling, Europe and the decline of Spain, Londen, George Allen & Unwin, 1981, p. 71.  
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386 J. Lefèvre, “La souveraineté d’Albert et d’Isabelle”, in : Revue Générale Belge, 89 (1953), p. 983. 



  132 

beweert net het tegenovergestelde, namelijk de onafhankelijkheid van de Zuidelijke 

Nederlanden tot de dood van de aartshertog in 1621. Welke visie is nu correct? 

Geen van beide en tegelijkertijd alle twee.  Het hangt er namelijk vanaf af ‘hoe je het bekijkt’. 

We hebben al gezien dat de aartshertogen weinig bewegingsvrijheid kregen op het vlak van 

buitenlandse zaken en defensie, wat betreft binnenlandse aangelegenheden was dit soms wat 

losser. Maar ook deze situaties kunnen doorheen de tijd veranderd zijn, net zoals de relatie 

tussen de aartshertogen en Filips III van tijd tot tijd waarschijnlijk ook beter of slechter was. 
387 

 

Carter gaat niet akkoord met Victor Brants die stelt dat de Zuidelijke Nederlanden wat betreft 

internationaal recht soeverein waren, Joseph Lefèvre komt dichter in de buurt met zijn stelling 

dat de Zuidelijke Nederlanden niet onafhankelijk waren, noch een provincie van Spanje.  

Hetzelfde gold voor de aartshertog, hij was geen vorst maar ook geen gouverneur. Zijn rol 

varieerde en hing af van de materie die hij behandelde. 388 

 

De aartshertog was dus op verschillende manieren afhankelijk van Spanje maar hij had het 

voordeel om zich dichtbij het centrum van actie te bevinden wat hem in staat stelde om te 

handelen voor Madrid op de hoogte kon zijn en zo een reeds georganiseerde situatie te 

presenteren aan Madrid, zoals hij deed met zijn onderhandelingen met de Engelsen in 1603. 

Men heeft ook al kunnen vaststellen dat heel wat belangrijke functies in de Zuidelijke 

Nederlanden door Spanjaarden werden uitgeoefend, waarbij slechts enkele belangrijke 

‘Belgen’ een functie hadden, met name Verreycken, Richardot en Peckius. Deze stelling is 

niet helemaal correct, het klopt dat er heel wat Spanjaarden hooggeplaatste functies hadden 

maar drie van hen kunnen zeker als pro-Albert beschouwd worden; dit waren Spinola, de 

secretaris van State en Oorlog Mancicidor en de biechtvader van de aartshertog, Iñigo 

Brizuela. 389 

 

                                                 
387 Charles H. Carter, “Belgian ‘autonomy’ under the Archdukes, 1598-1621”, in: The Journal of Modern 
History, XXXVI (1964), 3, p. 246.  
388 Ibidem, p. 248.  
389 Ibidem, pp. 253-254. 
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7. Algemeen besluit 
 

Dit hoofdstuk is een synthese van al het voorgaande. In dit laatste onderdeel koppelen we 

terug naar de onderzoeksvragen die in het begin van deze verhandeling gesteld werden, na het 

bronnenonderzoek en schrijfwerk kunnen we trachten hierop een antwoord te geven. 

 

Persoonlijke niveau 

Op dit niveau kunnen we tot de volgende conclusies komen: Ferdinand de Boisschot was een 

ambitieus man die hard werkte om hogerop te komen, zowel op persoonlijk als professioneel 

vlak. (zie hoofdstuk: ‘Ferdinand de Boisschot: een korte biografie’) 

 

Ten eerste stelden we ons de vraag hoe Ferdinand de Boisschot ermee omging dat hij van lage 

adellijke afkomst was. In zijn brieven hebben we geen verwijzingen naar dit persoonlijk 

onderwerp gelezen. Aangezien we niet over direct bronnenmateriaal beschikken hebben we 

zelf geprobeerd om, op basis van de verzamelde informatie over Boisschot, een antwoord 

hierop te formuleren. Het lijkt ons dan ook eerder waarschijnlijk dat hij hier zich wel druk 

over heeft gemaakt. Boisschot bleek namelijk een overambitieus, arrogant iemand te zijn; 

rekening houdend met deze karaktertrekken kon hij het dan waarschijnlijk ook niet 

verkroppen dat hij van lagere afkomst was dan de gemiddelde ambassadeur. Dit zal dan ook 

deels de motivatie geweest zijn voor zijn streven om hogerop te komen. Hij streefde naar een 

adellijke titel die hij aan zijn nageslacht kon doorgeven. Met veel moeite is dit inderdaad 

gelukt. 

Op professioneel vlak heeft hij een mooie carrière kunnen uitbouwen, zowel in de Zuidelijke 

Nederlanden als in het buitenland, op diplomatieke missies. Dikwijls was hij echter te 

ambitieus, machtshonger en arrogantie lijken dan beter bij hem te passen. Deze arrogantie 

bracht hem soms zelfs in conflict met andere hooggeplaatste figuren in de Zuidelijke 

Nederlanden.  

 

Op de tweede vraag of hij als een ambassadeur van echte vorsten beschouwd werd of niet 

hebben we evenmin een duidelijk antwoord gevonden in zijn brieven. Boisschot heeft nooit 

een klacht geuit dat hij gepasseerd werd door de Franse koning of ministers, of een lagere 

rang kreeg dan andere ambassadeurs omdat de aartshertogen niet als echte soevereinen 

werden beschouwd. 
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In de eerste brieven wanneer hij zijn aankomst en eerste audiënties in Parijs beschrijft werd 

hij, net als andere ambassadeurs, ontvangen met alle egards en volgens het geschikte protocol. 

Op dit vlak had hij dan ook niet te klagen. 

 

Als laatste gingen we op zoek naar informatie over zijn ambtelijke woning, 

leefomstandigheden of personeel; dit hebben we niet kunnen terugvinden.  

 

Nationaal niveau 

In het volgend niveau werd de nationale situatie van Frankrijk tijdens het verblijf van 

Boisschot onderzocht (zie hoofdstuk: ‘Ferdinand de Boisschot te Parijs: 1617-1620’) 

Zijn diplomatieke missie in Parijs van 1617 tot 1620 was het onderwerp van deze 

masterproef, geen gemakkelijke opdracht in een turbulente periode. Ferdinand de Boisschot 

zat als het ware in het hol van de leeuw; ingeklemd tussen Frankrijk, Spanje, de Zuidelijke 

Nederlanden en de Republiek. Het is gekend dat met de Vrede van Vervins en het Twaalfjarig 

Bestand (voorlopig) vrede was gesloten maar tegelijkertijd bleef de vijandigheid officieus 

verder bestaan. 

 

Ferdinand de Boisschot kwam in Parijs aan tijdens het regentschap van de koningin-moeder. 

Maria de Medici was aan de macht gekomen na de moord op haar echtgenoot de Franse 

koning, Henri IV. De buitenlandse politiek van deze laatste was lang gericht op vrede maar 

tijdens de laatste jaren van zijn regering vertoonde hij meer en meer vijandigheid, ook naar 

Spanje toe. In 1598 hadden Frankrijk en Spanje wel vrede gesloten door middel van de Vrede 

van Vervins maar deze twee landen voelden zich veel te sterk bedreigd door de ander om echt 

in vrede te kunnen leven. Bron van extra ergernis voor Spanje was de blijvende steun van 

Frankrijk aan de rebellen in de Republiek in hun opstand tegen Spanje. Zo haalde Frankrijk 

een dubbele slag thuis: ze had zelf vrede gesloten met Spanje maar gunde dit land geen rust 

door anderen actief te steunen in hun opstand tegen de Spaanse overheersing. Een oorlog 

waarvan eveneens bekend was dat Spanje het moeilijk had om deze nog lang vol te houden, er 

leek geen einde aan te komen en de financiële middelen raakten snel uitgeput. Een goede zaak 

voor Frankrijk, hoe zwakker Spanje was, hoe sterker Frankrijk zou staan in een nieuwe 

oorlog. 
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De politiek van Henri IV kan dus allesbehalve als pro-Spaans omschreven worden. Maar hier 

kwam een einde aan met de moord op Henri IV en het regentschap van de koningin-moeder. 

Zij zocht toenadering tot Spanje en verwaarloosde de oude bondgenoten van Frankrijk. Een 

culminatie van deze toenadering was de huwelijkspolitiek die volbracht werd met het 

huwelijk tussen Louis XIII en de Spaanse infanta, Anne van Oostenrijk. Haar broer Filips IV 

trouwde op zijn beurt met een Franse prinses. Het regentschap van de koningin-moeder werd 

door Spanje dus zeker verwelkomd.  

 

De Fransen zelf waren echter niet opgezet met de tussenregering van de koningin-moeder, 

vooral omdat een oude vriendin van Maria de Medici en haar echtgenoot te veel macht en 

rijkdom verwierven.  Dit zorgde voor een steeds groeiende oppositie tegen het centrale gezag 

in Parijs en leidde tot een nieuwe oorlog. Ferdinand de Boisschot arriveerde in januari 1617 te 

Parijs en kwam vrijwel direct in de discussies over dit conflict terecht.  

 

Louis XIII maakt begin 1617 zelf een einde aan de problemen van het regentschap van zijn 

moeder. Hij liet Concini, haar favoriet, vermoorden. Deze man belichaamde alle haat van de 

Fransen met de toenmalige situatie. Zijn dood bracht dan ook een enorme opluchting met zich 

mee. Louis XIII greep de macht en een nieuwe wind leek door Frankrijk te waaien.  

De moord werd door Louis XIII makkelijk gerechtvaardigd: hij kon niet langer leven met 

deze man, die alle autoriteit en macht leek op te slorpen. Als laatste en belangrijkste punt 

hoopte hij met de dood van Concini een einde te maken aan de oppositie en dat alle 

rebellerende prinsen terug naar het hof zouden keren.  

Dit bleek inderdaad het gewenste effect te hebben, ‘El rey me a mandado dezir con el baron 

de Bonoeil, que no pudiendo mas sufrir las insolencias del de Ancora, que le abia usurpado 

toda la autoridad, se abia resuelto de mandar le matar, y que assy creya que luego todos los 

principes desviados por sus insolencias del de Ancora volverian a esta corte a servirle’. 390 

Met Louis XIII aan het hoofd van Frankrijk begon ook de verbanning van de koningin-

moeder. Een situatie die zelfs aanleiding zou geven tot de oorlogen tussen moeder en zoon.  

 

Algauw maakte Louis XIII dezelfde fout als zijn moeder door te steunen op één favoriet, die 

alle macht naar zich leek toe te trekken. De hertog van Luynes391 verzamelde geld en macht 

en werd snel het nieuwe mikpunt van haat in Frankrijk. De situatie leek zich dus te herhalen 
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en ook in dit geval groeide de oppositie: opnieuw trokken de prinsen weg van het hof, 

ontevreden met de weinige macht die hen zelf toebedeeld werd.  

De koningin-moeder kon handig gebruik maken van deze situatie en verzamelde zich met 

andere ontevredenen, hiermee begon de eerste “Oorlog tussen moeder en zoon”. 

 

Op de onderzoeksvragen die we ons op dit niveau stelden komen we tot de volgende 

conclusie: de instabiliteit blijkt een opvallende constante geweest te zijn in Frankrijk 

gedurende de jaren dat Ferdinand de Boisschot woonde en werkte te Parijs.  

Meermaals maakte hij in zijn brieven opmerkingen over de enorme instabiliteit en 

besluiteloosheid waardoor Frankrijk gekenmerkt en geteisterd werd, ‘… tanto es la 

instabilidad de aqui’. 392 Het conflict tussen Louis XIII en zijn moeder zorgde ervoor dat, 

ondanks dat er op bepaalde momenten vrede was gesloten, het land verdeeld bleef in deze 

twee kampen. Bron van alle ontevredenheid, namelijk de toenmalige regering én macht van 

Luynes bleef aanwezig en deed het conflict constant heropleven. 

Het idee dat wij door Boisschot krijgen van de toenmalige situatie in Frankrijk is één van 

grote chaos. De centrale regering kreeg namelijk zowel onder Maria de Medici als onder 

Louis XIII af te rekenen met een sterke, en steeds groeiende, oppositie. Dit bleek vooral te 

liggen aan hun favorieten die door hun enorme macht gehaat werden. Steeds opnieuw keerde 

een groep prinsen zich af van het hof, vanaf er vrede was gesloten werden ze weer aan het hof 

ontvangen alsof er nooit iets was gebeurd. Boisschot leek zich te verbazen over deze situatie. 

 

‘Con que parece que esta guerra se acabó, en quanto toca a la R.M  y los principes de su 

union, y no queda otra dificultad que la de los Huganotes’. 393 

Een andere belangrijke oppositiegroep in Frankrijk waren de Hugenoten. Frankrijk had 

jarenlange godsdienstoorlogen gekend en nog altijd was dit conflict niet ten einde.  

 

Frankrijk was officieel een katholiek land en de Franse vorst stond gekend als le roy très 

chrétien. De Hugenoten streden echter voor meer rechten en erkenning terwijl de regering 

deze juist wilde beperken, bevelen van de regering werden dan ook dikwijls genegeerd. Een 

voorbeeld hiervan was het Edict van Béarn. Deze plaats was samen met La Rochelle een 

belangrijk protestants bastion in Frankrijk. De Hugenoten op zich kon men al moeilijk de 
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baas, maar hun aanwezigheid werd extra problematisch door hun banden met protestanten in 

het buitenland zoals Engeland en de Republiek, ‘porque el partido de los Huganotes es 

grande y poderoso y unido con Inglaterra y Holanda’. 394 ‘Los temores de los movimientos 

que aqui tienen de los Huganotes’ 395: de angst voor een nieuwe Hugenootse opstand en 

burgeroorlog was constant aanwezig, maar een eventuele alliantie van de Hugenoten met 

andere ontevredenen in het land zou het nog erger maken. De Hugenoten werden namelijk 

dikwijls automatisch in de armen gedreven van andere oppositiegroepen in hun strijd tegen 

het centrale gezag. 

 

De autoriteit van de jonge Franse koning werd danig op de proef gesteld met sterke 

oppositiegroepen zoals de adel en de Hugenoten. De angst voor een nieuwe burgeroorlog was 

zo groot dat de koning dikwijls zelfs toegaf aan hun eisen om de voorzichtige modus vivendi 

te behouden. Rebellerende prinsen werden namelijk terug aan het hof ontvangen en de 

Hugenoten kregen op een bepaald moment zelfs uitstel van uitvoering van het Edict van 

Béarn. Dit kwam zijn autoriteit uiteraard niet ten goede, de indruk werd zo gegeven dat hij 

niet in staat was om te regeren en om zijn eigen, rebellerende, onderdanen de baas te kunnen. 

 

Internationaal niveau 

Als laatste werd de internationale politiek en situatie onderzocht (zie hoofdstukken ‘de 

Dertigjarige oorlog’ en ‘De Zuidelijke Nederlanden onder de regering van de aartshertogen’). 

 

Hier kwamen we, rekening houdend met het nationaal niveau, tot de volgende conclusie: de 

binnenlandse situatie in Frankrijk leek volledig de buitenlandse politiek te bepalen.  

Louis XIII zat als katholieke vorst gevangen tussen katholieken en protestanten. Een duidelijk 

voorbeeld hiervan was de Dertigjarige Oorlog. In deze rebellie tegen de keizer van het Heilig 

Roomse Rijk werd van andere katholieke vorsten verwacht dat zij te hulp zouden komen. Van 

Louis XIII werd, als katholiek vorst, dus ook verwacht en geëist dat hij aan de kant van de 

keizer zou vechten. Geen enkele vorst kon namelijk laten gebeuren dat rebellen het natuurlijk 

gezag van een vorst contesteerden. 
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Aan de andere kant waren de Habsburgers, Spaans of Oostenrijks, geen vrienden van de 

Fransen. Velen wensten een einde te maken aan de enorme macht van de Habsburgers en 

zagen de keizerskroon dan ook graag uit hun handen verdwijnen. 

Wanneer de Franse koning hen echter niet zou steunen kwam hij automatisch in protestants 

kamp terecht, als hij wel koos voor de Habsburgers en de katholieken bestond het gevaar eruit 

dat de Hugenoten in eigen land, met hulp uit het buitenland, een nieuwe revolte zouden 

beginnen. 

Wat de voor- en nadelen ook waren, Frankrijk wilde liever niet tussenkomen in een nieuwe 

oorlog en wenste dan ook vooral de vrede te behouden. Reden hiervoor was opnieuw de angst 

voor wat er in geval van oorlog in eigen land zou gaan gebeuren. 

 

De situatie op zich lag dus heel moeilijk: Frankrijk durfde de katholieken niet te steunen in 

deze nieuwe oorlog uit angst voor een nieuwe revolte van de Hugenoten in eigen land, en 

vooral door hun banden met protestanten in andere landen.  

‘...pero en materia de ofrecer socorro, los veo remisos y flojos, con achaque de que temen 

que moviendose las armas del rey xp contra los herejes con Alemana, los de aqui haran sus 

acostumbradas revueltas, que son poderosos, assi por los lugares que ocupan, como por la 

intelligencia y correspondencia que tienen con los de Inglaterra, Alemana, Holanda y otros, 

que todos se van juntando en una liga y confederacion’. 396 

 

Tegelijkertijd zorgden net deze Hugenoten ervoor dat Frankrijk uiteindelijk wel besliste om 

de keizer actief militair te steunen, want door de revolte in Bohemen zouden de Hugenoten 

hen wel eens als voorbeeld kunnen nemen door ook opnieuw in opstand te komen. De Franse 

regering wilde dus een duidelijk statement stellen dat men dergelijke opstanden niet zomaar 

liet gebeuren. 

‘... y que el rey xp se declarasse con armas, que inbiasse en fabor de la causa catholica, para 

que todo el mundo conociesse las veras, con que se tomava la rebellion de los Bohemios y la 

del Palatino, siendo vasallo del emperador, que como causa publica de religion y de estado, 

tocava a todos los reyes y principes, y a no hazerlo assi, era cierto que los Huganotes de 

Francia, que se correspondian con todos los herejes de afuera, cobrarian fuerças para hazer 

aqui lo propio, que en Bohemia y Holanda’. 397 
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Wanneer dan duidelijk werd dat de Hugenoten zich bijzonder vijandig opstelden en zich 

bewapenden had de Franse regering echter geen keus meer. Op deze manier werd de keuze 

voor hen gemaakt en werd beslist om toch tussen te komen ten voordele van de keizer. 

 

Al snel werd deze beslissing, tot grote ergernis van Boisschot, weer ingetrokken. Het idee om 

tegen oude bondgenoten te moeten vechten ging toch te ver, men hoopte eveneens dat de 

oppositie en de protestanten zich hierna weer zouden terugtrekken. 

‘Las razones que dan para esto son, que con esta forma, cessaran las pretensiones de los 

duque de Guyna y Vendoma y los temores de los movimientos que aqui tienen de los 

Huganotes, haziendo el rey la leba declarada en su nombre pareciendo les tambien que los 

principes protestantes y los que ayudan la causa del conde Palatino, quedaran menos 

ofendido deste rey, y sin duda seria la forma mas facil para conseguier el efeto deste 

socorro’. 398 

 

Boisschot deed veel moeite om de Franse koning en zijn ministers te herinneren aan hun 

belofte. Hier ziet hem men als een echt onderhandelaar aan het werk. De Fransen bleven 

echter de boot afhouden.  

Uiteraard was het heel belangrijk om Frankrijk in het katholieke kamp te houden, en voor 

zover dit mogelijk was, zoveel mogelijk van het protestantse kamp te vervreemden. De steun 

van Frankrijk aan de Republiek was gekend, als men Frankrijk zover kreeg om zich in dit 

conflict niet in te laten met de protestanten zou de Republiek hier zeker niet mee opgezet zijn. 

In het beste geval zou het bondgenootschap tussen deze twee landen beëindigd worden, wat 

Spanje en de Zuidelijke Nederlanden natuurlijk graag zouden zien gebeuren.  

 

Een volgend punt, namelijk de politiek van de aartshertogen, is niet eenvoudig te 

omschrijven. Hun macht werd beperkt de geheime bepalingen in de Akte van Afstand en de 

bemoeienis van Spanje. Op binnenlands vlak hadden ze de mogelijkheid om zelf veel 

beslissingen te nemen, dit omdat Spanje eerder geïnteresseerd was en ook meer te maken had 

met de buitenlandse politiek van de Zuidelijke Nederlanden. Wat er beslist werd op 

buitenlands vlak tijdens de aartshertogelijke regering had zeker belang voor Spanje aangezien 

al lang vast stond dat deze gebieden toch zouden terug keren naar Spanje. Spanje zou dan ook 

niet toelaten dat iets tegen haar eigen belangen in zou gaan. Reden voor Spanje om op dit vlak 
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argwaan te hebben was er echter niet, de aartshertogen bleven Spanje trouw en zouden hun 

eigen belangen nooit voor nemen. 

 

De relatie tussen Frankrijk en de Republiek kwam vooral aan bod in de aanloop naar het einde 

van het Twaalfjarig Bestand. De onderlinge verstandhouding was namelijk vertroebeld door 

de weg die Maurits van Nassau gekozen had door Oldenbarnevelt te laten executeren en alle 

macht voor zich te nemen. Frankrijk ging hier niet mee akkoord. 

Wanneer het einde van het Twaalfjarig Bestand echter naderde besefte de Republiek opnieuw 

ten volle dat ze Frankrijk nodig had waarop de verstandhouding en samenwerking hersteld 

moest worden. Dit was het moment suprême voor Boisschot, in zijn brieven lazen we hier en 

daar wel kleine opmerkingen over de steun die Frankrijk aan de Republiek gaf maar hij leek 

hier nooit echt iets mee te doen. In dit geval wel, Boisschot had heel wat gesprekken met 

Franse ministers waarin hij aandrong dat Frankrijk de Republiek niet (langer) zou helpen. 

 

‘Mis diligencias con los mas principales ministros… sobre  el mal ejemplo que el rey xp dava 

a toda la christiandad con el socorro en fabor de los Holandeses y contra su propia 

seguridad, y el evidente peligro de su consiencia, contra las pazes y parentezco, y buena 

correspondencia que debia a V.A. los mas me responden harto bien, prometiendo y 

asigurando de palabra lo que se puede desear, pero algunos de los ministros viejos del 

tiempo del rey henrico quarto corren todavia muy azidos contra Espana.’ 399 

 

Hoe minder steun de Republiek ontvang, hoe beter voor Spanje en de Zuidelijke Nederlanden. 

De vijand isoleren was hier zeker een belangrijke strategische zet. 

‘... de aqui adelante cessara qualquier socorro de francia, y antes abra defensa de que 

ninguno les vaya a serbir deste reyno, pareciendome que ademas de la justicia de la causa, 

ninca ha sido el tpo mas a proposito para ello, para conseguir este efeto tan importante, que 

desanimara los pueblos de Holanda, y desmayara los demas que hasta aora an concurrido en 

su fabor dellos’. 400 

 

Louis XIII en de aartshertogen behandelden elkaar in de brieven van Boisschot met respect en 

vriendschap, toch lazen we hier en daar ook voorbeelden waar Frankrijk niet veel rekening 

hield met de rechten van de Zuid-Nederlandse onderdanen. Hieruit mogen we zeker niet 
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direct gaan concluderen dat Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden in onderlinge spanning 

leefden, officieel was er namelijk vrede. Deze kleine voorvallen komen ons eerder over als 

een soort uiting van Frankrijk waarmee duidelijk werd gemaakt dat zij machtiger en sterker 

waren dan de aartshertogen, niet meer dan gewone ‘vertegenwoordigers’ van de Spaanse 

koning. We kwamen tot deze conclusie omdat Boisschot in sommige gevallen wel 

protesteerde maar er leek nooit echt een positieve oplossing te komen, toch geen die hij 

meegaf in zijn verslagen. 

 

Algemeen besluit 

Kort samengevat zijn we tot een paar belangrijke conclusies gekomen. Wat het persoonlijk 

gedeelte betreft bleek dit wat moeilijker, Boisschot loste in zijn brieven nauwelijks iets over 

zijn persoonlijke omstandigheden in Parijs. Het lijkt er echter niet op dat hij gepasseerd werd 

door de Franse koning of andere ambassadeurs. 

Boisschot verbleef gedurende een turbulente periode in Parijs: de koningin-moeder en Louis 

XIII kregen allebei te kampen met oppositie en oorlogen, zowel tegen een sterke 

oppositievorming als onder elkaar. De absolute macht van de privados bleek keer op keer een 

belangrijk struikelblok, net zoals de angst voor een nieuwe opstand van de Hugenoten 

constant aanwezig bleef. Zelfs de relatie tussen Louis XIII en zijn moeder veroorzaakte 

militaire conflicten, met name de ‘Oorlogen tussen moeder en zoon’, de koningin-moeder kon 

namelijk niet verkroppen dat zij na haar regentschap uitgesloten werd van de centrale regering 

en bijgevolg geen macht en inspraak meer had. Frankrijk werd gedurende deze jaren dan ook 

duidelijk gekenmerkt door een grote instabiliteit. 

Op internationaal vlak was het ook een tumultueuze periode: de Dertigjarige Oorlog is hier 

een duidelijk voorbeeld van. Frankrijk worstelde met deze nieuwe oorlog, moest ze 

tussenkomen of niet? Opnieuw gooide de binnenlandse situatie roet in het eten en er werd 

beslist om niet tussen te komen. 

Het werd ons duidelijk, door het lezen van de brieven, dat Ferdinand de Boisschot zich in een 

zeer complexe situatie bevond, zowel op nationaal als internationaal vlak, waarin hij al zijn 

diplomatieke talenten moest aanwenden. 
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