
Elizabeth in verband gebracht kunnen worden.
Het zal een ieder duidelijk zijn, dat deze catalogus nimmer

volledig is. Zo wees John Murdoch, die aan het Victoria en Albert
Museum to Londen verbonden is, mij er kort geleden op, dat
Nathaniel Thatch enige miniatuurtjes van leden van het gezin van
de winterkoning heeft vervaardigd. De belangrijkste tekortkoming
van de catalogus is echter, dat de inventarissen van de inboedels
van de paleizen van Frederik Hendrik en Amalia niet voldoende
verwerkt zijn. Tijdgebrek is-dc voornaamste reden van de
onvolledigheid.

De Catalogue Raisonne" wordt voorafgegaan door twee
hoofdstukken, waarin achtergrond-informatie wordt verschaft.

Het eerste heeft tot doel het gezichtsveld te verhelderen
van degenen, voor wie de historische rol, die de winterkoning en
-koningin in de eerste helft van de 17e eeuw in Europa gespeeld
hebben, tot nu toe erg vaag was.

In het tweede hoofdstuk zijn de culturele activiteiten van
Frederik en Elizabeth door de jaren heen geisoleerd. Het vormt
een brug tussen de politieke en biografische feiten, die in de
voorafgaande "Historische Achtergrond" besproken worden en de
gedetailleerde informatie van de Catalogue Raisonne". De
"Culturele Achtergrond" is zowel een inleiding voor als een
conclusie van mijn onderzoek. Het dient dus eigenlijk twee keer
gelezen te worden.

In de bespreking van het bronnenmateriaal wordt uiteengezet
welke informatiebronnen precies geraadpleegd zijn, hoe deze zich
ten opzichte van elkaar verhouden en wat voor conclusies we
hieruit mogen trekken. Het vormt het bouwplan van de Catalogue
Raisonne'.

In het tweede deel van de scriptie is het bronnenmateriaal
gepubliceerd, dat moeilijk to raadplegen is. Len samenvatting
somt alle relevante schilderijen op die hierin vermeld worden en
concordeert deze met elkaar. Die bronnenmateriaal en de
verwerking ervan is in een apart deel opgenomen, zodat 'net
gemakkelijk naast de catalogus geraadpleegd kan worden.

Om dezelfde reden zijn ook de afbeeldingen, die betrekking
hebben op de schilderijen die in de catalogus besproken worden,
apart gebonden.

De schilderijen van Frederik en Elizabeth maakten deel uit
van een veel grotere verzameling kunstvoorwerpen. Het verzamelen
van schilderijen was bovendien een interesse die zij speciaal in
de Nederlanden ontwikkelden. Ik heb met deze scriptie slechts een
begin gemaakt met de ontginning van een zeer groot - bijna nog
geheel braakliggend - gebied van studio.

Moge velen na mij zich met academische geestdrift storten op
de talrijke boeiende aspecten in het rijke culturele leven van
Frederik en Elizabeth, Koning en Koningin van Bohemen.
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nog steeds geen troonopvolger had aangewezen.
Op zeer jeugdige leeftijd werd Elizabeth van haar ouders

gescheiden en aan de zorg overgedragen van Lord Livingstone, die
haar in Linlithgow, een van de mooiste koninklijke paleizen in
Schotland, opvoedde.

In 1603 reisde het zesjarige prinsesje en haar oudere broer
Henry Frederick, die kort na zijn geboorte in 1594 door de graaf
van Mar was opgevoed, naar Engeland waar, na de dood van koningin
Elizabeth (24 mei 1603), hun vader als "King James I" de
koningskroon had overgenomen.

Daar werd Elizabeth na een kort verblijf met haar geliefde
broer in Oatlands, Surrey, onder toezicht geplaatst van Lord en
Lady Harington. Ze bracht her grootste deel van haar jeugd door
in Combe Abbey, een tot landhuis omgebouwd klooster in de buurt
van Coventry en zetel van de Haringtons in bet graafschap
Warwickshire.

De in de minderheid verkerende katholieke gemeenschap in
Engeland had hoge verwachtingen van de nieuwe koning. De
katholieke gezindheid van koningin Anne leek in her openbaar
bevestigd te worden door haar weigering in de anglicaanse
kroningsdienst aan de communie deel to nemen en van James zelf
verwachtte men dat hij zich, net als in Schotland, tolerant zou
opstellen tegenover zijn katholieke onderdanen. Onder invloed van
Robert Cecil, die verspreiding van buitenlandse spionnen in de
katholieke gelederen vreesde, voerde James I echter weldra enige
anti-katholieke wetten in.

Her was mede door de strikte anglicaanse maatregelen van de
Engelse koning, dat een aantal katholieken, waaronder zich
behalve Robert Catesby, Thomas Winter en Thomas Percy de
springstof-expert Guy Fawkes beyond, in 1605 een aanslag op James
en zijn zoon Henry beraamden. Het plan was om bij de opening van
het Parlement (op 5 november) het gebouw met alle aanwezigen,
waaronder de koning en de kroonprins, op te blazen.
Tegelijkertijd zouden enige samenzweerders Elizabeth gevangen
nemen met het doel haar te dwingen van her protestantse geloof
afstand te doen en haar daarna onder katholieke supervisie als
koningin van Engeland en Schotland te laten regeren.

Nadat Guy Fawkes op heterdaad in de kelder van her
parlementsgebouw met de kruitvaten betrapt was, had Lord
Harington in de paar uur, waarin hij beschermende maatregelen
voor Elizabeth kon treffen, de prinses in Coventry weten onder te
brengen. Tevergeefs overvielen Catesby en de zijnen Combe Abbey;
enige dagen later werden zij, zonder de bescherming van een
koninklijke gijzelaar, met - voor Catesby en Percy dodelijk -
geweld gearresteerd.

Deze zogenaamde "Gunpowder Plot" was de gevaarlijkste
. affaire, die Elizabeth in Engeland meemaakte; het was tevens de
meest enerverende tijdens haar luxueuze en beschermde - maar in
haar eigen ogen saaie - leven. Ze verlangde naar her leven aan
bet hof van haar vader in Londen. Ze genoot dan ook in Whitehall
van de feestelijkheden, die vanwege de benoeming van haar broer
Henry tot "Prince of Wales" in 1610 georganiseerd waren en was
blij toen er zich later weer een gelegenheid voordeed om Combe
Abbey te verlaten.

Deze gelegenheid kwam in de vorm van een huwelijksaanzoek.
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De aankomst van Frederik en Elizabeth to Vlissingen
aft. 220



In mei 1612 werden de onderh•aniielingen t.ussen de
vertegenwoordigers van James I en die van de keurvorst van de
Palts met een contract afgesloten, waarin vastgesteld werd dat
Elizabeth met paltsgraaf Frederik V zou trouwen.

Velen voor hem hadden interesse ge t 00 nd de Engel se
koningsdochter te huwen. Hieronder bevonden zich vooraanstaande
vorsten als Gustaf Adolf van Zweden, de dauphin van Frankrijk,
Maurits van Oranje en Victor Amadeus, de toekomstige hertog van
Savoye. Al dezen en later ook Philip III van Spanje werden door
de ene of door de andere partij niet geschikt geacht met
Elizabeth in het huwelijk te treden.

Op 14-jarige leeftijd verkreeg "Friedrich V" door het
overlijden van zijn vader, de krachtige politieke leider
Friedriech IV, de titel "Kurfuerst von der Pfaltz". Frederik V
erfde in 1610 niet alleen een vorstendom, dat bestond uit de
Keur-Palts (ook wel Neder-Palts genoemd) en de Opper-Palts (of
Boven-Palts) en dat steden als Heidelberg, Frankenthal en Lixheim
omvatte, maar ook het recht op medeverkiezing van de keizer van
het Heilige Roomse Rijk. De keurvorst van de Palts had zelfs van
de zeven stemgemachtigden de titel van "eerste" (in de zin van
"meest vooraanstaande") "elector".

De Palts was de belangrijkste politieke macht in de
"Protestantse Unie". De oprichting van dit verbond, waarbij de
meeste protestantse Duitse staten waren aangesloten, was vooral
door de inzet van Christian von Anhalt, de politieke raadgever
van Friedrich IV, tot stand gekomen. De Unie beoogde de
protestantse belangen in het Habsburgse keizerrijk te verdedigen;
her karakter van her verbond was streng calvinistisch en haar
belijdensgeschrift de Heidelbergse catechismus. De katholieke
vorsten hadden de oprichting van de Unie in 1609 beantwoord met
hun vereniging in de "Katholieke Liga". De Liga was verzekerd van
Spaanse en Pauselijke steun en werd geleid door de rijke en
machtige hertog van Beieren.

De economische situatie was op het einde van de 16e en in
het begin van de 17e eeuw in de Palts er een van welstand. Deze
was voornamelijk te danken aan het fejt dat er in de
paltsgrafelijke gebieden vrede heerste terwijl er in andere delen
van Europa oorlogen woedden. De economische bloei was echter
beperkt: de politieke stabiliteit bracht in de Palts geen grote
vernieuwingen op het gebied van handel, landbouw of industrie; in
plaats daarvan vergrootte men de welgesteldheid op oude -
conservatieve - voet.

Frederik stamde of van de oude geslachten Simmern en
Wittelbach en zijn voorvader Rupert III was keizer (1401) van het
Heilige Roomse Rijk geweest; wat betreft afkomst kon hij zich dus
zeker met Elizabeth meten. De Palts behelsde weliswaar geen
uitzonderlijk grout gebied, maar werd wel beschouwd als de
belangrijkste protestantse macht in midden Europa.

Onder de omstandigheden was Frederik de beste echtgenoot die
de koning van Engeland voor zijn oudste dochter kon kiezen. James
I stond een vredespolitiek voor en was van plan, na met dit
huwelijk heel protestant Europa aan zijn zijde te hebben
gekregen, zich later met de Habsburgers (lees: katholiek Europa)
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te verbinden door zijn zoon met de infanta Maria van Spanje te
laten trouwen.

De raadgevers van Frederik V - maar ook de andere politieke
machten in Europa - zagen van hun kant in James toestemming in
het huwelijk een verklaring van trouw aan de "Protestantse Zaak"
(n.6). Over een politick bondgenootschap werd echter in het
huwelijkscontract niet gesproken.

Wel werd hierin bepaald, dat Elizabeth behalve een
bruidschat van 40.000 pond een jaarlijkse toelage van 1.500 pond
voor persoonlijke uitgaven zou krijgen en bovendien dat zij Seder
jaar dat zij haar echtgenoot zou overleven 10.000 pond zou
ontvangen (n.7).

De plotselinge dood van Henry Frederick, Prins van Wales, op
8 november 1612 stelde het huwelijk uit. Door zijn overlijden
kwam er een plaats in de Orde van de Kouseband vrij. Frederik
viel de eer te beurt deze in te nemen en in een sobere
plechtigheid werd hij in december tot ridder van de Kouseband
geslagen.

De voltrekking van het huwelijk vond uiteindelijk met grote
pracht en praal plaats op Valentijnsdag (14 februari) 1613. De
festiviteiten random het huwelijk kostten James 50.000 pond en
iedere dag dat de hofhouding van Frederik en alle andere gasten
voor het huwelijk langer in Engeland bleven, belastte James"
schatkist nog meer. Geldgebrek was dan ook de voornaamste reden
dat de Engelse koning het jonge paar (Frederik was 16 jaar toen
hij trouwde en slechts vier dagen ouder dan Elizabeth) aanspoorde
naar hun eigen vorstendom te vertrekken.

De reis naar Heidelberg (1613)

Op 24 april 1613 vingen de keurvorst en keurvorstin hun
tocht naar de Palts aan en zetten in de "Prince Royal", het schip
dat Phineas Pett enige jaren tevoren had gebouwd en dat naar de
Prins van Wales genoemd was, onder begeleiding van een
vlooteskader koers naar de Noordelijke Nederlanden. Vijf dagen
later gingen ze in Vlissingen aan wal.

De reis die Frederik en Elizabeth van Londen naar Heidelberg
maakten is door meerdere contemporaine auteurs uitvoerig
beschreven en wordt veelvuldig in 17e eeuwse geschriften genoemd
(n.8).

Sociaal gezien was het bezoek van de keurvorst en de Engelse
koningsdochter een hoogtepunt voor de Nederlanders; de
extravagant luxueuze levenstijl van Frederik en Elizabeth en het
grandioze hof dat ze hielden, maakten een geweldige indruk op
zowel de adel als burgers. De Nassause graven en met name Prins
Maurits, die een oom was van Frederik (n.9), zagen in bet
verblijf in den lande van de kleinzoon van Willem de Zwijger en
de Engelse prinses een bekrachtiging van hun sociale status.

Het was niet zozeer een hoffelijke geste als wel een
politieke reden, die de Staten Generaal ertoe bracht de 16
jarigen met grout eerbetoon te ontvangen. Door bekostiging van
het verblijf van Frederik en Elizabeth in de Republiek en het
aanbieden van diners, geschenken, schouwspelen en jachtpartijen
verstevigden de Staten Generaal als vertegenwoordigers van een
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protestantse staat hun banden met zowel de belangrijkste
protestantse macht in het oosten (i.c.: de Palts) als met die in
het westen (ic.: Engeland). Voordat James in Engeland regeerde
hadden zij Elizabeth I het regentschap over de Nederlanden
aangeboden en in 1611 hadden zij Henry de toenmalige Engelse
kroonprins met kostbare geschenken geeerd. De acties van de
Staten Generaal pasten in een weloverdacht programma om het rijke
Engeland te vriend to houden. Hun taktiek zou later (1641)
belangrijke vruchten afwerpen met het huwelijk van prins Willem
(II) van Oranje met Mary Stuart, de dochter van Charles I, de
jongere broer van Elizabeth.

Elizabeth zette haar reis naar de Palts alleen voort, nadat
Frederik eerder uit de Nederlanden was vertrokken om de
binnenkomst van de nieuwe keurvorstin in zijn domein voor te
bereiden. Haar ontvangst in Frankenthal was nog enthousiaster dan
in de Nederlanden en haar intocht in Heidelberg geleek een ware
triomphtocht.

Verblijf in Heidelberg (1613-1618)

In Heidelberg brachten Frederik en Elizabeth de gelukkigste
tijd van hun leven door. Hun huwelijk was een "love match" en
Elizabeth schonk in het Heidelbergse paleis het leven aan drie
kinderen: Frederik Henry (1614-1629); Karl Ludwig (1617-1680) en
Elizabeth (1618-1680). Het voornaamste probleem waar de
keurvorstin mee te kampen had vormde haar wanbeleid in financiele
zaken en haar eigen vrijgevigheid, waar vaak door personeel en
hofhouding misbruik van werd gemaakt. Frederik had voldoende tijd
om zijn paleis to verfraaien en zich intensief met de aanleg van
de door Solomon de Caus ontworpen "Hortus Palatinus" bezig te
houden, welke na voltooiing weldra de bijnaam "het achtste
wereldwonder" zou krijgen. In deze voorspoedige tijd werd
Frederik echter wel al geplaagd door onvoorspelbare
"melancholische buien", die hem zijn hele verdere leven zouden
blijven achtervolgen.

Terwijl Frederik en Elizabeth hun rol van vorsten in
vredestijd vol enthousiasme vervulden en van het rijke hofleven
ten voile genoten, trof Christian von Anhalt, op wie Frederik in
staatszaken bijna blindelings vertrouwde en die in feite de Palts
regeerde, voorbereidingen voor een plan dat voorgoed een einde
zou waken aan het voorspoedige leven van het jonge paar.

Anhalt onderhield contacten met de anti-Habsburgse rebellen
in het koninkrijk Bohemen en speelde een belangrijke rol in de
ontstaansgeschiedenis van de religieuze broederschap, die in het
begin van de 17e eeuw ontstond rand de legendarische figuur
Christian Rozenkreutz.

De aanhang van de "Rozenkruis Broederschap" werd vooral te
weeg gebracht door de verspreiding van een aantal manifesten in
de jaren 1614 tot 1619. In deze manifesten, die een vreemde
mystieke sfeer ademden, werd Christian Rozenkreutz afgespiegeld
als de leider, die de hele wereld zou veranderen. De "Rozenkruis
Manifesten" hadden een politiek-religieus karakter en stonden
"wetenschappen" als alchemische philosophie en caballa voor
(n.10). De stroming was gebaseerd op de ideeenwereld van John Dee
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en Johann Valentin Andraea. Het viel de aanhangers niet moeilijk
verband te leggen tussen de wereldvernieuwer Christian
Rozenkreutz en Frederik V: het "Chemische Huwelijk van Christian
Rozenkreutz" - een van de Rozenkruis Manifesten, dat in in 1616
uitgegeven werd - was in feite een mystiek-religieuze
verhandeling van het huwelijk van Frederik en Elizabeth in 1613.
Het lijdt dan ook geen twijfel, dat de Boheemse rebellen, die
sterk door de Rozenkruis beweging beinvloed werden, in de
keurvorst van de Palts de (kruis)ridder (van de Orde van de
Kouseband) zagen, die hen van het Habsburgse juk zou bevrijden en
hen naar een nieuw tijdperk zou Leiden.

Het koninkrijk Bohemen kende al lang her probleem van de
godsdienst. Toen Rudolf II in 1576 door de Boheemse stenden tot
koning gekozen werd, stelde hij zich aanvankelijk gematigd op
tegen het zich sterk in zijn koninkrijk profilerende
protestantisme: het constant dreigende gevaar van een oorlog met
de Turken noodzaakte hem beide religieuze kampen te vriend te
houden. In 1599 nam hij echter onder invloed van de zogenaamde
"Spaanse Partij" een aantal strenge contra-reformatorische
maatregelen, waarmee hij met name de calvinisten, die onder
invloed van John Dee sterk in aantal toenamen, tegen zich in het
harnas joeg. Tien jaar later boekten de protestanten in Bohemen
een belangrijke overwinning. Rudolf II, die in her zelfde jaar
van zijn koningsbenoeming zijn vader Maximilian II als keizer van
het Heilige Roomse Rijk was opgevolgd, diende zich van de steun
van de Boheemse stenden te verzekeren, wanneer hij zich tegen
zijn steeds machtiger wordende broer Matthias wenste te
beschermen, die over Oostenrijk, Hongarije en Moravie regeerde.
Onder druk van deze "Broedertwist", stond hij derhalve de
Boheemse stenden in 1609 godsdienstvrijheid toe in zijn
"majesteitsbrief".

Desniettemin kozen de stenden in 1611 toch Matthias tot
koning van Bohemen. Een jaar later stierf Rudolf en nam zijn
broer , die in feite daarvoor al alle macht in her Heilige Roomse
Rijk in handen had, de keizerstitel over.

Hevige verontrusting ontstond er in het protestantse kamp,
toen Matthias in 1617 zijn neef Ferdinand II van Stiermarken
kandidaat stelde voor de koningstitel van Bohemen. De stenden
hadden her recht op vrije koningskeuze, maar de kroon was in de
praktijk al generaties lang in bezit van de Habsburgers en het
koningschap was traditioneel een voorspel op en een (officieuze)
voorwaarde voor de keizerstroon. De reputatie die Ferdinand in
Stiermarken als kettervervolger had gekregen brachten de Boheemse
stenden ertoe een andere vorst tot koning te kiezen, en wel een
die een gematigde houding in de religiekwestie zou innemen.
Christian von Anhalt stelde Frederik V voor, maar deze overtuigde
calvinist was in 1617 nog een te extreme keuze voor de Bohemers.
Een andere bereidwillige kandidaat was er niet en de stenden
waren derhalve gedwongen op 17 juni 1617 Ferdinand tot koning van
Bohemen te kiezen.

Om de rust in gemoederen te bewaren erkende Ferdinand
officieel Rudolf -s "Majesteitsbrief", maar begon in praktijk
weldra katholieke hervormingen in te voeren. Zijn openbare
schending van protestantse privileges leidden tot rellen en
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opstandjes en uiteindelijk op 23 mei 1618 tot de "Defenestratie"
van Praag, waarbij Boheemse rebellen de keizerlijke ambtenaren
Slavata en Martinitz en hun secretaris uit een raam van het
Hradschin - het paleis waar Rudolf II zijn hof had gehouden
(n.11) - naar beneden gooiden. Een algemene opstand volgde en de

30-jarige oorlog was begonneil.' Graaf Thurn riep zich zelf uit tot
leider van de Boheemse staat en het leger.

In de Pairs zag Christian von Anhalt zijn kans schoon:
binnen een maand had hij een keurvorstelijke vertegenwoordiger in
Praag en in augustus kwamen de stenden overeen de hulp van de
keurvorst van de Palts en de hertog van Savoye, in de vorm van
een huurleger van 20.000 man onder leiding van Ernst, Graaf van
Mansfeld, te aanvaarden. Met succes belegerde Mansfeld in
november Pilsen, een belangrijke katholieke vesting, hetgeen het
enthousiasme voor de "Protestantse Zaak" in Midden Europa deed
opleven.

Op 26 augustus 1619 kwamen de stenden bijeen om een nieuwe
koning to kiezen: met overweldigende meerderheid (146 stemmen
voor en 7 tegen) werd Frederik V, Keurvorst van de Palts, tot
koning van Bohemen gekozen. Anhalt's plan had, na jaren van
religieus en politiek intrigeren, gewerkt.

Frederik had echter het aanbod nog niet geaccepteerd, toen
twee dagen later - vijf maanden na het overlijden van Matthias -
de verkiezing van de keizer van het Heilige Roomse Rijk
plaatsvond. De positie van de protestante keurvorsten was te zwak
om Ferdinand of te stemmen, zeker gezien her felt dat Ferdinand
zelf "officieel" een stem in zijn verkiezing had door zijn
electoraat, dat aan het koningschap van Bohemen verbonden was.

Koning en Koningin van Bohemen (1619-1620)

In november stemde Frederik toe de koningstroon van Bohemen
te aanvaarden. Zijn beslissing was geen gemakkelijke: de koning
van Engeland, de Unie van de protestantse vorsten, de raad van de
Palts en zijn moeder waren tegen aanvaarding, maar daartegenover
stond de mening van prins Maurits van Oranje, George Abbot,
Bisschop van Canterbury, zijn echtgenote en uiteraard van
Christian von Anhalt; zijn rijk zou zich uitstrekken van de Rijn
tot aan de Oder en hij zou twee stemmen hebben in de
keizerskeuze, maar de kans op oorlog was groot.

Frederik meende echter dat hij in geval van nood niet door
zijn medeprotestanten in de steek gelaten zou warden: de Unie zou
hem in oorlogstijd toch zeker bijstaan, evenals de hertog van
Savoye en de Landgraaf van Hessen-Kassel, met wie hij een verbond
gesloten had, en op de hulp van Bethlem Gabor, Prins van
Transsylvanie, kon hij - naar hij meende - altijd rekenen. En was
hij bovendien niet aan een groot deel van de protestante vorsten
in Europa (Maurits, Prins van Oranje, Christian IV, Koning van
Denemarken, Gustaf II Adolf, Koning van Zweden, Georg Wilhelm,
Hertog van Brandenburg, Henry de la Tour d'Auvergne, Hertog van
Bouillon, en bovenal James I, Koning van Engeland en Schotland,)
gelieerd ?

Uiteindelijk was het Frederik's diepgewortelde
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calvinistische overtuiging, dat hij de door God aangewezen vorst
was die deze verantwoordelijke taak moest volbrengen, die hem
ertoe bracht het koningschap to accepteren.

Frederik en Elizabeth werden vol verwachting in Praag
onthaald en hun kroning bracht niet alleen bij de Tjechen maar
ook bij de Engelse bevolking grote vreugde teweeg. De politieke
leiders in Europa waren niet zo ingenomen met Frederik's
benoeming: James I keurde officieel de koninklijke aspiraties van
zijn schoonzoon of en het merendeel van de bondgenoten, waarop
Frederik gedacht had te kunnen rekenen, kozen een neutrale
positie. Alleen de exotische, halfbarbaarse Bethlem Gabor steunde
hem nog; zelfs de Republiek der Nederlanden, die in de laatste

jaren van het twaalfjarig bestand verkeerde en Spinola in
Vlaandeten een leger op de been zag brengen en tot de conclusie
kwam, dat zij nu het Rijngebied allleen moest verdedigen, zag
geen mogelijkheid Frederik op grote schaal in Bohemen te steunen.

In december 1619 hadden de Bohemers met groot eerbetoon de
geboorte van de koningszoon Rupert (1619-1682) gevierd. Hun
aanvankelijke enthousiasme voor de nieuwe koning en koningin
raakte echter spoedig in een luwte. Frederik en Elizabeth zetten
hun frivole en luxueuze levensstijl uit Heidelberg voort zonder
zich voor de gewoonten van het nieuwe yolk te interesseren en -
wat veel erger was - zonder zich serieus om de kritieke situatie
in Midden Europa te bekommeren. Ook het ontactisch handelen van
Frederik's hoftheoloog Scultetus veroorzaaakte zowel in
katholieke als in protestantse kampen verontwaardiging.

Frederik's financiele situatie werd bovendien steeds
kritieker: tot maart 1620 had hij het kleine Boheemse leger van
7000 man nog uit eigen middelen kunnen onderhouden en de fl.
50.000 per maand, die de Nederlanden hadden toegezegd, waren
samen met de geringe troepen die ze hadden gezonden niet
voldoende een oorlog op grote schaal aan te gaan.

Een dergelijke oorlog stond wel op het punt uit to breken.
Op 30 april 1620 stelde keizer Ferdinand koning Frederik een
ultimatum: hij had een maand de tijd om zich uit Bohemen terug te
trekken. Frederik was niet van plan te capituleren; de
negering van Ferdinand's ultimatum betekende oorlog.

Maximilian, Hertog van Beieren, het hoofd van de Katholieke
Liga, had een leger op de been gebracht van 25.000 man en dit
onder bevel van de beroepsmilitair graaf Tilly gesteld. Deze trok
in juli over de Oostenrijkse grens en viel eind september Bohemen
binnen.

Spinola was intussen vanuit Vlaanderen met een even zo grote
troepenmacht langs de Rijn opgetrokken en had de steden Mainz,
Kreuznach en Oppenheim bezet. Het was een schrale troost, dat de
2000 vrijwilligers die James I op voorspraak van Maurits van
Oranje te elfder ure te hulp had gezonden, nog net Frankenthal en
Mannheim hadden weten te bereiken.

Maximilian zette zijn veldtocht door Bohemen voort en trok
midden oktober, na zich met de keizerlijke troepen verenigd te
hebben, op naar Praag. Het leger van Frederik werd daar samen met
dat van de Boheemse rebellen, enige Nederlanders en troepen van
Bethlem Gabor overweldigend verslagen in de slag bij de Witte
Berg op 8 november 1620.

Met de katholieke troepen zo dicht bij Praag restte Frederik
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en Elizabeth niets anders dan te vluchten. In hun haast vergaten
ze vele persoonlijke bezittingen en een hele kist vol officiele,
de staatszaken aangaande papieren. Baron von Ruppa wist nog net
de amper een jaar oude Rupert in de laatste van de 300
bagagewagens te werpen, die achter het koninklijk paar de
stadspoort uitsnelden.

Een zware en hachelijke tocht volgde, waarop Elizabeth,
ondanks het feit dat ze hoog zwanger was, door haar optimisme en
doorzettingsvermogen het moreel in de stoet nog enigszins hoog
wist te houden. Met veel moeite verkregen de vluchtelingen in
december tijdelijk politiek asyl in Kuestrin in het kasteel van
de hertog van Brandenburg, die met Elizabeth Charlotte, de zuster
van Federik, getrouwd was. Hier baarde Elizabeth haar vierde
zoon, die zij tactvol - naar de prins van Oranje - Maurice (1621-
1 654) noemde. Kort na de geboorte spoorde Georg Wilhelm,
vastbesloten zijn neutraliteit te bewaren, de vluchtelingen aan
zijn hertogdom te verlaten.

Frederik deed vergeefs een laatste voorstel aan de keizer;
hij zou afstand doen van de Boheemse troon als hij naar zijn
gebieden in de Palts mocht terugkeren. Zijn vijanden hadden
echter een te sterke positie om aan een oproep tot
onderhandelingen gehoor te geven.

Daarentegen zetten ze een medogenloos propagandabeleid uit,
dat Frederik in een zo slecht mogelijk daglicht moest stellen. Op
grote schaal verspreidden ze politieke spotprenten en maakten
hierin dankbaar gebruik van het feit, dat hen Frederik's insignes
van de Orde van de Kouseband in handen waren gevallen: zo kon de
koning van Bohemen met afgezakte kous worden afgebeeld (n.12). De
jezuieten bedachten de naam "Winterkoning en Koningin van de
Sneeuw" voor de vorsten, die niet langer dan een winter over hun
koninkrijk hadden geregeerd en gezegd werd dat Frederik beter
koning van Lapland had kunnen worden: daar waren de winters
immers erg lang. Ook werd Frederik wel de "Hartenkoning" naar de
koning van een waardeloos kaartspel genoemd, welke titel Frederik
later met een positieve betekenis op Elizabeth toepaste (n.13).

Verblijf in de Republiek tot aan Frederik's dood (1621-1632)

In 1621 kwamen Frederik en Elizabeth aan in het enige land
dat hen nog wilde herbergen: de Republiek der Noordelijke
Nederlanden. Na enige tijd werd hen een woonverblijf in Den Haag
op de Kneuterdijk toegewezen, dat bekend stond als "het Wassenaer
Hof" (n.14).

Nadat het twaalfjarig bestand aan een einde was gekomen,
heropende Spinola, die uit de Keur-Palts was teruggekeerd, de
vijandelijkheden met de Nederlanden. In deze staat van vernieuwde
oorlog, kon het verblijf van de keizerlijke bannelingen het
politieke imago van de Nederlanden onmogelijk meer schaden.

In het begin van het jaar 1622 verdreef Spinola de
Nederlanders uit de vesting Juelich. Frederik maakte van de
afwezigheid van de Spaanse veldheer in de Palts gebruik om zijn
keurvorstendom te bezoeken. Midden april bracht hij enige nachten
door in zijn paleis in Heidelberg en zag kans enige wagens vol
kostbaarheden, die nog in het paleis aanwezig waren, naar zijn
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oom, de hertog van Bouillon, in Sedan to sturen. Op 22 april
voegde Frederik zich bij de troepen van Ernst van Mansfeld in
Germersheim aan de Rijn.

De graaf had zich een jaar lang met zijn leger in het
Boheemse Woud verschanst en de aanvallen van Tilly succesvol
afgeslagen. Hij had met de katholieken onderhandeld om in hun
dienst to treden. Zowel Maximilian van Beieren als de koning van
Spanje beseften dat Mansfeld hun belangrijkste militaire
tegenstander was en dat de protestanten zonder zijn hulp veel
gemakkelijker to overwinnen zouden zijn. Mansfeld bleef echter de
"Protestantse Zaak" trouw en was voornamelijk in onderhandeling
getreden om tijd te winnen en zijn leger to versterken en tevens
om zijn protestantse opdrachtgevers duidelijk te maken, dat zij
maar beter zijn dure leger konden onderhouden. Toen Frederik zich
onverwacht in april 1622 in Mansfeld's kamp meldde, brak Ernst
dan oak alle onderhandelingen met de katholieken af.

Frederik had zich van enige nieuwe bondgenoten in zijn
strijd tegen de Habsburgers weten to verzekeren. De belangrijkste
van dezen was Christian von Braunschweig-Wolfenbuettel. Hij was
op 18 jarige leeftijd administrator (n.15) van Halberstadt
gemaakt, maar had altijd meer interesse in oorlogvoeren getoond.
Met veel verve had hij in 1621 een leger op de been gebracht om
het protestantse geloof met wapens in plaats van met woorden te
dienen. Hij gaf een romantisch aura aan zijn strijd door zich
ridderlijk bereid to verklaren voor de "Queen of Hearts" te
sterven: Elizabeth was voor hem de personificatie van de strijd
tegen de Habsburgers. Hij droeg haar handschoen in zijn helm en
streed, zo verklaarde het motto op zijn vaandels, "Fuer Gott and
fuer Sie". In een stormachtige tocht was hij met een plunderend
leger vanuit midden Duitsland zuidwaarts in de richting van de
Neder-Palts getrokken en had bulderende kanonschoten afgevuurd op
de stad Muenster, toen de inwoners hadden geweigerd enige
persoonlijke bezittingen van de winterkoningin terug to geven,
die uit Praag geroofd waren.

In het voorjaar van 1622 kwam "der tolle Halberstaedter" met
zijn leger dat hij inmiddels had uitgebreid tot 20.000 man en met
een enorme oorlogsbuit in de buurt van Mainz aan. Daar vielen
Tilly en de Spaanse generaal Cordoba met vereende krachten
het leger van de hertog van Braunschweig aan en brachten het van
1 0 tot 21 juni in de slag bij Hoechst zware verliezen toe,
voordat Christian zich bij Frederik en Mansfeld kon voegen.

Het protestantse leger van Frederik, Mansfeld en dat van
Georg Friedrich, Markgraaf van Baden-Durlach, die zich
voornamelijk in de strijd had gemengd met het doel zijn eigen
gebied veilig te stellen, hadden enige overwinningen behaald bij
Wiesloch en Mingolsheim en het was tot een bloedig treffen
gekomen bij Wimpfen, waar zowel de troepen van Cordoba als van de
markgraaf aanzienlijke verliezen hadden geleden. Voor de oude
markgraaf was deze nederlaag te veel geweest; hij trok zich na de
slag bij Wimpfen terug uit de oorlog.

Na de vereniging van Christian's troepen met die van
Frederik en Mansfeld, werd het spoedig duidelijk dat Frederik de
legers niet kon onderhouden en dat Christian's oorlogsbuit niet
voldoende was de soldaten tevreden to stellen.

De graaf en de hertog besloten prins Maurits to hulp to
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komen in zijn pogingen Bergen op zoom te verdedigen, dat Spinola
in de zomer van 1622 trachtte te ontzetten. Op hun tocht werden
zij eind augustus door de Spaanse troepen van Cordoba bij Fleurus
in de Spaanse Nederlanden opgehouden. In een hevige strijd,
waarin Christian von Braunschweig een ernstige schotwond in zijn
hand opliep (waardoor later zijn onderarm geamputeerd moest
worden) vonden zowel aan katholieke als aan protestante zijde
meerdere duizenden soldaten de dood of werden gewond. Niettemin
bleek het huurleger van Ernst en Christian, dat na drie jaar
oorlogvoeren nog maar uit 7000 man cavalerie en 5000 man
infanterie bestond, voldoende om Spinola in september 1623 ertoe
to brengen het beleg van Bergen op Zoom op te geven.

Na de ontbinding van zijn leger trok Frederik zich terug in
Sedan en ging Tilly met zijn leger, dat nog steeds door
Maximilian werd onderhouden, onverstoorbaar door de Palts te
bezetten. Na een beleg van elf weken werd op 19 september 1622
Heidelberg ingenomen en in Den Haag hoorde Frederik, dat Sir
Horace Vere op 5 november Mannheim had moeten opgeven.

Tilly stond zijn soldaten toe de stad Heidelberg te
plunderen, maar eigende zich zelf alle keurvorstelijke goederen
toe. Alleen de inhoud van de wereldberoemde "Bibliotheca
Palatina" gaf hij aan zijn opperbevelhebber Maximilian van
Beieren, die op zijn beurt her grootste gedeelte ervan aan de
Paus zond, als dank voor zijn financiele subsidies (n.16).

De winter van 1622 brachten Frederik en Elizabeth door met
her vergaren van politieke en financiele hulp om de Palts op
Maximilian to heroveren. Hun tweede dochter, die op 4 april 1622
was geboren, hadden zij de politiek getinte naam Louise
Hollandine (1622-1709) gegeven. De naamkeuze had niet alleen
goodwill opgeleverd, maar ook een aanzienlijke doopgift van de
Staten van Holland.

In 1623 stuurde de koningin van Bohemen, die volgens een van
haar dochters de aanblik van aapjes en honden boven die van haar
kinderen verkoos, al haar in Den Haag aanwezige kroost (i.c:
Frederik Henry, Rupert, Louise Hollandine en de op 21 augustus
1623 geboren Louis) naar Leiden on daar onder leiding van
"Monsieur et Madame de Plessen" te worden opgevoed (n.17). Vier
jaar later zouden Karl Ludwig, Elizabeth en Maurice, die door
Louise Juliana, Frederik-s moeder, in Brandenburg aan het hof van
de keurvorst werden opgevoed, zich bij hun broers en zus in het
huis op het Rapenburg voegen.

Keizer Ferdinand beloonde Maximilian in februari 1623 voor
zijn hulp in de oorlog (hij had met aanzienlijke particuliere
middelen het leger van de Liga, onder bevel van Tilly, weten te
versterken) met de keurvorstelijke waardigheid van de Palts.

Frederik was "melancholischer" dan ooit: zonder zelfs enig
bericht aan Elizabeth achter te laten verdween hij in juni voor
enige dagen. Later verklaarde hij dat hij een kunstreis had
gemaakt door Amsterdam en Haarlem. Of de plotselinge kunstreis
een gevolg was van een aanval van "melancholie" of als dekmantel
diende voor een geheime missie om (financiele) steun in de
"Protestantse Zaak" te werven, is onduidelijk.

Frederik had een grootschalig plan ontworpen, waarin het
merendeel van de protestantse machten een rol zouden moeten

21



a)

co
co
L
O
C

C

co

•.1 V

L
O.

-
L

c0
• ••-c
0 X •
• -az c C

a
C >

> • .o
c
a

• O co
C-o o

-o

=
0.

Ca-4

0) 9'1
L
V •—•

-0 .0
C

C-• 0 
k. 0 >

fl

C

L -0
0 --•

>
occ a)
> t,

C z

L
0- c

> a)
-

• .0
CZ X

07 S.
CZ 0 0)

0 .0

CO
> 0.

C. 4-4

•—•VC)
.0

0 L.
n1 0 a)
X a) >



Amalia van Solms,
gravure door W.J. Delff naar M. van Miereveld.



spelen en dat niet alleen zijn restauratie in de Faits en de
herovering van Bohemen behelsde, maar de Habsburgse machtspositie
in heel Europa beoogde te doorbreken. De winterkoning was echter
genoodzaakt de ijdelheid van zijn plan in te zien nadat Christian
von Braunschweig met zijn leger op zijn tocht van Halberstadt
naar de Republiek bij Stadtlohn - op minder dan 15 km. afstand
van de Nederlandse grens - een desastreuze nederlaag leed;
Christian verloor 10.000 man, waaronder 50 van zijn belangrijkste
officieren, het merendeel van zijn munitie en zijn gehele
oorlogsbuit. Op aanraden van James I en door de nederlaag bij
Stadtlohn gedwongen, tekende Frederik dezelfde maand een
tijdelijke wapenstilstand met Ferdinand.

Een jaar later deden een aantal allianties van mogendheden
de hoop voor de "anti-Habsburgse Zaak" opleven: op 10 juni 1624
ging de Republiek der Nederlanden een vriendschapsverdrag aan met
Frankrijk (n.18), waarbij zich vijf dagen later ook Engeland
aansloot; op 9 juli legden de koningen van Zweden en Denemarken
hun geschillen bij (n.19); op de lle van die maand kwamen
Frankrijk, Savoye en Venetie overeen gezamelijk de Valtellina, de
belangrijke toevoerroute van Spaanse goederen naar Oostenrijk, te
bezetten (n.20); op 23 oktober verbond de hertog van Brandenburg
zich met de Noordelijke Nederlanden en op 10 november werd
Henrietta Maria van Frankrijk verloofd met de Engelse
troonopvolger Charles, Prins van Wales.

1 625 beloofde nog meer dan 1624. Charles I nam na de dood
van zijn vader de Engelse koningstroon op en George Villiers,
Hertog van Buckingham, kwam naar Den Haag en zette de koninklijke
beloftes om Frederik met wapens te hulp te komen kracht bij. In
april trouwde Frederik Hendrik met Amalia van Solms, een hofdame
en goede vriendin van Elizabeth. Enige dagen na het huwelijk
stierf Maurits en nam zijn halfbroer Frederik Hendrik zijn
stadhouderschappen over. Van al haar koppelpraktijken (n.21)
bracht Amalia's huwelijk de winterkoningin ongetwijfeld het
meeste voordeel: haar vriendin had door haar toedoen mogelijk de
invloedrijkste positie verkregen, die een vrouw in de 17e eeuw in
de Republiek kon innemen. In december ging Denemarken een verdrag
aan met de Nederlanden en de Deense koning Chistian IV bereidde
zich voor op een invasie in Duitsland ( peens Nedersaksische
oorlog 1625-1629).

Frederik had hoge verwachtingen van de nieuwe
oorlogsplannen, maar de benodigde subsidies bleven uit: Engeland
stuurde alleen een kleine troepenmacht onder generaal Morgan; de
Verenigde Provincien verleenden minder financiele steun dan
verwacht en Frankrijk trok zich terug uit de oorlog en verliet de
Valtellina.

De vier protestantse legermachten van Christian van
Denemarken, Ernst van Mansfeld, Christian von Braunschweig en
Bethlem Gabor, die in 1626 de strijd tegen het leger van
Maximilian (onder bevel van Tilly) en tegen de troepen, die
Ferdinand de superrijke Wallenstein had toegestaan in zijn naam
op de been te brengen, aangingen, werden alle nog in het zelfde
jaar verslagen: een Eterde van Mansfeld's 12.000 man sterke leger
vond in april de dood bij de Dessaubrug over de Elbe en
Wallenstein achtervolgde hem tot in Hongarije; Christian von
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Braunschweig overleed op 15 juni, ontmoedigd na een treffen met
Tilly's troepen; de koning van Denenmarken verloor in de slag bij
Lutter op 27 augustus 1626 meer dan de helft van zijn leger en
Bethlem Gabor benaderde zelf Ferdinand om vrede te sluiten. Tot
overmaat van ramp stierf op het eind van her jaar de capabele
beroepsmilitair Ernst van Mansfeld. Na een nieuwe poging
Duitsland van het Habsburgse juk te bevrijden werd Christian IV
in 1628 in de slag bij Wolgart definitief overwonnen; hij zou met
de vrede van Luebeck (1629) voorgoed van iedere inmenging in
Duitse aangelegenheden afzien.

In her Wassenaer Hof in Den Haag was de stemming na de
fatale gebeurtenissen in Duitsland verder gedaald dan ooit
tevoren; alle kans op restauratie van de Simmern in de Palts leek
voorgoed verloren. Voor Frederik was her verblijf in Den Haag
hoogst onaangenaam: zijn aanzien was danig geslonken en zijn
financiele middelen waren ternauwernood toereikend om in de
dagelijkse kosten van zijn hofhouding te voorzien. Dit was vooral
te wijten aan de buitensporige levensstijl van Elizabeth. Haar
beviel het Haagse leven beter, al bleek Amalia, zeker nadat zij
in 1627 het leven aan een zoon (Willem II) had gegeven, haar in
populariteit bij de Nederlanders te overtreffen. Het succes en de
rijkdom van haar gewezen hofdame, die tenslotte uit een arm - en
in Elizabeth's ogen - laag adellijk geslacht stamde, stak de
koningin zeer en zij had grote moeite de tweede viool te spelen.
Hoewel haar relatie tot Amalia haar gehele Leven
vriendschappelijk bleef, heeft Elizabeth nooit de superioriteit
van de prinses van Oranje willen erkennen.

In 1625 verloor Elizabeth een zoon: Louis stierf op 25
december, amper een jaar oud, twee maanden na de geboorte van
zijn broer Edward (1625-1663). Haar negende kind noemde de
koningin Henriette Marie (1626-1651) naar de echtgenote van
Charles I en haar tiende heette Philip (1627-1650). Het
voltallige Boheemse gezin werd eerst in 1628 in de Nederlanden
verenigd, nadat Karl Ludwig, Elizabeth (II) en Maurice uit
Brandenburg, dat door de troepen van Wallenstein onveilig werd
gemaakt, naar Den Haag waren gereisd. Van de drie kinderen die
Elizabeth hierna nog zou krijgen zou alleen Sophie (1630-1714)
een plaats in de geschiedenisboeken krijgen: haar zoon regeerde
van 1714 tot 1727 als "King George I" over Engeland. Haar jongere
zusje Charlotte (1628-1631) stierf op tweejarige leeftijd en
Gustaaf Adolf (1632-1641), de laatste in de rij van de Boheemse
kinderen bleek epileptisch.

Elizabeth's afkeer van haar eigen kinderen is vaak
overdreven; het feit dat haar kinderen tot Frederik's dood
gescheiden van haar in Leiden werden opgevoed, bewijst allerminst
dat haar kroost haar niet ter harte ging. Het was voor
aanzienlijke personen in de 17e eeuw vanzelfsprekend dat zij de
opvoeding van hun kinderen aan anderen overlieten. Zo was het
Elizabeth en Frederik zelf ook vergaan. Ook al was Elizabeth's
relatie tot haar kinderenaistandelijk, dit betekende nog niet
dat zij niet veel om hen gaf: de dood van haar oudste zoon
Frederik Henry greep haar zeer aan en gaf haar - volgens haar
bedienden - een bijna dodelijke schok.

Uitgelaten gingen Frederik en Frederik Henry op 7 januari
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1629 naar Amsterdam om daar op het IJ de zilvervloot te bekijken,
die Piet Hein voor de West Indische Compagnie had buitgemaakt.
Prins Maurits had Elizabeth 12 % van de aandelen in de compagnie
nagelaten en de Boheemse interesse in de schepen was goed te
begrijpen: de waarde van het Mexicaanse zilver werd op weer dan
tien miljoen gulden geschat en de aandelen beloofden fors
dividend op te leveren. In de overweldigende drukte van toeristen
en dagjesmensen geraakte het vaartuig dat Frederik en zijn zoon
vervoerde vlak voor Amsterdam in botsing met een vrachtschip en
zonk. De koning van Bohemen kon ternauwernood gered worden, maar
zijn zoon liet in het ijskoude water het leven.

Charles I weigerde om financiele redenen Frederik Henry in
Westminster Abbey te laten begraven maar stemde uiteindelijk toe
de begrafenis in de Kloosterkerk, die zich een paar huizen van
het Wassenaer Hof be yond, te bekostigen, waarvoor hij zijn
persoonlijke juwelen moest belenen.

Frederik voelde zich niet thuis temidden van het "canaille"
in Den Haag en zag vol heimwee terug op de gelukkige tijd, die
hij en Elizabeth in Heidelberg hadden doorgebracht. De herovering
van de Palts lag echter na het falen van Christian van Denemarken
niet in het verschiet. Slechts enkele zomers konden Frederik en
Elizabeth het deprimerende leven in het Wassenaer Hof
ontvluchten: ze trokken zich terug in de bosrijke omgeving van
Rhenen, waar zij naar hartelust konden jagen en niet gestoord
werden door lage adel of nouveau riche uit Den Haag.

In 1628 vatte Frederik dan ook het plan op on in Rhenen een
jachtslot te bouwen. De financiele moeilijkheden waarmee de
winterkoning in deze jaren te kampen had, waren nog niet zodanig,
dat Frederik meende zich geen nieuw paleis te kunnen veroorloven.
De aandelen van de W.I.C. hadden een dividend van 50 % uitgekeerd
en hij had nog een aantal kostbare en beleenbare bezittingen.

Frederik Bendrik was enige jaren tevoren begonnen met de
bouw van Honselaarsdijk en dit zal zeker het verlangen bij
Frederik en Elizabeth naar een eigen jachtslot versterkt hebbben.
Gedurende hun geliefde zomerrecessen verbleven Frederik en
Elizabeth doorgaans te Rhenen in het Agnietenklooster, dat naast
de Cunerakerk lag. Op dit voor religieuze doeleinden in onbruik
geraakte gebouw liet Frederik zijn cog vallen. Hij zou het voor
een niet al te groot bedrag kunnen laten verbouwen tot een
volwaardig paleis. In plaats van het "Heidelberger Schloss am
Neckar" zouden hij en Elizabeth toevlucht kunnen nemen in het
"Palazzo Renese" aan de Rijn.

Op 13 augustus 1628 gaf Frederik de autoriteiten te kennen,
dat hij het oude klooster wilde kopen en in het voorjaar van 1631
werd met de verbouwing, die onder supervisie van de Haagse
architect en schilder Bartholomeus van Bassen plaatsvond,

(I
k
 begonnen (n.22). De zomer van 1631 was echter de enige waarin

Frederik en Elizabeth ten volle van her "Koningshuis" hebben
genoten.

In januari van het jaar 1632 vertrok Frederik met William,
Graaf van Craven, een puissant rijke Engelsman en een toegewijde
vriend van Elizabeth, die haar de rest van haar leven trouw zou
blijven, naar het Duitse front. In februari voegden zij zich te
Frankfurt bij Gustaf Adolf, Koning van Zweden, die met zijn leger
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gezelschap gesteld. Hiervan getuigden behalve de dertien
kinderen, die zij in de loop van 18 jaar kregen, ook de intieme
correspondentie die zij voerden, de vacanties die ze samen in
Rhenen doorbrachten en de vele kleine attenties en cadeautjes die
zij elkaar gaven.

Na Frederik's dood nam Elizabeth een Lange rouwperiode in
acht. Overeenkomstig de Duitse gewoonten werd het hele huis op de
Kneuterdijk zowel van binnen en van buiten van zwart fluweel
voorzien en Elizabeth sloeg zelfs de uitnodiging van Charles I om
naar Engeland te komen af, daar het voor een weduwe van een
Duitse vorst tegen de gebruiken in was het huis te verlaten. Op
26/27 juni schreef John Evelyn, dat de winterkoningin nog steeds
in de rouw was en het Wassenaer Hof nog immer met zwart fluweel
behangen was (n.23).

Ondanks alle tegenslagen en Frederik's tekortkomingen bleef
Elizabeth haar echtgenoot onvoorwaardelijk trouw en schaarde zij
zich volkomen achter zijn politieke ideeen. Zij stond hem bij in
zijn pogingen de Palts te heroveren en Europa van het katholieke
Habsburgse juk te verlossen, door invloedrijke personen in vele
landen voor de "Protestantse Zaak" te winnen. Ten volle maakte ze
gebruik van haar charme in haar uitgebreide en intensieve
correspondentie met aanzienlijke personen in Europa, die
varieerden van vorsten en (invloed)rijke adel tot diplomaten en
bekende politieke figuren tot bisschoppen en voorname kerkelijke
vertegenwoordigers. Haar hof in Den Haag zag een komen en gaan
van ambassadeurs en gezanten, die zij door haar innemende
persoonlijheid van het grote onrecht dat Frederik was aangedaan
wist te overtuigen, hetgeen niet zelden in daadwerkelijke
financiele of militaire bijstand resulteerde.

Deze sociaal-politieke rol lag Elizabeth goed: vol overgave
speelde ze de rol van "jonkvrouw in nood" voor wie "ridders" zich
bereid verklaarden te sterven. Ze verwierf met deze rol - zeker
in het begin van de jaren 1620 - in Den Haag zo'n grote
belangstelling, dat zij weldra de personificatie werd van het
onrecht dat de Habsburgers protestant Europa hadden aangedaan.

Na Frederik's dood werd Elizabeth de belangrijkste
voorvechtster van de restauratie van de Simmern in de Pelts,
hetgeen sterke invloed had op de opvoeding van haar kinderen.
Karl Ludwig en Rupert werden onder het toeziend oog van Frederik
Hendrik in zijn leger geplaatst: het was tijd dat ze zich
voorbereidden op de oorlog die zij zouden moeten voeren om de
Palts terug te winnen; Karl Ludwig was toen 15 en Rupert 13 jaar.
De opvoeding van haar twee oudste dochters, Elizabeth (II) en
Louise Hollandine, nam de winterkoningin zelf in handen en ze
bracht hen van Leiden over naar het Wassenaer Hof.

In 1635 werd Karl Ludwig meerderjarig en Elizabeth meende,
dat hij - nu hij officieel over de Palts kon regeren (n.24) -
naar Engeland moest gaan om daar in eigen persoon de koning en
het parlement ertoe te bewegen hem in zijn strijd om de Palts bij
te staan. "Charles Louis" was een succes aan het Engelse hof,
maar werd weldra overschaduwd door zijn jongere broer, de
athletische en wilskrachtige Rupert, die Elizabeth had
nagezonden. Niet erg tevreden met de situatie dat haar
lievelingskind en erfgenaam van de Palts niet de voile aandacht
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genoot en uit angst dat Rupert - beinvloed door Henrietta Maria -
het katholieke geloof zou aannemen, haalde ze Rupert in 1637 naar
Den Haag terug.

In 1636 verwierp Elizabeth een voorstel, inhoudend dat haar
oudste zoon de Neder-Palts zou terugkrijgen, mits hij een
Habsburgse prinses zou trouwen: zij was er van overtuigd dat het
enige doel moest zijn de gehele (Keur- en Seven-) Palts terug te
winnen en de enige manier daartoe oorlog.

Karl Ludwig's verblijf in Engel and was niet ge hee 1
nutteloos: al had het parlement geen oren naar inmenging in de
Duitse oorlog, Charles zelf rustte met eigen geld een vloot uit
en William Craven zegde hem 10.000 pond toe. De 4.000 man die
onder leiding van generaal King, Lord Craven, Karl Ludwig en
Rupert in 1638 de langgeleden begonnen strijd om de Palts weer
opvatten, waren echter nauwelijks een serieuze partij voor de
keizerlijke troepen onder leiding van Hatzfeld en werden in de
slag bij VLotho overweldigend verslagen. In dit treffen werd
Rupert gevangen genomen. Drie jaar lang zou hij in Linz gevangen
moeten zitten.

Dit alles weerhield Karl Ludwig er niet van nieuwe plannen
te maken: hij bezocht de koning van Denemarken en, op aanraden
van Elizabeth, opnieuw Charles I, die hem ditmaal 25.000 pond
gaf. Hiermee wilde Karl Ludwig het leger van de gesneuvelde
Bernard von Sachsen-Weimar dat bij de Rijn gestationeerd was
overnemen. Hij vertrok naar Frankrijk om toestemming te vragen
het leger van Bernard, waarmee Frankrijk zich verbonden had, over
te nemen. Kardinaal Richelieu had echter zelf interesse het leger
te huren en liet Karl Ludwig op 24 oktober 1639 gevangen nemen en
stelde zijn broers Maurice, Edward en Philip, die aan het hof in
Parijs verbleven, onder huisarrest. Hierdoor kon "this ulcerous
priest" - zoals Elizabeth hem placht te noemen - zich gemakkelijk
van de troepen verzekeren. Karl Ludwig werd tenslotte na zeven
maanden gevangenschap na een vernederende verklaring te hebben
afgelegd vrijgelaten.

In 1641 vertrok de jonge keurvorst naar Engeland om zijn
verontwaardiging uit te spreken over het huwelijk dat de dochter
van Charles I, Mary Stuart, met prins Willem II van Oranje was
aangegaan: niet alleen vond hij dat de Engelse koningsdochter
beneden haar stand getrouwd was, ook was hij ontstemd dat hijzelf
als huwelijkskandidaat gepasseerd was.

De politieke situatie in het koninkrijk was onrustig. In
1638 waren de Schotten tegen de verplichtstelling van het
anglicaanse geloof in opstand gekomen en in Engeland groeiden
sterke anti-monarchistische gevoelens.

In 1642 kwam Henrietta Maria naar Holland om wapens te kopen
voor de koningsgezinde troepen in Engeland. Nadat zij
gedeeltelijk in haar missie was geslaagd (n.25) boden Rupert, die
in 1641 van zijn gevangenschap in Linz was verlost, en Maurice,
die uit Frankrijk was teruggekeerd, aan het wapentransport naar
Engeland te begeleiden.

De twee broers voegden zich in de herfst 1642 bij het leger
van Charles I, die naar Leicester was uitgeweken. De Engelse
burgeroorlog (1642-1648) was in volle gang. Rupert werd "General
of the Horse" gemaakt en behaalde samen met Maurice enige
spectaculaire overwinningen op de "Roundheads" - zoals de
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aanhangers van Cromwell en het parlement genoemd werden -.
Rupert schitterde als cavalerieaanvoerder en verwierf faam

met zijn "flying army"; hij was geliefd bij zijn manschappen en
werd - zeker na de inname van de belangrijke havenstad Bristol in
juli 1643 - algemeen aanvaard als een capabel krijgsman.

Her Engelse parlement was niet zo gecharmeerd van de
bemoeienissen van "the Bloody Prince" alias "Prince Robber" in
hun oorlog en hief als tegenmaatregel Elizabeth's toelage van
1 2.000 pond per jaar op en plaatste de koningin van Bohemen in
hun anti-koningsgezinde propaganda in een slecht daglicht.

Ook Karl Ludwig was nog steeds in Engeland, maar heulde met
het parlement. Hij was vast besloten zijn keurvorstendom to
heroveren en was zich er wel van bewust, dat oorlogvoering alleen
mogelijk was met grootschalige (financiele) steun; deze kon hij
zeker niet van de arme koningsgezinde "Cavaliers" verwachten.

De tweede helft van Elizabeth's verblijf in de Nederlanden
was aanzienlijk somberder dan de eerste twintig jaar, die ze er
had doorgebracht.

Van 1621 tot 1641 had zij zeker veel tegenslag ondervonden,
maar de onfortuinlijke tijden - de aankomst in de Nederlanden na
de vlucht uit Praag, de oorlogen in de Palts en het verwerven van
bondgenoten - waren in ieder geval actief geweest; zelfs na de
dood van Frederik was er nog hoop geweest zolang de strijd in
Duitsland door haar zonen werd voortgezet. Ze bleef in de
Europese belangstelling staan en kon zich troosten met de
afleiding die het nieuwe paleis in Rhenen bood.

Met her begin van de "Civil War" viel voor Elizabeth de
belangrijke mentale en financiele Engelse steun weg en werd de
aandacht van veler haar getrouwen (waaronder Rupert, Maurice,
William Craven en Frederik Hendrik) meet op her wel en wee van de
Stuart monarchie dan op de restauratie van de Simmern gericht.
Elizabeth dreigde nu in vergetelheid te geraken.

Haar financiele positie hing voornamelijk af van de
vrijgevigheid van de graaf van Craven en van de welwillendheid
van de Staten Generaal om haar schuldeisers tevreden te stellen.

^ Het Wassenaer Hof was sinds de dood van Frederik niet meer
opnieuw gedecoreerd en nog steeds gehuld in - thans versleten -
zwart fluweel. Het Koningshuis te Rhenen was dringend aan
reparaties toe. Elizabeth kon haar paleizen onmogelijk
onderhouden; ze had zelfs geen geld om nieuwe kleren to kopen.
Het impopulaire beleid van Frederik Hendrik om tegen de wensen
van de Staten Generaal Charles I te steunen (n.26) kwam Elizabeth
- althans in het openbaar - niet ten goede. Ze werd een steeds
minder graag geziene gast en uitstapjes waren er in de jaren 1640
maar zelden; dit was deste frustrerender vanwege het feit, dat
ontvangen in her Wassenaer Hof, dat voortdurend door ratten en
muizen geplaagd werd, met goed fatsoen niet meet mogelijk was.

Werd Elizabeth's sobere bestaan in Den Haag enigszins
opgefleurd door de hechte vriendschap die ze met haar nichtje
Mary Stuart, de prinses van Oranje, had gesloten, haar eigen
kinderen baarden haar alleen maar zorgen. Ze was diep
teleurgesteld in het verraderlijke gedrag van Karl Ludwig, maar
keurde tevens de weigering van Rupert en Maurice om de rijke
protestante "Mle de Rohan" to trouwen af. Onvergeefelijk was her
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dat Edward op het eind van 1645 in Parijs in het geheim getrouwd
was met de weliswaar rijke maar katholieke dochter van Charles,
Hertog van Gonzaga-Nevers. Bij het horen van deze tijding
verklaarde Elizabeth Karl Ludwig dat zij wenste te sterven.

Viet haar eigen - slechts gewenste - dood tengevolge van dit
huwelijk, maar die van de Fransman Jacques de ltpinay bracht de
Boheemse familie in 1646 in het nieuws. Deze luitenant-kolonel
stond bekend als een vrouwejager en had vanwege een amoreus
schandaal Parijs moeten verlaten. Het gezelschap van deze
"hoffelijke" jongeman was een prettige afwisseling voor Elizabeth
en haar dochter Louise Hollandine van het saaie Leven in het
Wassenaer Hof. Al snel speculeerde men over de relatie die
Elizabeth en Louise met de Fransman onderhielden en roddels namen
in 1646 dergelijke vormen aan, dat Philip, die als enige prins
van de Palts in den Haag aanwezig was, de l'Epinay uitdaagde tot
een duel. Toen men dit verijdelde, zag de 18-jarige Philip maar
een uitweg: de volgende dag doodde hij de Fransman op straat met
zijn jachtmes. Hierna vluchtte Philip het land uit. Hij stierf
vier jaar later als beroepsmilitair in de slag bij Rethel in
Frankrijk.

De moordaanslag van Philip had de koningin uiteraard meer
kwaad dan goed gedaan en daarbij kwam dat Rupert in 1646, toen
Bristol in handen van de Roundheads viel, in onmin raakte bij
Charles I (n.27).

Ook maakte Elizabeth zich ongerust over haar dochters.
Hoewel zij voortdurend naar geschikte huwelijkspartners voor hen
op zoek was, was nog geen van haar dochters getrouwd.

Het we rd steeds moeilijker voor de winterkoningin
optimistisch te blijven. Veel van haar oude vrienden waren al
gestorven en met het overlijden van Frederik Hendrik in maart
1647 verloor Elizabeth haar trouwste en invloedrijkste
medestander in haar "strijd tegen het onrecht" (n.28).

De Westfaalse vrede maakte in 1648 zowel een einde aan de
80-jarige als aan de 30-jarige oorlog. Elizabeth was het niet
eens met de voorwaarden, die Karl Ludwig werden aangeboden: hij
zou alleen de heerschappij over de Keur-Palts krijgen en een stem
in de keizerskeuze als achtste keurvorst; de Boven-Palts en de
belangrijke titel van "eerste elector", zou in handen blijven van
de hertog van Beieren en over een oorlogsvergoeding werd helemaal
niet gesproken. Karl Ludwig besefte echter, dat zijn positie erg
zwak was: al kon hij zijn eisen rechtvaardigen, hij had geld noch
macht noch bondgenoten om zijn argumenten kracht bij te zetten.
Hij kon de voorwaarden alleen maar accepteren. In ieder geval was
hij ervan verzekerd dat de Paltsische dynasty in de toekomst over
een deel van het oude domein kon regeren en dat hem voorlopig een
tijd van vrede wachtte.

De gebeurtenissen in Engeland wierpen echter weldra een
donkere schaduw over het goede nieuws van de restauratie van de
Simmern in de Palts. Charles I was een gevangene van het
Parlement op het eiland White en werd in een schijnproces ter
dood veroordeeld. De onthoofding van Charles in 1649 was voor
Elizabeth nauwelijks te verwerken: het persoonlijke verlies van
een broer was groot, maar overkoombaar; ondenkbaar was het echter
dat rebellen een door God zelf aangewezen vorst op laaghartige
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wijze van het leven beroofden. Ieder jaar gedacht ze trouw de
dood van haar broer.

Na de Westfaalse vrede werd de relatie tussen Elizabeth en
Karl Ludwig lets beter, maar zijn positie als "lievelingszoon"
was hij voorgoed kwijtgeraakt aan Rupert. Karl Ludwig had, als
hoofd van de familie, een groot deel van de keurvorstelijke
goederen uit her Koningshuis en het Wassenaer Hof mee naar
Heidelberg genomen om het door Tilly leeggeroofde paleis mee in
te richten en bleef met zijn moeder tot aan het eind van haar
leven over het eigendom van de rest van de goederen in Rhenen
twisten. Elizabeth vond dat de keurvorst haar niet naar behoren
onderhield. Voortdurend klaagde ze bij haar zoon over haar
penibele financiele situatie.

Ieder jaar moest zij zich verder in de schulden steken. Al
haar juwelen waren beleend en de middenstanders, die haar van
haar levensmiddelen voorzagen hadden elk afzonderlijk voor
meerdere duizende guldens te goed. Gezamelijk klaagden haar

— crediteuren bij de Staten Generaal en Alge Peters - het
"slagerswijf" - reisde zelfs naar Heidelberg om Karl Ludwig om
geld te vragen. In 1655 verleenden de Staten Generaal Elizabeth
een maandelijkse uitkering van fl. 1000. Dit was een schijntje
vergeleken met de fl. 10.000 per maand, die zij Frederik van
1621-1632 hadden toegekend en de toelage voorzag dan ook slechts
in Elizabeth's primaire levensbehoeften. Een speciale commissie
stelde vast, dat de koningin van Bohemen totaal weer dan fl.
930.000 schuld had. Aflossing van dit enorme bed rag lag niet in
het verschiet. Pas na de restauratie van de Stuarts in Engeland
(1660) zou hier enige verandering in optreden.

Karl Ludwig zond Elizabeth jaarlijks alleen graan en wijn en
bood zijn moeder aan in Heidelberg te komen wonen. Dit idee sprak
Elizabeth niet aan. Karl Ludwig had zijn huwelijk met Charlotte
von Hessen-Kassel (1650) tot grote schande van de familie
ontbonden (1657) en was een tweede, morganatisch huwelijk
aangegaan met Louise von Degenfeld (1658), die hij "Raugraefin"
had gemaakt.

Het bezoek van Karl Ludwig's dochtertje Liselotte (1652-
1721) in 1659-1660 deed Elizabeth en haar relatie met Karl Ludwig
veel goed. Elizabeth Charlotte - zoals Liselotte voluit heette -
zou later (1671) Philippe, Hertog van Orleans, trouwen en het
merendeel van de keurvorstelijke goederen erven, aangezien Karl
Ludwig's zoon Karl (II) (1651-1685) kinderloos zou sterven.

Van alle prinsen van de Palts verwierf Rupert zonder twijEel
de meeste faam. Na zijn escapades als cavalerieaanvoerder in her
leger van Charles I, bewees hij zijn talenten als admiraal van de
kleine vloot van de verbannen Charles II. De taak van de vloot
was op wat voor wijze dan ook geld bijeen te brengen voor het
herstel van het koninkrijk in Engeland. De Middelandse Zee en de
kust voor Spanje en Portugal vormden voornamelijk het
jachtterrein voor de "gelegitimeerde" piraterij.

Op een dergelijke tocht naar West-Indie verloor Maurice in
1654 zijn leven: hij had als vice-admiraal van de vloot Rupert
vergezeld. Zijn schip werd door een storm voor de Maagdeneilanden
van de andere schepen gescheiden en daarna nooit meer gezien.
Elizabeth weigerde te geloven dat haar zoon verdronken was en
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koesterde hoop dat hij als slaaf of wilde op een of ander
exotise.h eiland in leven was of dat hij in handen van de
Spanjaarden of Turken gevallen was. Alle aanbiedingen am tegen
losgeld zijn vrijlating te kopen bleken echter oplichterij.

Rupert bleef na de restauratie van Charles I1 in Engeland
wonen. Hij had een huis in London, enige kamers in Windsor Castle
en kocht een huis in Hammersmith voor zijn maitresse Margaret
Hughes, die hem een dochter had geschonken, welke onder de naam
Ruperta Howe bekend stond.

Rupert was een veelzijdig man; hij was verantwoordelijk voor
de verspreiding van het mezzotint-procede in Engeland en was een
verdienstelijk tekenaar (n.29), toonde interesse in chemie, was
een voortreffelijk sportman en blonk uit in her martiale leven.
Door zijn onvoorwaardelijke trouw aan de Stuarts en zijn sterke
persoonlijkeid was hij van al Elizabeth's zonen "the first
daughter of England, Ireland and Scotland" het meest waardig
(n.30).

Henrietta Maria was de eerste dochter van de winterkoningin
die trouwde. Zij stond bekend als een huiselijk type en de
mooiste van de Paltsische prinsessen. Ze trad in 1651 met
Sigismund Ragoczi, Vorst van Siebenbuergen, in het huwelijk, de
broer van de niet altijd even betrouwbaar gebleken bondgenoot van
Frederik V, Bethlem Gabor, Prins van Transsylvanie. Elizabeth was
zeer tevreden met de partij en Henrietta en Sigismund bleken
bovendien zeer veel van elkaar te houden. Haar slechte gezondheid
deed Henrietta echter niet Lang van haar pas verworven geluk
genieten: ze stierf in de herfst van het zelfde jaar. Sigismund
was ontroostbaar en overleed nog geen jaar later.

De meest intellectuele van het Boheemse gezin was Elizabeth
(II), de oudste dochter, die vanwege haar interesse in de
klassieken "La Greque" bijgenaamd werd. Zij correspondeerde met
geleerden over heel Europa en was nauw bevriend met Descartes.
Deze grote philosoof noemde haar zijn enige leerling, die al zijn
ideeen begreep en droeg in 1644 zijn "Principia" aan de prinses
van de Palts op. Toen zij 18 jaar was kreeg Elizabeth haar eerste
(en enige) huwelijksaanzoek van de koning van Polen. Haar moeder
meende echter dat dit geen goede partij was: ten eerste was de
Poolse koning katholiek en ten tweede was de koningstroon
verkiesbaar en garandeerde het huwelijk dus geen koninklijke
nazaten. Elizabeth wees dan ook tot vreugde van haar dochter, die
hele andere dan dynastieke en matrimoniale interesses had, dit
aanzoek af. Na het overlijden van Descartes in 1650 was Elizabeth
volgens haar broer Edward niet nicer de zelfde. Enige tijd later
zou zij in haar vroege veertiger jaren intreden in het
protestantse klooster van Herford, waarvan zij na verloop van
tijd abdes werd (n.31).

Louise Hollandine was het minst "vrouwelijk" van al haar
zussen: ze droeg haar kleren slordig en spendeerde een grout deel
van haar tijd aan schilderen. Ze bleef het langst van alle
kinderen bij haar moeder wonen en bracht haar tijd het liefst in
Rhenen door. Het hofleven waar Elizabeth zichzelf van jongsafaan
vol overgave aan had gegeven, boeide Louise in het geheel niet;
in tegendeel: ze verliet het Wassenaer Hof in december 1657, haar
moeder in een brief mededelend dat zij van geloof veranderd was
en besloten had een katholiek klooster binnen te treden. Behalve
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Edward, die met Anne de Gonzague in Frankrijk woonde, was de hele
Boheemse familie geschokt door deze onverwachte en radicale
beslissing. Louise Hollandine belandde na haar vlucht uit Den
Haag uiteindelijk in het klooster van Maubuisson bij Rouen, waar
ze tenslotte de functie van abdes zou bekleden. Daar werd ze door
de koning van Frankrijk en haar tante Henrietta Maria, de
katholieke weduwe van Charles I, bezocht en ontving later
regelmatig haar nichtje Elizabeth Charlotte, Duchesse d'Orleans.
Ze bracht haar leven in het klooster even opgewekt door als
tevoren en bleef tot aan het eind van haar leven schilderen.

In het vinden van een geschikte huwelijkspartner voor haar
kinderen vond Elizabeth een bondgenoot in haar jongste dochter,
Sophie. Deze prinses wenste niet in armoede te Leven en samen met
haar moeder namen zij zorgvuldig vele huwelijkskandidaten onder
ogen. Te zorgvuldig misschien, want na vele gegadigden te hebben
afgewezen, was Sophie op 27-jarige leeftijd nog steeds niet
getrouwd. De uiteindelijke keuze bleek echter een goede. Sophie
trouwde in 1658 Ernst August von Braunschweig-Lueneburg,
Keurvorst van Hannover, in grootse stijl. Het was een gelukkig
huwelijk en in 1660 werd hun eerste zoon Georg geboren, die van
1714 tot 1727 over Engeland zou regeren.

In 1658 bracht de dood van Oliver Cromwell nieuwe hoop voor
de Stuarts en de winterkoningin verheugde zich op de wijze waarop
de zaken in Engeland verliepen. De vijf maanden lange regering
van Cromwell's zoon Richard, bijgenaamd 'Tumbledown Dick" over de
"Commonwealth" bracht grote chaos in Engeland. Generaal Monk trok
met zijn leger van Schotland naar Londen en stelde orde op zaken.
"All goes well as can he in England" schreef Elizabeth in 1660 en
in het zelfde jaar werd de langverwachte restauratie van de
Stuarts door het parlement een felt.

Feestvieren was in Den Haag aan de orde van de dag. De
Commonwealth had een zee-oorlog tussen Engeland en de Republiek
met zich meegebracht en nu Charles II in Den Haag was deed zich
een unieke gelegenheid voor de diplomatieke banden met Engeland
te verstevigen. Elizabeth's "spirits never were better" toen zij
aan het banket, dat in het Mauritshuis ter ere van de nieuwe
koning gegeven werd, aan de rechterhand van Charles II geplaatst
werd; de koning behandelde haar volgens sommigen meer als een
moeder dan als een tante en nodigde haar uit om naar Engeland te
komen.

Na het vertrek van Charles II naar Engeland maakte de
feestvreugde plaats voor een periode van rouw: in de herfst
overleed Henry, Hertog van Gloucester, Charles' jongste broer, en
in december Mary Stuart, Prinses van Oranje. Beiden had Elizabeth
lief gehad als haar eigen kinderen: "I am so sad, I fear I write
nonsense" schreef ze Karl Ludwig. Bij al dit verdriet kwam voor
Elizabeth ook nog de ergernis dat de frivole Anne Hyde in het
geheim James, Hertog van York, de latere James II, getrouwd was.

Elizabeth's terugkeer naar Engeland

De winterkoningin had haar zinnen gezet op een vertrek naar
Engeland en was toen ze op het punt stond scheep te gaan ze'lfs
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niet te weerhouden door een brief van Charles I1, waarin hij haar
vroeg haar reis uit te stellen.

William, Graaf van Craven, stelde haar na haar aankomst in
1661 zijn Londense huts in Drury Lane ter beschikking en weldra
werd Elizabeth opgenomen in het overdadige hofleven van de
Engelse koning. Charles gaf haar zelfs een maandelijkse toelage
van 1.000 pond en beloofde haar schulden in de Nederlanden of te
lossen, hetgeen na haar dood met hulp van William Craven en
Rupert ook geschiedde.

Elizabeth bracht de winter tevreden door: zowel haar eigen
geslacht, als dat van haar echtgenoot heersten weer over hun
land; al haar kinderen leidden hun eigen onafhankelijke leven en
zijzelf had haar verbanning in de Nederlanden afgesloten. Ze had
bovendien een inkomen en een onderkomen in het land, dat haar
vader onder de heerschappij der Stuarts gebracht had.

Niet lang genoot de winterkoningin van de gerechtigheid, die
eindelijk had plaatsgevonden. Na een zware verkoudheid stierf zij
op 13 februari 1662 aan een longbloeding in het par gehuurde
"Leicester House" in Leicester Fields, 65 jaar oud. Ze werd met
groot ceremonieel in Westminster Abbey begraven.
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