
Adriaen Ploos van Amstel, 1585-1639 

Levensschets van een 17de eeuwsepoliticus 

J. J. A. Ploos van Amstel *) 

Adriaen Ploos van Amstel leefde in de woelige periode waarin de Republiek der Ze
ven Verenigde Nederlanden zich ontwikkelde van een groep van rebellen in een uit
hoek van het Spaanse Rijk tot een erkend zelfstandige staat die een belangrijke rol 
speelde in de Europese politiek. Zelf leverde Adriaen als politicus in de Staten-Ge-
neraal een actieve bijdrage aan deze groei naar volwassenheid van de staat. Hij be
hoort tot diegenen die voor de Republiek de kastanjes uit het vuur hebben gehaald, 
en waar de geschiedschrijvers al te gemakkelijk omheen lopen door hen af te doen 
als willige werktuigen in de handen van prins Frederik Hendrik. 

Zoon van een Utrechtse brouwer-schepen 

Adriaen wordt in het voorjaar van 1585 in Utrecht geboren als tweede zoon 
van Gerrit Willemsz. Ploos en Catharina van Leeuwen in een gezin dat vijf zo
nen en vier dochters zal gaan tellen. Zijn vader is in Loosdrecht geboren en er 
ook schout geweest, maar vestigt zich in 1584 als brouwer in de stad Utrecht 

1). 
Hoewel hij pas in 1588 als burger wordt geregistreerd, vindt in oktober 1586 al 
zijn benoeming in de vroedschap plaats. De dan ingestelde magistraat heeft 
een duidelijke Leicesteriaans-calvinistische kleur en vormt een sluitstuk op 
de demokratische stromingen die in 1584 onder aanvoering van de burger-
hoplieden zoals een Jan Jacobsz. van Leemput, ook brouwer van beroep, wa
ren begonnen. 
De regenten die daarbij terzijde zijn geschoven komen echter na het vertrek 
van Leicester weer aan de macht en in de vroedschap. Gerrit heeft zich tij
dens het Leicesteriaanse tijdperk kennelijk als een goed bestuurder ontpopt, 

*) Een woord van dank ben ik verschuldigd aan dr J. Meerdink, oud-rector van het Lorentzly-
ceum te Eindhoven, voor de voortreffelijke vertaling van de vele Latijnse teksten, aan mr A. L. 
G. M. van Agt, gemeentearchivaris van Eindhoven, door wiens stimulerende cursus oud-schrift 
de handschriften konden worden bestudeerd en aan mr dr Jan den Tex uit Leusden, die een wa
kend oog liet gaan over de periode van Oldenbarneveldt. 
Een bijzonder woord van dank gaat naar prof dr J. J. Poelhekke uit Nijmegen, voor zijn stimule
rende en uitgebreide reactie op het manuscript. 

1) Leids album, 67 en 86; BvTP, 20/21. Foutief staat daarbij een Jonker Willem Ploos, heer van 
Langesteyn, als zoon van Gerrit Willemsz. Ploos opgegeven. Het is echter een zoon van Gerrit's 
broer Adriaen Willemsz. Ploos. 
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want hij is één van de weinigen die deze politieke ommezwaai niet alleen zon
der kleerscheuren doorkomt, maar zelfs weer tot schepen wordt benoemd 2). 
Hieruit mag niet geconcludeerd worden dat Gerrit een makkelijk heer is ge
weest: ten minste vijftien maal daagde hij iemand voor het gerecht of werd 
hijzelf voor het gerecht gedaagd. Eenmaal zelfs door zijn a.s. buurvrouw, toen 
hij in strijd met een stadsverordening extra ramen in een door hem verhuurd 
huis in de Lange Lauwerstraat had laten aanbrengen 3). 
Met korte onderbrekingen blijft hij tot 1609 in de magistraat, vijf maal als 
schepen. In 1606 en 1609 wordt hij, steeds voor driejaar, als raad in de Admi
raliteit van Amsterdam benoemd 4). 

Alhoewel het Gerrit vlak na de eeuwwisseling zakelijk gezien minder goed 
voor de wind gaat, laat hij in 1602 Adriaen beginnen aan een studie filosofie in 
Leiden 5). 
Ook in die moeilijke tijden draagt de vroedschap hun schepen en diens zoon 
Adriaen een warm hart toe, want eenstemmig kent men op 18 maart 1605 aan 
Adriaen een prebende van het Domkapittel toe, die door het overlijden van 
Jonker Marten van Rossum ter vergeving aan de vroedschap is vervallen. Hij 
mag deze prebende en de bijbehorende kanunniksplaats in het kapittel zijn le
ven lang genieten. 
Gerrit moet wel beloven dat hij er bij de opvoeding van zijn zoon rekening 
mee zal houden dat deze het land met theologie of rechten zal kunnen gaan 
dienen. Door deze belofte laat Adriaen zich na zijn studie filosofie in 1607 als 
juridisch student in Leiden inschrijven. 
Tevens moet Gerrit 800 gulden betalen aan de eerste cameraar van de stad en 
200 aan de armen. Ook moet hij nog 12 gulden betalen die de kanunniken van 
de Dom hebben voorgeschoten voor degene die het bericht bracht van het 
overlijden van Adriaen's voorganger van Rossum 6). 

Op korte termijn heeft deze prebende meer moeilijkheden gebracht dan op
gelost en in 1607 is Gerrit zelfs verplicht het inmiddels met diverse hypothe
ken belaste huis in de Lange Lauwerstraat, waarin het gezin dan zelf is gaan 
wonen, te verkopen en het te huren van de nieuwe eigenaar 7). 
Vlak na het begin van het twaalf-jarig bestand keert alles ten goede. Adriaen 
studeert af, doet in september 1609 de eed als advocaat voor het Hof van 
Utrecht en laat zich aan de balie inschrijven 8). 

2) GAU, Klapper op de nieuwe burgers van Utrecht, 1580-1700, 1588; J. E. A. L. Struick, 
Utrecht door de eeuwen heen, Utrecht, 1968, 196/199; v. d. Water, III, 176/180; S. P. Haak, Johan 
van Oldenbarneveh. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleiden zijn familie-, Den Haag, 1934, I, 
218. 
3) GAU, Il 2827, Index op register van civiele sententiën, 23 aug. 1599 (2 x), 22 sept. 1604, 16 
feb. 1605, 20apr. 1605,21 dec. 1605, 1 mrt. 1606, 19 dec. 1606, 14jan. 1609, 25 aug. 1610, 29 sept. 
1610(3 x), 27 mrt. 1613, 25 jan. 1614; GAU. II 2826, civiele sententie 23 aug. 1599. 
4) GAU, II 121, vroedsch. resol. 2 juli 1606, 7 okt. 1608, 27 apr. 1609. Zie tevens v. d. Water, 
III, 176/180. 
5) Leids album, 67. 
6) GAU, II 121, vroedsch. resol. 18 mrt. 1605. 
7) GAU, Register van transporten en plechten, 30 okt. 1607,235/237. 
8) RAU, RA 274, 5 sept. 1609. 
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In 1610 kent Utrecht weer politieke rellen en gedurende enkele maanden 
wordt het regentenpatriciaat uit de magistraat gezet. Nadat met militair ver
toon de oude toestand weer wordt hersteld, wordt de invloed van het stadsbe
stuur op de Staten van Utrecht vergroot. De Raad van State besluit dat het lid 
van Geëligeerden met vier personen zal worden uitgebreid, die door het 
stadsbestuur mogen worden voorgedragen 9). 
Staande de vergadering van de vroedschap op 31 mei 1610 wordt de beide 
burgemeesters en twee schepenen opgedragen een voorstel te maken van vier 
bekwame en gekwalificeerde personen uit de vijf kapittels. Het gezelschap 
trekt zich terug in de groene zaal en laat de lijst met kanunniken voorlezen. 
Na ampele discussie wordt o.a. Adriaen geselecteerd. Nadat men weer in de 
raadsvergadering terugkeert wordt het voorstel al snel overgenomen. Ook de 
overige steden en de Ridderschap zijn het er mee eens, zodat het voorstel 
spoedig bij prins Maurits ligt. 
Zijn uiteindelijke benoeming betekent het begin van een politieke carrière 
10). 

Inmiddels zijn ook de financiële zorgen van zijn ouders voorbij en zij kopen 
het riante pand „Groot en Klein Cranestein" aan de Oude Gracht, waarbij te
vens de brouwerij „De Wereld" begrepen is, inclusief kade, kluis, rosmolen 
enz. 11). 
Waarschijnlijk woont Adriaen bij zijn ouders totdat hij op 16 augustus 1616 in 
het huwelijksbootje stapt met Agnes van Bijier 12). Voor Agnes is het al haar 
tweede huwelijk. Alhoewel hooguit 23 jaar oud, is ze al weduwe; haar eerste 
man, Gerard Foeyt, huwdeze in december 1611. 
Uit dat huwelijk heeft ze een twee-jarig zoontje dat Jacob heet 13). De familie 
Van Bijier stamt van de Veluwe. Agnes' vader, Henrick van Bijier, is in Nij-
kerk geboren en trouwt in 1592 in Utrecht met Aaltje van Harn. Als Henrick 
in 1600 overlijdt, laat hij twee kinderen achter: Johan en Agnes van Bijier. 
Nadat in 1604 ook deze Johan sterft, erft Agnes de uitgebreide familiebezit
tingen in Gelderland en mag zij zich vrouwe van Wenckum noemen. Finan
cieel gezien, vormde ze stellig een interessante partij voor Adriaen. Kennelijk 
zijn ze op huwelijkse voorwaarden getrouwd, want pas nadat Agnes' zoontje 
Jacob in 1623 is overleden, leggen ze contractueel een generale reciproke lijf-
tochte . . . d'een tot des anders behoef vast 14). 
Niet alleen Henrich van Bijier, maar ook zijn zuster Alydt en broer Elbert 
vestigen zich in Utrecht en trouwen er. Elbert met Catharina van Rijn. Hij 
wordt niet alleen ontvanger van de Staten, maar ook lid van de vroedschap en 
burgemeester van Utrecht. Alydt trouwt met Jacob Woutersz. Lieftinck, 

9) denTex, III, 166/172. 
10) GAU. II 121, vroedsch. resol. 31 mei 1610. 4 juni 1610. 
11) GAU, Register van transporten en plechten, 28 dec. 1612,405/408. 
12) GAU, Trouwboek 1616; BvTP, 22. 
13) Mededeling Jhr. G. Ploos van Amstel, Middelburg. 
14) GAU, Register van transporten en plechten, 23 feb. 1664, 60. 
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eveneens lid van de vroedschap en tevens raad in de Admiraliteit van Amster
dam 15). 

De belangstelling en het gevoel voor politiek heeft Gerrit Ploos niet alleen op 
Adriaen maar ook op zijn andere zoons Tymon en Peter overgedragen. Beide 
zijn lid geweest van de vroedschap. Peter was vele jaren schepen. Tymon was 
tevens rentmeester van de St. Paulusabdij, Peter van de conventen van Agnie-
ten, Arkel en het Begijnenhof. Peter werd later rechter in het Hof van 
Utrecht, lid van het rechtscollege van Vianen en persoonlijk raadsman van de 
zeer rijke graaf van B rederode. 
De jongste broer van Adriaen, Johan, werd maarschalk van Eemland en Aert 
was werkzaam op de griffie van de Staten-Generaal en commandeur van St. 
Catharine en van Wemelingen in Zeeland. 
Adriaen's zusters sloten goede huwelijken, waardoor hij ook zwagers met 
vooraanstaande functies verkreeg 16). 

Door Gerrit's toedoen was de basis gelegd voor een van de belangrijkste re
gentenfamilies van Utrecht. Adriaen heeft er voor gezorgd dat vooral hijzelf, 
maar ook zijn familieleden daadwerkelijk tot grote bloei zijn gekomen. 

Rechter van Oldenbarnevelt en De Groot 

In begin juli 1618 gaat Adriaen als extra-ordinaris afgevaardigde met de 
Utrechtse delegatie naar de Staten-Generaal in Den Haag om over de waard
gelders te spreken. Mede daardoor raakt hij zeer nauw betrokken bij de slot
fase van de machtsstrijd tussen prins Maurits en Oldenbarnevelt. 

Reeds enige tijd speelt de affaire van de waardgelders, een zeshonderd huur
soldaten die de toen in meerderheid remonstrantsgezinde Staten van Utrecht 
had aangetrokken om zich af te kunnen zetten tegen de in meerderheid con
tra-remonstrantse Staten-Generaal. Het plan hiertoe was uitgegaan van Ol
denbarnevelt, toen hij tijdelijk in Utrecht vertoefde. Na veel pressie uit Den 
Haag om de waardgelders af te danken, geven de Staten van Utrecht aan hun 
delegatie in de Generaliteit een compromisvoorstel mee om dat zowel met 
prins Maurits als de Staten-Generaal te bespreken. In deze delegatie bevindt 
zich ook Adriaen, die dan voor het eerst optreedt in Den Haag. 

De secretaris van de Utrechtse Staten, Ledenberg, gaat echter meteen naar 
zijn vriend Oldenbarnevelt en deze stuurt direct Hugo de Groot, Hogerbeets 
en enkele anderen op de Utrechters af. De meerderheid van de Stichtse dele
gatie laat zich overhalen hun instructie naast zich neer te leggen en niet met 

15) W. de Vries, De Nijkerk-Utrechtse van Bijiers, Nederlandsche Leeuw, 1948, 306/309; W. Be-
zemer. De magistraatsverandering in Utrecht in 1618, BMHG, Utrecht, 1896, 86 en 88. 
16) v. d. Water, II, 1049, 1054; III, 181/194: GAU, II 121, vroedsch. resol. 17 feb. 1617; RUB 
Utrecht, HS van Bucheil 3L3', 11 mrt. 1637; BvTP. 21; ARA, Staten-Generaal 43, resol. 1. 14 
nov. 1618; (uitgave RGP); GAU, II 121, vroedsch. resol. 23 mrt. 1619. 
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Afb. 1. ,,De bruiloft van Adriaen Ploos en Agnes van Bijler", W. C. Duyster, ca. 1628. In 1878 is dit 
paneel door Jhr. J. Ploos van Amstel en Jhr. J. A. G. Ploos van Amstel aan het Koninklijk Oudheidkun
dig Genootschap geschonken en in 1889 aan het Rijksmuseum in bruikleen gegeven. Aangezien er ver
der geen portretten van Adriaen Ploos of Agnes van Bijler bekend zijn, is niet na te gaan of de via over
levering bekende titel wel juist is. Het paar rechts op de voorgrond zouden Adriaen en Agnes kunnen 
zijn en het jongetje Jacob Foeyt, het kind uit Agnes' eerste huwelijk. Van Thiell (D. J. J. van Tltiell, 
Duyster hersteld in oude luister, jaarverslag KOG1978. 72/79) sluit niet uit dat het schilderij pas 10 
jaar na de bruiloft is ontstaan. 
Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr C 514. 

Maurits en de Generaliteit te gaan praten. Adriaen en de Utrechtse burge
meester Van de Poll zijn vierkant tegen, maar krijgen de anderen niet meer 
overgehaald. 
Het moet Adriaen in een moeilijke positie hebben geplaatst, want vrijwel elke 
dag wordt er in de vergadering van de Staten-Generaal over de waardgelders 
gesproken. Als Adriaen en de overige Utrechters vanwege het begin van de 
Statenvergadering van het Sticht na twee weken weer huiswaarts moeten ke
ren, wordt hen op het hart gebonden alsnog gevolg te geven aan de wensen 
van de Generaliteit. Tevergeefs. Eind juli dragen de Staten-Generaal aan een 
delegatie uit de vier provincies, die de meerderheid vormen, op om onder 
voorzitterschap van de prins, voor het laatst in Utrecht aan te dringen op het 
afdanken 17). 

Als ook dan het overleg weinig succes heeft, laat Maurits met behulp van zijn 
eigen troepen zelfde waargelders ontwapenen. Maar daar laat hij het dan niet 

17) ARA, Staten-Generaal 43, resol. 3/20juli 1618; (uitgave RGP); den Tex, III, 597/599. 
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meer bij. Met als argument dat het landsbelang het vereist, ontslaat hij de ma
gistraat van de stad en enkele leden van de Staten, inclusief secretaris Leden-
berg 18). 
Deze gehele manoeuvre verstevigt Adriaen's positie en pakt ook gunstig uit 
voor zijn familieleden, die op zijn voorspraak interessante vrijgevallen func
ties gaan vervullen. Zijn broer Peter die reeds raad was, wordt tot schepen be
noemd evenals zijn oom Elbert van Bijier, die later burgemeester wordt. Ja
cob Woutersz. Lieftinck, ook een aangetrouwde oom van Adriaen, komt 
eveneens in de vroedschap; zo ook Adriaen's zwager Jan van Steenbergen. 
Wat later volgt de benoeming van zijn broer Johan Ploos tot kanunnik van 
Oudmunster en maarschalk van Eemland 19). 

Als de prins met de zijnen weer naar Den Haag terug wil keren, wordt Adri
aen er op afgestuurd om officieel afscheid te nemen. 
Daarna volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. In opdracht van de Staten-
Generaal worden Oldenbarnevelt, De Groot en Hogerbeets gearresteerd. 
Ook Ledenberg wordt in opdracht van Den Haag gearresteerd. Als Leden-
berg zelfmoord heeft gepleegd, wordt onder andere Peter Ploos belast om de 
inventaris op te maken van de geconfiskeerde goederen 20). 
Adriaen wordt afgevaardigde van Utrecht naar de Staten-Generaal en be
noemd in het comité dat de verhoren moet verzorgen. Later wordt hij ook be
noemd in het college van de 24 rechters. Met zijn 32 jaar is Adriaen verreweg 
de jongste in het gezelschap 21). 
Aangezien zijn politieke functies in Den Haag en Utrecht ook normaal door
gaan, reist hij voortdurend heen en weer. 
Opmerkelijk is dat hij tevens als getuige wordt gedagvaard als het gaat over 
de rol van De Groot en Hogerbeets in het ompraten van de Utrechtse delega
tie. In die tijd vond men de combinatie van rechter en getuige een voordeel. 

De afloop van de gehele zaak is genoegzaam bekend. Alhoewel de beraadsla
gingen van de rechters achter gesloten deuren plaats vonden, deed het ver
haal de ronde dat Adriaen tegen het doodvonnis van Oldenbarnevelt heeft ge
stemd 22). Oldenbarnevelt kende zowel Adriaen, aan wie hij groote deuchden 
ende faveur gedaen ende bewesen hadde 23) en die hij met genealogische onder
zoekingen lijkt te hebben geholpen 24), als diens vader 25). 
Zelfs vanuit remonstrantse zijde werd vermeld dat Oldenbarnevelt Adriaen 
zeer welgezind was. Adriaen zelf is anderzijds ook nooit een bestrijder van de 
remonstranten geweest. Toen hij later in de vergadering van de Staten-Gene-

18) Verbael. . . Staten Generael binnen Utrecht... 1618. Kronyk Hist. Gen.. Utrecht, 1867, 
151/186. 
19) W. Bezemer, De magistraatsveranderingen in Utrecht, 71/106. 
20) H. C. Rogge, De confiscatie der goederen van Gillis van Ledenberg, BMHG, Utrecht, 1904, 
340/344. 
21) den Tex. IV, 315; III, 640, 680; IV, p. 320. 
22) den Tex, III, 711. 
23) W. Bezemer, De magistraatsveranderingen in Utrecht, 96. 
24) A. Matthaeus, De Nobilitate, Amsterdam, 1686, Ad lectorum. 
25) S. P. Haak, Johan van Oldenbarnevelt, 218. 
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raal de door de synode van Dordrecht veroordeelde remonstranten moest 
toespreken deed hij dat zo mild, dat daardoor het burgemeesterschap van 
Utrecht aan hem voorbij is gegaan. Ook later heeft hij meestal geprobeerd de 
remonstranten de hand boven het hoofd te houden 26). 
Tegen Hugo de Groot is Adriaen fel van leer getrokken, vooral als deze om 
de vragen heendraaide of er onnodig breedvoerig op inging. Zoals bekend is 
De Groot er dicht bij geweest om zijn partijgenoten te laten vallen 27). 
De Groot heeft hem tot het einde van zijn leven gehaat. Toen hij later via zijn 
zwager Van Reigersberg zijn geconfisceerde goederen probeerde vrij te krij
gen, vond hij Adriaen weer op zijn pad 28). 
Het zal De Groot aangenaam geweest zijn als zijn vrienden hem informeren 
over de ontwikkelingen in Utrecht en over de gunsten die de 24 rechters ten 
deel zijn gevallen, en daarbij geen goed woord over hebben voor Adriaen en 
de andere in Utrecht aan het bewind zijnde personen. 
Van Adriaen zegt de ene informant dat hoewel hij in Utrecht is geboren, zijn 
vader een vreemdeling was die als boerenzoon uit Loosdrecht kwam en bei
den daarom geen kwaliteit kunnen hebben. Voorts zou Adriaen met valse 
voorstellen en rapporten de eenvoudigen verleid en bedrogen hebben, zich 
schelmachtig gedragen hebben en voor hem sehen als sijn gantsch kael geslacht 
ontallicke groote beneficien ende officien, soo van provens, thesaurierschap, com-
mandeurien, maerschalckampten, raetheerschappen, rentmeesterschappen ende 
anders tot uytputtinge van 's lants middelen ende haere verrijckinge onbehoorlick 
heeft bekomen 29). 

De andere informant, die over de rechters schrijft, zegt dat Adriaen en de zij
nen zo zeer door Utrecht begunstigd zijn qu'ils passent le nombre, maar wijt 
dat niet aan Adriaen's schelmachtig gedrag 30). 
Erg fraai klinkt vooral de eerste passage niet, maar dergelijke uitingen komen 
vrijwel alleen voor in de kring rond De Groot. Ze laaien later nog eens hoog 
op naar aanleiding van Adriaen's overlijden. Zoals uit het vervolg zal blijken 
zit er wel een kern van waarheid in, want Adriaen probeert zichzelf, zijn fami
lieleden en vrienden zoveel mogelijk te begunstigen, hetgeen hem voortreffe
lijk blijkt te lukken. Maar die eigenschap is in die oligarchische tijd een veel 
voorkomend verschijnsel, waaraan vrijwel alle regenten, inclusief de prins, 
van harte meedoen. 

Speciale missie naar Lodewijk XIII van Frankrijk 

Gedurende zijn eerste ronde in de Staten-Generaal van 1618 tot 1621 mist 
Adriaen vrijwel geen enkele vergadering: ook niet die van de Staten van 
Utrecht 31). In de Staten-Generaal waar het voorzitterschap per week circu-

26) GA Rotterdam, Oud-archief Remonstrantse kerk, HS Wtenbogaert 1078, 8 mei 1639. 
27) den Tex, 111,662. 
28) Molhuysen, briefnrs. 1307 en 1310. 
29) W. Bezemer, De magistraatsveranderingen in Utrecht, 95/96. 
30) Molhuysen, nr. 812. 
31) ARA, Staten-Generaal 12524, presentielijsten 1618/1621; RAU, Staten 232-17, presentie
lijsten 1618/1621. 
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leert tussen de zeven provincies, is hij vrijwel altijd president als Utrecht de 
beurt heeft; op 4 oktober 1618 voor het eerst. Een van zijn officiële daden na 
de bewogen dagen in de zomer van 1618 is de benoeming namens Utrecht van 
zijn jongste broer Aert, die al bij het comptoir van de Generaliteit werkzaam 
is, tot klerk in de griffie van de Staten-Generaal. Ook voor Adriaen lijkt dat 
wel prettig: hij kan bij zijn broer in Den Haag logeren - zijn gezin blijft in 
Utrecht wonen - en dan tevens nieuws van achter de schermen van zijn nieu
we politieke ambiance krijgen 32). 
Adriaen houdt zich met een veelheid van onderwerpen bezig. Hij onderte
kent de instructie die het gezantschap in 1618 naar Engeland meekrijgt, stelt 
mede een tractaat op met Venetië dat hij namens de Republiek ondertekent, 
bespreekt militaire zaken met prins Maurits, neemt hem de eed af als stad
houder van Groningen, trekt in de zomer van 1620 met het leger van Maurits 
mee naar Wezel, gaat na of Drente zelf zitting mag nemen in de Staten-Gene
raal en raakt betrokken bij geschillen tussen dijkraden en hoogheemraden 
33). 

Voor zijn eerste ambtsperiode van drie jaar om is, vervult hij nog een speciale 
missie naar het Franse hof, die zich voor hem als een glorierijke snoepreis zal 
ontpoppen, maar die door het optreden van de Fransen op politiek gebied bij
zonder moeizaam en onaangenaam gaat verlopen. 
Een van de oorzaken van deze missie is het weldra aflopen van het twaalf-ja
rig bestand, terwijl tevens allerlei andere zaken met Frankrijk en Engeland 
dienen te worden besproken. Adriaen wordt door Utrecht aangewezen om 
aan één van de twee voorgenomen missies naar Londen en Parijs deel te ne
men. De Ridderschap stemde tegen, want daar vond men dat iemand uit hun 
gelederen behoorde te worden aangewezen. Voor Adriaen wordt het Parijs 
34). 

Aangezien het voor de hand ligt dat Lodewijk zijn afgewezen verzoek om Ol-
denbarnevelt te sparen zal aansijden, kan het geen toeval zijn dat twee van de 
vier extra-ordinaris ambassadeurs tot diens 24 rechters hebben behoord. 
Naast Adriaen is dat Adriaen van Manmaker. Adriaen Pauw en Nicolaes van 
de Bouckhorst, doorgaans heer van Noordwijk danwei van Wimmenum ge
noemd, completeren het gezelschap, dat in januari 1621 per boot naar Calais 
vertrekt 35). Het gezantschap wordt met een stoet van bijna veertig koetsen, 
waaronder één van de koning en verscheidene van de gezanten van de met 
ons bevriende mogendheden en van de meest vooraanstaande Fransen en bo
vendien nog vergezeld van dertig Staatse ruiters van St. Denis naar Parijs ge-

32) ARA, Staten Generaal 43, resol. 1, 14 nov. 1618; (uitgave RGP). 
33) Aitzema, 1621, 19/25; Memorie en instructie voor het gezantschap naar Engeland in november 
1618, Kronyk Hist. Gen., Utrecht, 1866, 385/389; ARA, Staten Generaal 43, resol. 23 nov. 1618 
(uitgave RGP). 
34) RAU, Staten 232-17, resol. 1, 8 nov. 1620. 
35) O. Schutte, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers residerende in het buitenland, 
Den Haag, 1976, 9; ARA, Staten Generaal 8335, officieel verslag van de ambassade naar Parijs 
in 1621. 
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leid, waar ze in hotel d'Ancre hun intrek nemen. Nauwelijks zijn de heren ge
arriveerd of zij vernemen dat Lodewijk XIII met de dag meer geïrriteerd 
raakt over de Hugenoten en dat hij wellicht spoedig zal vertrekken voor een 
openlijke oorlog. Tot overmaat van ramp wordt bekend dat op de kust van de 
Provence een Hollands schip met wapens is gestrand, waarvan men vermoedt 
dat het door de Staten-Generaal en prins Maurits aan de oproerige Hugeno
ten is gezonden 36). 

Op 20 februari wordt het gezantschap aan het hof ontvangen. De rit daarheen 
veroorzaakt een ware volksoploop. 
Tijdens deze audiëntie delen zij hun lastgeving van de Staten-Generaal mee. 
Hun opdracht luidt Lodewijk XIII te begroeten, hem te complimenteren met 
zijn voorspoedige pogingen tot handhaving van zijn gezag en de rust in zijn 
rijk, over de betaling van de Franse regimenten in de Republiek te spreken, 
de alliantie met Frankrijk te vernieuwen, voor te stellen om gezamenlijk de 
kapers van Algiers en Tunis te bestrijden en geschillen tussen wederzijdse 
kooplieden te bespreken. Vanwege de prins van Oranje wordt de gunst en de 
vriendschap van Lodewijk gevraagd. De koning antwoordt dat hij de voor
stellen goed begrepen heeft en erkentelijk is voor de toegenegenheid van de 
Staten-Generaal. Tevens informeert hij naar de prins en naar de reis en hun 
verblijf in Parijs. Alles verloopt uiterst vriendelijk en over het gestrande schip 
wordt met geen woord gerept 37). 

De daarop volgende gesprekken met adviseurs van de koning en regerings
functionarissen zijn echter ronduit onaangenaam. President Jeannin en de 
hertog van Luynes melden dat de koning nog steeds verbolgen is dat zijn ver
zoek om Oldenbarnevelt te sparen niet gehonoreerd is. Ook kwetst het hem 
dat de voormalige Nederlandse gezant in Parijs, Aerssen, waarover Lodewijk 
zijn beklag heeft gedaan, door de Staten-Generaal in het gelijk is gesteld. 
Verder stellen de beide heren dat Frankrijk in het geheel niet verlegen zit om 
een bondgenootschap met de Republiek. Geschillen die Franse kooplui met 
Nederlanders hebben, worden breed uitgemeten. Ook het gestrande schip 
met wapens komt nu ten tonele. Eveneens wordt ons een aanmatigend gedrag 
op zee en in Oost-Indië verweten. Voor het gemak staan buiten de deur de 
weduwe van een door Nederlanders omgebrachte kapitein en benadeelde 
kooplui in gereedheid om des gewenst als getuigen te kunnen optreden. 
Op dringend verzoek blijven ze van deze confrontatie verschoond, maar 
Jeannin stelt wel dat alle klachten van de kooplieden opgelost moeten zijn 
voordat van een vernieuwing van de alliantie sprake kan zijn 38). 

Na vele gespreksronden komt Jeannin en de zijnen op 4 april mondeling het 
antwoord van de koning overbrengen. Lodewijk zal de Republiek zijn oude 

36) J. P. Arend, Algemene geschiedenis des vaderlands van de vroegste tijden tol op heden, Amster 
dam 1840/1882, III derde stuk, 520 en 538. 
37) J. P. Arend, Algemene geschiedenis, III, 536, 537, 539. 
38) J. P. Arend, Algemene geschiedenis, III, 540, 541. 
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genegenheid schenken mits de klachten van de Franse kooplui binnen vier 
maanden voor de Nederlandse rechter zullen worden behandeld, terwijl hij er 
voor zorg zal dragen dat Nederlandse kooplui hun grieven voor de Franse 
rechter behandeld zullen krijgen. Voor de betaling van de Franse regimenten 
heeft hij nu geen geld beschikbaar. Op de andere punten gaat hij niet eens 
meer in. 
Kennelijk stond al bij voorbaat vast dat de Fransen de Republiek een lesje 
wilden leren. Hoe de gezanten ook protesteren tegen deze onbevredigende 
antwoorden, men stelt hen botweg niet meer in de gelegenheid met de koning 
te spreken. Ook tijdens het officiële afscheid van Lodewijk XIII, kapt hij ie
dere toespeling op het magere resultaat af 39). 

Na bijna drie maanden van overleg moeten de ambassadeurs weer terug zon
der dat ook maar één zaak tot tevredenheid is afgehandeld. Desalniettemin 
zijn zij voortdurend met eerbewijzen overladen, wellicht ook om de bittere pil 
enigszins te vergulden. De koning wilde hen alle vier in de adelstand verhef
fen, maar Van de Bouckhorst verontschuldigde zich. Adriaen en de andere 
twee lieten zich, zeiden zij, daarmede ten dienste van het Land bezwaren en ont
vingen de ridderslag. 
Op de terugreis naar het oorlogsschip in Calais worden Adriaen en zijn mede
gezanten feestelijk ingehaald door de burgerij van Rouan en Dieppe 40). 

Overigens kreeg het speciale gezantschap naar Londen, waaraan Huygens als 
secretaris was toegevoegd, op een zelfde wijze de kous op de kop. Maar voor 

39) J. P. Arend, Algemene geschiedenis. III, 544/547. 
40) J. P. Arend, Algemene geschiedenis, III, 546. 
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hen zat er geen enkele compensatie in het persoonlijke vlak aan vast 41). 
Ondanks alle eerbewijzen en zijn adellijke titel, moet Adriaen stellig een ka
ter hebben overgehouden van de speciale missie. Zoals uit het volgende zal 
blijken heeft hij er, als een goed ambassadeur, geen merkbare hekel aan de 
Fransen door gekregen. 
De Groot, die dan net in Parijs zit, en kennelijk slecht op de hoogte is over de 
inhoud van de gesprekken, kan het niet laten wat later een briefje aan Frede-
rik Hendrik te sturen, waarin hij zegt dat de ambassadeurs van al hun schone 
beloftes aan de koning er niet een hebben vervuld, maar dat daarentegen alles 
wordt gedaan om met Engeland op goede voet te komen 42). 

Manipulaties in de Utrechtse Staten 

Adriaen komt ziek uit Parijs terug en het duurt twee maanden voor hij weer 
ter vergadering verschijnt. Een van de eerste onderwerpen in Utrecht is zijn 
herbenoeming in juni 1621 voor een periode van drie jaar in de Staten-Gene-
raal. Hoewel hij trouw de vergaderingen in Den Haag en Utrecht bezoekt, is 
hij nog steeds niet echt hersteld. Dat wreekt zich. 
Zijn gesteldheid en zwakte, veroorzaakt door verschillende ziekten, in het bij
zonder de laatste die ruim 20 weken heeft geduurd, maken dat hij in decem
ber 1621 met advies van medicyns ende enighe zijnes bloetverwanten raedsaem ge
vonden heeft te versoecken aan de Utrechtse Staten om van zijn taak in Den 
Haag ontheven te worden. De Ridderschap stelt nog voor hem een halfjaar 
bedenktijd te geven, maar in januari houdt hij er mee op 43). 

Pas driejaar later, in juni 1625, laat Adriaen zich weer afvaardigen naar Den 
Haag, maar nu naar de Generaliteitsrekenkamer. Het is voor een periode 
van drie jaar en zijn afvaardiging naar de Staten wordt gedurende die tijd als 
beëindigd beschouwd 44). 
Kennelijk vindt hij het geen boeiende funktie, want na anderhalfjaar ver
schijnt hij plotseling weer in Utrecht in de Statenvergadering. Hij heeft een 
duidelijk omlijnd plan: een plaatsvervanger voor het laatste jaar in de Reken
kamer vinden, weer opgenomen worden in de Staten en afgevaardigd worden 
naar de Staten-Generaal. Adriaen is duidelijk geheel van zijn zwakte hersteld 
want hij weet stapsgewijze zijn plannen in drie weken gerealiseerd te krijgen 
en laat daarbij een spoor van vernieling achter. 

De eerste horde vormen Geëligeerden. In de heer Van Zuilenstein vindt hij 
een vertrouwensman die geheel onder Adriaen's invloed staat en door welchen 
hij al blaest ende werckt wat hij wil. De remonstranten zien wel iets in Adriaen 

41) J. P. Arend, Algemene geschiedenis, III, 634/636; Worp, Inleiding XL. 
42) Molhuysen, brief nr. 728. 
43) RAU, Staten 232-12, resol. 20 dec. 1621; ARA, Staten-Generaal 12524, presentielijsten 
1622. 
44) RAU, Staten 232-17, resol. 28 juni 1625; ARA, Generaliteitsrekenkamer 1, presentielijsten 
1625/1627. 
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en zij spreken met hem af dat ze zijn vervroegde terugkeer zullen ondersteu
nen, als hij vervolgens hen zal helpen om hun geestverwant De Goyer weer in 
de Staten te krijgen. Van Zuilenstein zegt hun ook zijn steun toe, mits zij eerst 
Adriaen zullen helpen. Aldus is zijn rentree bij Geëligeerden geen probleem 
meer. 
Als echter vervolgens De Goyer als lid wordt voorgesteld, verzet Van Zuilen
stein zich daar openlijk tegen. Adriaen verzet zich ook enigszins, maar met 
zeer bedekte termen en loselijck. Als na afloop beide heren gevraagd wordt 
waarom ze hun belofte verbroken hebben meldt Van Zuilenstein dat hij nu 
pas doorziet wat de politieke bijbedoelingen zijn van de candidatuur van De 
Goyer. Adriaen verklaart nog steeds van goede wil te zijn, maar dat vanwege 
de grote oppositie tegen de man op een beter tijdstip moet worden gewacht 
45). 
Snel daarop wordt door Geëligeerden een opvolger gevonden voor het laatste 
jaar in de Rekenkamer in de persoon van Frederik van Baexen. 
Pro forma wordt Adriaen in de gelegenheid gesteld om nog eens drie jaar 
naar de Rekenkamer afgevaardigd te worden, maar dat slaat hij uiteraard re
soluut af 46). 

In de Statenvergadering van april 1627 is de Ridderschap direct accoord met 
Adriaan's aanwezigheid, Stad en Steden zijn dat de volgende dag na rugge
spraak met hun lastgevers. Na het voorbereidende werk bij Geëligeerden is 
deze horde gemakkelijk genomen. De horde naar de Staten-Generaal is ech
ter veel moeilijker 47). 

Twee weken eerder was reeds door Geëligeerden besloten om hun collega 
Hartevelt zijn plaats bij de Staten-Generaal voor nog eens drie jaar te laten 
vervullen. Toen was ook gesproken over het alternatief om per drie maanden 
steeds een ander af te vaardigen. Maar dat alternatief was toen weggestemd. 
Adriaen en Gijsbert van Hardenbroek die beiden pas na deze beslissing weer 
bij Geëligeerden horen, verklaren de benoeming van Hartevelt echter ongel
dig, omdat zij niet mee hebben kunnen stemmen. Zij vinden daarbij steun bij 
degenen die hun stem niet op Hartevelt hebben uitgebracht. 
Tussen Adriaen, Van Zuilenstein en Hartevelt is daarop een discussie ont
staan, verwijtende malcanderen stucken die gants niet en dochten. Hartevelt raakt 
geheel buiten zich zelf en dreigt Adriaen de cop ontwee te willen slaen waarop 
hij lakoniek antwoordt dat hij de buel daertegen sette die hem dan straffen soude 
als een moordenaer. 

Hoewel hij nog geen melding van zijn ambities voor de Staten-Generaal heeft 
gemaakt, is het al wel iedereen duidelijk waar hij op af stuurt 48). 

45) Rogge, briefnr. 435; Heeft deze De Goyer iets van doen met de rechtszaak aangespannen 
door Floris en Anthonis de Goyer tegen Adriaen Ploos en diens oom Elbert van Bijier, waarvan 
sententie op 22 juni 1627 (GAU, II 2827)? 
46) RAU, Staten 722-1, resol. eerste lid 12apr. 1627 en Staten 232-18, resol. 26 april 1627. 
47) RAU, Staten 232-18, resol. 4 en 5 april 1627. 
48) Rogge, briefnr. 436. 

54 



Na enkele sessies wordt er ten slotte toch weer gestemd en de meeste stem
men zijn nu voor een benoeming per drie maanden. De verlenging van Harte-
velt's commissie krijgt slechts één stem, waarna de president zijn stem aan die 
van de meerderheid toevoegt. 
De heer Asch van Wijk bedenkt zich dan echter en brengt zijn stem alsnog op 
Hartevelt uit. In het kleine gezelschap van vijf maakt dat veel uit, want zon
der de stem van de president staken nu de stemmen. Maar gemakshalve 
wordt toch geconcludeerd dat bij het staken van stemmen verlenging voor 
Hartevelt er niet meer in zit en dus het alternatieve voorstel als aangenomen 
wordt beschouwd. 
Om geen misverstanden te laten ontstaan wordt een brief geschreven aan de 
Staten waarin de handelwijze en conclusie vastliggen. Als reden voor de brief 
geeft men op dat de voortgang in de besluitvorming werd opgehouden door in
terruptie van veel woorden te gebruycken, bysonder bij diegeen die behoorden te 
vertrecken i. c. Hartevelt. De brief eindigt met de opdracht aan de secretaris 
Van Hilten voortaan van tijd tot tijd een lastgeving uit te schrijven op diegene 
van Geëligeerden die zij zullen aanwijzen 49). 
Uiteraard lokt dit een groot protest uit van Hartevelt en de zijnen, die stellen 
dat de benoeming van Hartevelt rechtmatig en hetgeen in de brief staat on
wettig is. De andere leden dringen er na deze uitbarsting op aan om het on
derling eens te worden. De meningen over deze zaak zijn in de Ridderschap 
zeer verdeeld, zodat deze niet meer dan zijn bemiddeling kan aanbieden 50). 
Hartevelt komt vervolgens ook met een uitvoerige brief waarin zijn zienswijze 
nog eens uit de doeken wordt gedaan, die hij bij de andere leden van de Sta
ten deponeert om daar steun te zoeken. 
Dat hij zijn recht daar tracht te halen schiet Geëligeerden in het verkeerde 
keelgat. Als hij in zijn brief ook nog stelt dat volgens een afspraak in de Staten 
alleen maar iemand voor drie jaar zal worden afgevaardigd, en dat daarom 
ten minste toestemming nodig is van de Ridderschap en Stad en Steden om 
per drie maanden af te vaardigen, dan ziet Adriaen zijn kans schoon om ge
heel zijn zin te krijgen. Geëligeerden stellen na deze brief dat omme voor te 
commen alle onlusten . . . ende omme de selve confraters soe veel mogelijck te ge-
moet te gaen ze afzien van hun laatse voorstel en nu goedgevonden hebben 
om, ingaande oktober 1627, Adriaen namens hen af te vaardigen naar Den 
Haag. Als compromis wordt er aan toegevoegd Hartevelt tot pasen 1628 aan 
te houden als extra-oridinaris afgevaardigde. 
Hoewel Hartevelt zich ook hiertegen fel verzet en dreigt zijn recht bij de prins 
te zullen zoeken, wordt het voorstel door de Staten geaccordeerd. De volgen
de dag wordt na het lezen van de resoluties van de vorige sessie de discussie 
weer geopend, maar helaas voor Hartevelt, met hetzelfde resultaat afgesloten 
51). 

49) RAU, Staten 722-1. resol. eerste lid 12 apr. 1627; GAU, II 121, vroedsch. resol. 26 apr. 
1627, bevat copie van de brief van Geëligeerden. 
50) RAU, Staten 232-18, resol. 24 apr. 1627. 
51) GAU.II 121, vroedsch. resol. 26 apr. 1627, bevat copie van de brief van Hartevelt es; RAU, 
Staten 232-18, resol. 25/27 apr. 1627. 
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Omdat Geëligeerden hun confrater Hartevelt er daadwerkelijk toe in staat 
zien om naar de prins te gaan, sturen ze veiligheidshalve een brief naar Frede-
rik Hendrik met het verzoek geen gehoor te geven aan onofficiële berichten 
uit de Staten. Adriaen wordt gemachtigd om, indien Hartevelt zijn onwettig 
voornemen blijkt door te zetten, datgene te doen wat hem nodig lijkt. 
Het eind van het liedje is dat Hartevelt tot Pasen in de Staten-Generaal is te 
vinden en Adriaen, steeds voor perioden van drie jaar benoemd, tot aan zijn 
dood 52). 

Voor de goede orde zij opgemerkt dat dit soort conflicten niet uniek was. Te
gelijkertijd speelde een zelfde rel rond de candidaat van Stad en Steden. 
Utrecht schoof De Rode naar voren en de kleine steden de oud-burgemeester 
van Amersfoort, Van Hardevelt. Evenals Hartevelt delfde ook Van Hardevelt 
het onderspit in het politieke gemanoeuvreer 53). 
Wellicht niet geheel toevallig, brengt Adriaen's gemanipuleer een scheiding 
binnen Geëligeerden tot stand die samenvalt met de scheiding tussen remon
stranten en contra-remonstranten. In korte tijd heeft hij de touwtjes weer in 
handen genomen en verwerft zich een aanhang die de Plosianen wordt ge
noemd. De remonstranten voelen zich door deze ontwikkelingen genomen en 
informeren hun geestelijke leider Wtenbogaert over hun ervaringen. Hij vindt 
het eigenlijk hun eigen schuld omdat ze zich willens en wetens hebben laten 
bedriegen en vergelijkt ze met schapen die zich aan de wolf hebben toever
trouwd. 
Hij vreest dat zowel Adriaen als de gemangelde remonstranten zich door am
bitie en geldzucht hebben laten leiden. Vervolgens neemt hij enigszins afstand 
van het geheel met: Laet se woelen, loopen ende rennen herwaerts en derwaerts, 
sij en sullen der niet van maecken dat deucht 54). 
Niet lang daarna overlijdt Adriaen's aanhanger Gijsbert van Hardenbroek, 
van wie de remonstranten niet begrepen waarom hij zich voor Adriaen's kar
retje liet spannen. De Domdeken, Johan van Reede, heer van Renswoude wil 
graag de vrijgevallen plaats bij Geëligeerden innemen. Hem wordt een goede 
kans toegedicht omdat hij neerstich te kercke gaat. Adriaen ziet echter liever 
een ander op die plaats en heeft daartoe een listig plannetje ontwikkeld. Toen 
hij in 1610 door Utrecht werd genomineerd was dat als burger. Inmiddels is 
hij echter in 1621 door zijne Majesteyt van Vranckrijck Ridder gemaakt ende ge-
nobiliteert. Adriaen is van plan de vrijgevallen plaats voor een edelman zelf in 
te nemen, waardoor de stad Utrecht een burger zal moeten nomineren. De 
adellijke Domproost maakt dan geen kans meer en zelf kent hij wel enkele 
geschikte burger-candidaten. 
Aanvankelijk denkt hij het via de Staten te kunnen klaren, maar aangezien 
het initiatief tot nomineren door de vroedschap genomen moet worden, pro
beert hij langs die weg zijn doel te bereiken. 

52) ARA, Staten-Generaal 12524, presentielijsten 1627/1628; RAU, Staten 722-1, resol. eerste 
lid29apr. 1627. 
53) RAU, Staten 232-18, resol. 27 apr. 1627. 
54) Rogge, nr. 443. 
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Maar zijn plan wordt even opgehouden door een nieuwe politieke rel, waarbij 
burgemeester Weede zijn collega-burgemeester Nijpoort probeert kwijt te ra
ken. Nijpoort was door Gedeputeerde Staten belast om met enkele anderen 
te zorgen voor de aanleg van een trekpad langs de Vecht. Om het vrijmaken 
van de gronden te bespoedigen parafeerde hij op naam van de Staten een 
soort ontruimingsbevel voor de aanliggende eigenaren. Burgemeester Weede 
komt hier achter en beschuldigt hem van onwettige ondertekening. Het 
wordt zo gebracht dat Nijpoort tijdelijk zijn funktie kwijt raakt en zich voor 
de rechter moet verantwoorden 55). 
Adriaen's makker Van Zuilenstein draagt ook zijn steentje bij door Van der 
Horst, lid van de Ridderschap, te beschuldigen van financiële voordelen die 
hij zou hebben bij het aanleggen van het pad. Van der Horst neemt ook geen 
blad voor de mond en scheldt Van Zuilenstein uit voor ouden rabaut ende lue-
genaer. 

Het lijkt erop dat Adriaen en de zijnen bezig zijn alle oppositie te elimineren. 
Een tijdgenoot omschrijft het als volgt: Men soeckt niet een, maer alle die de.se  
harde luyden in de wege sijn, quijt te worden, waertoe men alles oproept ende 
soeckt, wat tot een pretext daetoe soude connen dienen ende is te beduchten dat soe 
den burgemeester Nijpoort connen losen, dat daerbij niet sal blijven 56). 
Nadat de ruzie weer wat bekoeld is, wordt in de vroedschap door een van de 
burgemeesters - het bovenstaande doet vermoeden dat het Weede is geweest 

55) Rogge. nrs. 457, 459. 
56) Rogge, nr. 460. 
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- een voorstel gedaan over de opvolging van Van Hardenbroek op de wijze die 
Adriaen zich had voorgesteld. Helaas voor hem kan dit voorstel geen meer
derheid van stemmen halen en wordt besloten om twee edellieden te nomine
ren waaruit de Ridderschap en overige steden een keuze moeten maken. Te
vens besluit men dat na het overlijden van Adriaen een burger in zijn plaats 
moet komen. Dit laatste is duidelijk een gelegenheidsstandpunt, want als het 
zover is, wordt Adriaen toch door een edelman opgevolgd 57). Overigens 
heeft men inmiddels andere wegen gevonden om van Reede's nominatie te
gen te houden. Pas zeven jaar later lukt het hem Hartevelt, die dan overlijdt, 
als Geëligeerde op te volgen 58). 

Adriaen's vader, die ondanks alle politieke woelingen in het altijd onrustige 
Utrecht, steeds in het bestuurlijke zadel wist te blijven als lid van de vroed
schap en als schepen, is een goed leermeester geweest. Adriaen weet niet al
leen goed mee te doen in het harde spel, maar weet zelfs bij de aan rebellie 
grenzende situaties zoals in 1610 en met name 1618 toen het Sticht met ver
toon van militaire macht gleichgeschaltet moest worden, zijn positie steeds 
verder te verstevigen. 

Op de earner van sijn Excellentie 

Inmiddels is prins Frederik Hendrik zijn overleden broer Maurits opgevolgd. 
Als hij zich veel intensiever met de politiek wil gaan bezighouden dan zijn -
broer, behoort Adriaen tot zijn medestanders die hem helpen dit ook daad
werkelijk waar te maken. 
Omstreeks 1630 wordt het gewoonte Frederik Hendrik bij resolutie toe te 
staan voor belangrijke zaken die oorlog of buitenlandse politiek aangaan en 
die vanwege de geheimhouding niet aan alle leden van de Staten-Generaal 
bekend gemaakt mogen worden, naar zijn keuze enkele Statenleden te ver
zoeken om namens de volle vergadering met hem besluiten te nemen. Hier
door raken de oorlogszaken en buitenlandse zaken geheel in handen van het 
Secreet Besogne. Adriaen hoort tot de vaste bezetting en is daardoor bij alle 
relevante landszaken betrokken. 
Voor de belangrijkste zaken wordt ook aan de provincies gevraagd om toe
stemming voor hun afgevaardigde om ook zonder ruggespraak met hen in het 
Secreet Besogne besluiten te mogen nemen. Als dergelijke verzoeken in 
Utrecht behandeld worden krijgt Adriaen toestemming daarvoor. Hij laat dan 
wel weten dat hij het jammer vindt dat de prins vraagt zonder afstemming met 
de Staten, het beleid mee te bepalen. Omdat het landsbelang het eist wil hij er 
wel aan mee doen, voegt Adriaen er aan toe. Het lijkt er niet op dat hij het 
echt erg heeft gevonden zonder consultatie of last van zijn achterban mee te 
spelen in de landszaken. 

Daarnaast zoekt Frederik Hendrik in elke provincie invloedrijke, hem welge-

57) GAU, II 121, vroedsch.resol.9aug. 1627 en 24 mei 1639. 
58) v.d. Water, 1.203. 
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zinde personen om ook langs die weg invloed te verkrijgen in de regio. Adri-
aen is al snel zijn Utrechtse vertrouwensman. In dit clubje van de prins, dat 
geleidelijk samenvalt met het Secreet Besogne wordt op de earner van sijn Excel
lentie 's lands wel en wee bedisseld. Adriaen doet daar dapper aan mee. Waar
schijnlijk niet alleen de Venetiaanse gezant Gussoni, met wie Adriaen regel
matig heeft gesproken, zal dit clubje als de feitelijke regering zien en spreken 
over ministri 59). In het clubje neemt Johan De Knuyt uit Zeeland, een stout
moedig, bekwaam en geslepen man die niet geheel onbaatzuchtig is, een be
langrijke plaats in. Ook komen er oude bekenden van Adriaen in voor zoals 
Adriaen Pauw en Nicolaes van de Bouckhorst met wie hij in 1621 naar Parijs 
is geweest. Verder spelen Johan Wolfert graaf van Brederode, die in 1638 met 
een schoonzuster van de prins is getrouwd, een rol, evenals Vosbergen na
mens Zeeland, de graaf van Culemborg uit Gelderland en Jonker van Haer-
solte uit Overijssel en enkele anderen. 

Voor De Knuyt heeft Adriaen veel waardering, maar Pauw raakt geleidelijk, 
en niet alleen bij Adriaen, uit de gratie. Met Van de Bouckhorst kan hij door
gaans goed opschieten, evenals met de graaf van Culemborg en Van Haersol-
te. Vosbergen wordt door Adriaen met argwaan gevolgd en hij let goed op of 
Vosbergen door de prins niet meer begunstigd wordt dan hijzelf. Het heeft den 
heere Vosbergen best geluckt laat hij Huygens weten als Vosbergen's zoon door 
de prins tot drossaard van Maartensdijk is benoemd. Vaniteyten ende men weet 
beter voegt hij er aan toe als Vosbergen hem heeft laten weten dat hij zelf niet 
om deze gunst had verzocht 60). Met Johan Wolfert van Brederode staat 
Adriaen op zodanig goede voet dat hij voor zijn broer Peter enkele interes
sante functies bij het beheer van de grote bezittingen van Van Brederode 
weet te bewerkstelligen 61). 

Als Utrecht's vertrouwensman is het laten betalen van de quoten voor de 
oorlogsvoering door de provincie één van de regelmatige terugkerende on
derwerpen die Adriaen in de Staten moet aansnijden. Sputtert men wat tegen, 
dan laat Adriaen de prins weten dat hij aan hem een briefje moet sturen waar
in het belang van de betalingen wordt aangegeven en waarin hij Adriaen 
vraagt al datgene te doen wat nodig is om het geld snel los te krijgen. Zo'n 
briefje komt dan per kerende post 62). Een eveneens regelmatig terugkerende 
zaak vormen de adviezen die Adriaen aan de prins uitbrengt over de benoe
ming van burgemeesters, schepenen en nieuwe leden van de vroedschappen. 
Zijn adviezen worden meestal geheel opgevolgd 63). Maar ook met de aan-

59) Poelhekke, p. 324/327. De term clubje van de prins wordt door Poelhekke veelvuldig in zijn 
boek gebruikt; P. j . Biok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, T druk, Leiden 1913, deel II, 
574; ARA, Staten-Generaal 3906/3908, presentielijsten secrete resoluties 1628/1639; RAU, Sta
ten 231-20, resol. 24 juli 1635; J. J. Poelhekke ed.. Capita Selecta Veneto-Belgica I 11629-1631) 
(Studiën van het Nederl. Hist. Instituut te Rome, dl IV), Den Haag, 1964, 35 en 90. 
60) Worp, briefnr. 1013; KHA, brief 10, 15 okt. 1637. 
61) RUB Utrecht, HS van Buchell 3L3', 11 mrt. 1637. 
62) Worp, nr. 1069; Koninklijk Huisarchief Al 4-XI E-l ,4feb 1635. 
63) KHA, 28/18 sept. 1632, 4 okt. 1632, 24 mei 1633, ? juni 1633, 24 sept. 1634. 5 okt. 1634, 6 
sept. 1637, 5, 8, 26 okt. 1637, 13 okt. 1638. Zie voorde resultaten van de aanbevelingen de benoe
mingsbrieven van de nieuwe burgemeesters enz., die in de vroedschapsresoluties (GAU, II 121) 
zijn opgenomen bij de eerste vergadering van de nieuwe zittingsperiodes. 

59 



koop van goederen door Frederik Hendrik in het Sticht is Adriaen behulp
zaam, zoals met het verwerven van het slot Zuylenstein met de bijbehorende 
heerlijkheid en een vicarij in Abcoude 64). 

Maar er zijn nog meer zaken die hen binden. Op 25 januari 1630 stelt Adriaen 
in de Staten-Generaal voor de toekomstige Willem II, nog maar driejaar oud, 
te benoemen tot generaal van de cavalerie. Dit voorstel, dat hij à titre perso-
nel doet, veroorzaakt veel jalouzie bij zijn confraters, maar wordt zonder 
meer aangenomen. 
Een tweede, veel verdergaand voorstel doet hij in mei in de Staten van 
Utrecht als hij aandraagt het jonge prinsje een acte van survivance te geven 
en hem dus maar vast aan te wijzen als de opvolger van zijn vader als stadhou
der. Dit voorstel wordt door de andere provincies overgenomen en goedge
keurd. Door het toedoen van Adriaen heeft voor het eerst een Oranje het 
recht verkregen op de functies die zijn vader in landsdienst vervulde. Met dit 
recht op erfopvolging heeft Adriaen een duidelijke bijdrage geleverd aan het 
ontstaan van de dynastie van Oranje 65). 
Adriaen probeert in 1632 als de stadhouder van Groningen en Friesland, 
Ernst Casimir, is overleden Frederik Hendrik als diens opvolger benoemd te 
krijgen. Maar door een ziekte komt hij eigenlijk pas te laat in actie en is in 
Friesland reeds Hendrik Casimir benoemd als opvolger van zijn vader. Via 
zijn Groningse vrienden zoals Schaffer en zijn speciale vrundt Coenen probeert 
hij nog in Groningen zijn invloed uit te oefenen, maar men voelt daar niets 
voor de prins als stadhouder. Ook daar wordt ten slotte Hendrik Casimir be
noemd 66). 

Van zijn kant faveuriseert de prins Adriaen en de zijnen ook rijkelijk. Daarop 
zal in de volgende hoofdstukken worden ingegaan. Er is echter een speciale 
zaak die Adriaen reeds lange tijd bezig houdt en waarmee de prins hem goed 
kan helpen en ook heeft geholpen. Dat is zijn afstamming uit het geslacht Van 
Amstel van Mijnden. Van Adriaen's grootvader en overgrootvader was be
kend dat zij een gedeeld wapen voerden, dat voor de helft uit het wapen der 
Van Amstel van Mijndens bestond. Er zal daarom zeker in de familie gespro
ken zijn over verwantschap tussen hen en de Van Amstels. Adriaen is echter 
uit gaan zoeken wat daarvan waar is. Met de hulp die hem van diverse kanten 
wordt aangeboden komt hij er ten slotte ook uit. Maar daarmee alleen is hij 
niet te vreden, hij wil zijn afstamming ook officieel erkend hebben 67). 
Gekoppeld aan een al dan niet uitgelokt conflict tussen Adriaen en de hout
vester van Utrecht, Jonker van Oostrom, over het uitoefenen van de jacht, 
dat voorbehouden is aan edellieden, en dat hij aan de prins voorlegt, overhan
digt hij tevens het resultaat van zijn genealogische onderzoekingen. Op zijn 
beurt legt Frederik Hendrik alle bewijsstukken ter bestudering in handen van 

64) Worp, nr. 794 en supplement nr. 5. 
65) v. d. Capellen, I, 569; Poelhekke, 337. 
66) Worp, nr. 707, 716, 718. 
67) RAU, HS Booth omslag 380; RUB Utrecht, HS van Buchell 1780111, 62. 
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de Hollandse meesterknapen. Op 6 juni 1634 verklaart de prins dat Adriaen 
moet gehouden worden voor een edelman ende van adelicke ajkomst, gesproten van 
ende uyt den huyse van Amstel van Mijnden 68). 
Voor Adriaen's naaste familieleden is dit het sein om zich Ploos van Amstel te 
noemen en zich met Jonker te laten aanspreken. Voor Adriaen zelf is het om 
onbegrijpelijke redenen kennelijk nog niet genoeg, want hij legt na deze be
schikking nog een aantal verklaringen over, onder meer van leden van het 
huis Van Amstel van Mijnden, die zeggen dat Ploos inderdaad uit hun ge
slacht stamt. Het resultaat is een vrijwel gelijkluidende tweede beschikking 
van de prins op 22 maart 1636 69). 
Pas dan laat Adriaen zich Ploos van Amstel noemen. Voorheen werd hij in 
Den Haag Ploos of Tienhoven en in Utrecht Ploos van Tienhoven genoemd 
naar de heerlijkheid Tienhoven, die sinds 1621 in zijn bezit was. 
Het volle wapen der Van Amstels voerde Adriaen al lang, zij het dat het voor
zien was van een blauw hartschild met daarin één gouden lelie. Lodewijk XIII 
heeft dit hartschild, als teken van zijn gunst, toegevoegd na Adriaen's opname 
in de Orde van St.-Michael 70). 
De bekende hoogleraar in de rechten Matthaeus heeft het bewijsmateriaal 
gezien en gezegd dat het erg omvangrijk was 71). Van Berend Willem Ploos 
van Amstel (1648-1721), de laatste in de stad Utrecht wonende mannelijke 
Ploos van Amstel, o.a. burgemeester en hoofdschout van de stad, is bekend 
dat hij het volledige bewijsmateriaal nog in zijn bezit had 72). 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat Frederik Hendrik en Adriaen elkaar 
goed gekend en goed geholpen hebben. Van de correspondentie tussen hen 
beiden, waarover wordt gesproken in de vele brieven van Adriaen aan Huy-
gens, zijn'slechts een tweetal briefjes bewaard gebleven. 
Het eerste dateert van 4 februari 1635 en is een antwoord op Adriaen's brief 
van 31 januari over de betaling van de quoten door Utrecht, een zaak waar-

68) A. Matthaeus, De Nobilitate, Amsterdam, 1686, Ad lectorum; Rietstap, Wapenboek der Ne-
derlandschen Adel, II, 1887, 70; v. d. Water, II, 427. Is het toeval dat Adriaen's oudste zoon Ge
rard enkele maanden later van Oostrum opvolgt als houtvester-generaal van het land van 
Utrecht? 
69) R. A. van Zuylen, Stadsrekening van Den Bosch van 1399-1800, II, Den Bosch, 1866, 1392; v. 
d. Water, III, 176/180. 
70) J.A. de Boo, Heraldiek, Bussum, 1973, 14/15. 
71) RAU, HS Booth omslag 380. 
72) J. Kok, Vaderlandsch Woordenboek, I, Amsterdam, 1786, 852; Met het uitsterven van de 
Langesteinse tak van de Ploos van Amstels blijkt tevens het bewijsmateriaal verdwenen te zijn. 
Dat is jammer, want de waarde van de beschikkingen van Frederik Hendrik is aan het begin van 
deze eeuw door Bloys van Treslong Prins ontkend. Hij stelt, zonder daarvoor het bewijs te leve
ren, dat Adriaen's afstamming uit Van Amstel een fantasie is (BvTP. 15). Met als argument dat 
Adriaen op het hoogtepunt van zijn leven een adellijke titel heeft willen verwerven, zou hij ieder
een hebben misleid. Prins zegt: Men behoorde hier tot den oeradel of had een buitenlands diploma, 
tertium non dalur. Ploos had geen buitenlands diploma . . . . dus moest zien te bewijzen, dat hij tot den 
oeradel behoorde. (BvTP, 4/5.) Kennelijk is het Prins onbekend dat Adriaen door Lodewijk XIII 
in de Franse adelstand is verheven in 1621. 
Het blijkt overigens geen eenvoudige zaak om het omvangrijke bewijsmateriaal van Adriaen 
weer optafel te leggen, waarbij nog komt dat het oud-archief van de Van Amstel van Mijndens in 
de 17e eeuw is verbrand en het oud-archief van Loosdrecht, waar zowel de Plozen als de Van 
Amstel van Mijndens vele eeuwen hebben gewoond, ook vrijwel geheel is verdwenen (J. G. Re
naud ed., Sypestein, ANWB, 1976; 2, H. Brunekreef, De Sypekerk, Zaltbommel, 1977, 16/17). 
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Ajb. 4. ..Zegel van Adriaen Ploos van Am-
stel". Opvallend is het hartschild met de le
lie, dat Adriaen door Lode wijk XIII kreeg 
toegevoegd bij zijn opname in de Franse 
Orde van St. Michael in 1629. Coll. Jhr Dr 
IrJ. J. A. Ploos van Amstel, Eindhoven. 
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over hiervoor al gesproken is 73). Het tweede dateert van 5 september 1635 
en betreft een verzoek aan Adriaen om een aantal zaken ten dienste vanden 
lande. . . in persoone met de prins in het legerkamp te komen bespreken, en 
doet daarbij een beroep op zijn gewoonlijcken ijver ten aanzien van de gemeene 
saeck. Adriaen voelt er echter niets voor naar het leger te vertrekken en doet 
de vragen schriftelijk af per kerende post 74). Op Adriaen's afnemende zin de 
zomer in het leger door te brengen, wordt verderop ingegaan. 

Al voegen deze twee briefjes niet veel toe aan het reeds geschetste beeld, 
geeft het tweede toch wel aan, dat Adriaen niet op ieder verzoek van de prins 
blindelings ingaat. Een willig werktuig in de handen van Frederik Hendrik is 
hij zeker niet geweest, al was het maar alleen om de prijs voor zijn steun zo 
hoog mogelijk op te voeren. En dat kon, zoals zal blijken uit het vervolg, 
Adriaen uitstekend. Interessant zou het zijn om te weten welke invloed de di
plomatieke Adriaen op de prins heeft gehad als het om relevante staatszaken 
ging. Daarvoor bieden de twee briefjes geen basis. Ook de vele brieven van 
Adriaen aan Huygens geven op deze vraag geen antwoord, want hij paste er 
wel voor daarin te uitgesproken meningen vast te leggen. Een enkele maal 
laat hij zich wel ontvallen dat de adviezen, die hij rechtstreeks aan Frederik 
Hendrik heeft gestuurd, de prins welgevallig zijn. 

73) Koninklijk Huisarchief, A14-XI E-1, 4 feb. 1635; Worp, nr. 1069. 
74) Koninklijk Huisarchief, A14-XIE-1, 5 sept. 1635; KHA 7 sept. 1635. 

62 



Frans-Nederlandse alliantie 

De strijd tegen Spanje alsmede de steun die Frankrijk daarbij aan de Repu
bliek geeft, speelt in die tijd een overwegende rol, hetgeen ook uit Adriaen's 
politieke besognes duidelijk naar voren komt. 
In de laatste levensjaren van prins Maurits ziet de strijd met Spanje er niet 
best uit en men heeft alle hoop gevestigd op de nieuwe prins van Oranje. Zijn 
eerste wapenfeit is de succesvolle belegering van Groenlo in 1627. Bij de 
alom bewonderde verovering van 's-Hertogenbosch twee jaar later, komen 
we Adriaen tegen als gedeputeerde te velde. Enkele weken voor de val van de 
stad komt hij in Vught zijn intrek nemen en staat zo als vertegenwoordiger 
van de Staten-Generaal in voortdurend contact met de prins en speelt een be
langrijke rol bij diens beraadslagingen 75). 
Ondanks de min of meer feestelijke stemming onder de vele belangstellenden 
uit geheel Europa en ondanks dat hij daar door De Loreine, hertog van Cha
rente, namens de Franse koning wordt begiftigd met het ridderschap van de 
Orde van St. Michael 76), dat alleen aan adellijke personen wordt verleend 
77), zal Adriaen zich niet erg gerust gevoeld hebben, omdat via Gelderland 
een Spaans-keizerlijke inval in het Sticht plaats vindt met het doel Frederik 
Hendrik van 's-Hertogenbosch weg te lokken. Zelfs Amersfoort wordt inge
nomen en gevreesd wordt voor een aanval op de stad Utrecht, waar Adriaen's 
gezin zich bevindt 78). 

Nadat op 11 september de Bossenaren te kennen geven over capitulatie te 
willen spreken, zijn het de prins, Adriaen en de andere gedeputeerden die de 
onderhandelingen voeren en ten slotte op de 14de het akkoord tekenen. 
Belangrijker dan de onderhandelingen met de Bossenaren, waren die met de 
prins, die immers het katholicisme in 's-Hertogenbosch ongemoeid had willen 
laten om de reïntegratie van Brabant mogenlijk te maken. Voor de relatie tus
sen de prins en Adriaen zal zijn rol bij de politieke nederlaag die de prins toen 
heeft geleden van grote betekenis zijn geweest. Tot nu toe is het echter een 
onbeantwoordbare vraag hoe Adriaen zich daarbij heeft opgesteld 79). 
Na de capitulatie trekken de gedeputeerden de stad in om het bestuur van de 
stad en de Meierij te regelen. Adriaen weet te bewerkstelligen dat zijn oom, 
ook Adriaen Ploos geheten, door de Staten-Generaal tot convooi-en licentie
meester wordt benoemd en diens pas afgestudeerde zoon Mr. Willem Ploos 
om Sonderlinge redenen tot secretaris van de stad. Adriaen's a.s. zwager Abel 
van Catz wordt stadhouder van Stad en Meierij 80). 

75) Poelhekke, 266/267. 
76) RUB Utrecht, HS van Buchell 1780 >", 62. 
77) Mededeling mw J. P. A. E. Kuneman, conservatrice van het museum van de kanselarij der 
Nederlandse Orden, Den Haag. Het museum bezit een keten, zoals die aan de ridders van de 
Orde van St. Michael werd uitgereikt. 
78) Poelhekke, 281/284. 
79) Poelhekke, 292/297. 
80) GA Den Bosch, A 28, vroedsch. resol. 25 sept. 1629; J. H. van Heurne, Historie der stad en 
Meyerije van 's-Hertogenbosch, II, Utrecht, 1776, 452/458; V. A. M. Beermann, Stad en Meierije 
van 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1648, Nijmegen, 1940, 6, 27, 28; BvTP, 21. 
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In november 1629 heeft Adriaen een gesprek met de Venetiaanse gezant Gus-
soni over de voortzetting van de oorlog met Spanje. Over dit gesprek schrijft 
Gussoni naar Venetië dat Adriaen heeft gezegd dat indien de oorlog daadwer
kelijk zou worden voortgezet, er veel geld van de vrienden nodig is ter onder
steuning; in het byzonder geld van Frankrijk. 
Adriaen heeft kennelijk ook vertrouwelijk informatie gegeven over de opvat
tingen in de provincies, want de passages die hierover in Gussoni's rapport 
zijn opgenomen, zijn weer gedeeltelijk geschrapt met als toelichting dat hij 
maar beter mondeling daarover kan berichten 81). 
In 1630 is er geen geld voor oorlog voeren. Het jaar daarop rukt het leger wel 
uit, nu met Duinkerken en Brugge als doel. We vinden Adriaen weer als ge
deputeerde te velde. Tot een belegering komt het echter niet, omdat bij de 
nadering van het Spaanse leger besloten wordt een directe confrontatie te 
vermijden en terug te trekken op Staats gebied 82). 
In juni vertrekt Adriaen uit het leger voor de beschrijving van de Staten van 
Utrecht 83). Vandaar reist hij niet direct terug, maar blijft in Den Haag, om
dat zijn gezin sinds 1630 woont, omdat zijn vrouw op het punt staat te beval
len. Daar hoort hij ook van de eclatante overwinning op het Slaak op een 
Spaanse invasievloot in Zeeland. 
Er heerst grote vreugde over deze signale Victorie die God den heere almachtich 
zijne Exelentie ende desen staet gelieft heeft te verlenen schrijft Adriaen naar het 
leger. Verder meldt hij dat het luiden van klokken, vuren en openbare dank
zeggingen in het gehele land plaats vinden. De trotse Staten-Generaal heeft 
van de overwinning officieel mededeling gedaan aan het corps diplomatique 
en de heren gelast dat zij blijk moeten geven van hun blijdschap 84). 
Aan de vooravond van de M aasveldtocht van 1632, wordt in het Secreet Be
sogne afgesproken om een proclamatie uit te vaardigen waarbij aan de bevol
king van de Zuidelijke Nederlanden bij vrijwillige aansluiting bij de Repu
bliek behoud van vrijheden, met inbegrip van de godsdienst, in het vooruit
zicht wordt gesteld. Dit past geheel in Adriaen's visie om onder soepele voor
waarden tot een vrede te komen. 
Tijdens het begin van de veldtocht, waarbij al snel Venlo en Roermond wor
den ingenomen, is Adriaen nog in Den Haag en Utrecht. Omdat hij vreest dat 
zijn brieven naar het leger onderschept zullen worden, zijn deze in code ge
steld 85). 
Het beleg van Maastricht maakt Adriaen mee, maar voor de val van de stad 
gaat hij wegens ziekte weer naar huis terug. Als hij meent weer hersteld te 
zijn, vertrekt hij naar de Staten van Utrecht om namens de Staten-Generaal 
twee miljoen gulden aan legerlasten op te halen, hetgeen hem vrij snel lukt. 

81) J. J. Poelhekke ed., Capita Selecta Veneto-Belgica I (1629-1631). Studiën van het Nederl. 
Hist. Inst, te Rome, IV), Den Haag, 1964, 90. 
82) v. d. Capellen, I, 632; Poelhekke, 354/357. 
83) RAU, Staten 232-18, presentielijsten zomer 1631. 
84) KHA, 16/6 sept. 1631. De dochter Catharina wordt op 7 sept, geboren en al op 11 sept. 
1631 begraven in de Grote Kerk (GA Den Haag, Begraafboek nr. 40, 9, 30). 
85) Poelhekke, 375/380; Worp, nr. 687. 
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Maar dan stort hij weer in en moet vele dagen het bed houden. Adriaen lijdt 
dan aan vliegende jicht in handen en voeten, is uiterst zwak, valt regelmatig 
flauw en heeft geen eetlust. Hoewel hij bij zijn zuster Henrica in Utrecht ziek 
ligt, krijgt hij ziekenbezoek van zijn vriend Barlaeus. Aan zijn vriend Huygens 
schrijft hij na zijn herstel dat hij het naar heeft gevonden dat hij het leger 
heeft moeten verlaten alwaer mijn hart is, maar de volgende jaren gaat hij toch 
niet meer mee of slechts voor enkele dagen 86). 

In het najaar 1632 spelen in de Staten-Generaal uitvoerige discussies roerende 
de aengeboden handelinge voor vrede door de Zuidelijke Nederlanden. Ook uit 
Adriaen's brieven blijkt dat de meningen zeer uiteen lopen. Daer wert gesusti-
neert bij eenige, dat men met de Staten in geen seeckerheyt en kan handelen; te vo
ren heeft men geroepen, dat sulcx niet en conde geschieden mette Coningh. Eenig-
he willen oock, dat men sal bedingen vrijdom van de gereformeerde aen gene sij-
de . . . Weynich tijts sail ons wijser maken. Qui amatpericulum, peribit in Ulo (Wie 
het gevaar bemindt zal er in omkomen). Adriaen is van mening dat men er 
zonder de aanwezigheid van de prins niet uit zal komen. lek blijve noch bij 't 
gene vant begin aen geoorde It ende U.Ed, geschreven hebbe. Dat in desen sonder 
de presentie van hoogf. Zijne Ex. nyet solidelicq gedaen en sali werden. Ende dat 
die genige daer toe nyet en gesint sijn, ende met egene redenen d' aangeboden han-
delinghe en connen diffimiteren, de selve indirectelijck sullen soecken te illuderen 
met voorstel van inpracticabel, jae impossibile conditien. 

Bij de meeste provincies leeft nu het idee dat het ontzag voor wapens borg 
staat voor een gunstige afloop van eventuele onderhandelingen en daarom 
start men maar vast met uitvoerige voorbereidingen voor het volgende 
oorlogsseizoen. Dit ontlokt Adriaen de hartekreet: het welck te wünschen waere 
dat voorhenen beharticht hadde geweest. Hij is van oordeel dat men elkaar heeft 
aangestoken zich in allerlei voorbarige discussies over details te storten en dat 
degene die zich daar tegen zal willen verzetten, geblameerd en vernietigd zal 
worden 87). 

Al met al verwacht hij weinig resultaat, hetgeen ten slotte ook uit zal komen. 
In december 1632 beginnen in Den Haag de eerste officiële onderhandeling
en en Adriaen maakt deel uit van de Staatse delegatie. 
Na ruim een halfjaar moeizaam praten, waarin de beide partijen regelmatig 
omstandig de achterbannen raadplegen en Frederik Hendrik in het voorjaar 
1633 doodgemoedereerd aan zijn veldtocht begint, is men eigenlijk nog geen 
stap verder 88). 
Een van belemmeringen is het onderhandse gekonkel van de Franse gezant 
Charnacé, die speciaal tot dat doel in februari in Den Haag arriveert. Tevens 
stelt hij een vernieuwd subsidieverdrag in het vooruitzicht 89). 
Nadat de zuidelijke delegatie wekenlang aan het lijntje wordt gehouden on-

86) KHA, 12/2 aug. 1632. 
87) Poelhekke, 399/405; Worp, nrs. 718, 726; KHA, ongedateerd, vermoedelijk eind 1632. 
Worp, nr. 736 bevat een enkel fragment uit deze brief. 
88) Aitzema, 1633,68. 
89) Poelhekke, 405/407. 
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der het mom dat het consulteren van de vroedschappen zo veel tijd vraagt, 
verlaat deze in juni in alle stilte Den Haag. Slechts vier man worden achterge
laten om, zoals ze Adriaan tijdens een bij hem als inkomend president aange
vraagde audiëntie meedelen, direct aanspreekbaar te blijven zo de Republiek 
alsnog het overleg weer wil openen. Deze audiëntie leidt nog tot een compe
tentiegeschil in de Staten-Generaal, omdat de Zeeuwse fractie vindt dat Adri-
aen geen audiëntie had mogen verlenen maar hen had behoren door te ver
wijzen naar de Zeeuwse fractieleider, die toen nog president van de week was 
90). 

De veldtocht verloopt overigens niet erg voorspoedig. Weliswaar wordt het 
onbelangrijke Rijnberk ingenomen, maar verder wordt slechts geprobeerd 
een confrontatie met het versterkte Spaanse leger onder de nieuwe aanvoer
der markies d'Aytona te vermijden. 
Adriaen voorzag eigenlijk een nog minder gunstige afloop en heeft zich er aan 
geërgerd dat zovelen de kracht van het vijandelijke leger hebben onderschat 
en niet wilden nadenken over de gevolgen van een eventueel minder voor
spoedig resultaat 91). 
Overigens heeft Adriaen de verandering in het gunstige verloop van de oorlog 
goed aangevoeld, want ondanks Franse hulp blijven successen, met uitzonde
ring van de verovering van Breda, de eerstkomende jaren uit. 1633 is ook het 
eerste jaar dat hij niet naar het leger gaat, al zegt hij wel het van plan te zijn. 

Pas nadat de vredesonderhandelingen worden afgebroken, geeft Adriaen zijn 
streven naar vrede op. Tezamen met zijn confrater Van Haersolte, beiden pas
sionnés pour la trêve komt hij voor in een brief van Charnacé aan Richelieu 
van januari 1634, waarin deze vol trots vermeldt dat hij de chefs des provinces 
d'Utrecht et d'Over-Yssel tot andere gedachten heeft gebracht 92). Alhoewel 
de zaak voor Frankrijk gunstig is afgelopen, wil het de Republiek sterker aan 
zich binden en op Frans verzoek wordt in april 1634 een nieuw subsidiever
drag in Den Haag ondertekend. Adriaen heeft aan de voorbereidingen daar
van meegewerkt 93). Spoedig na de ondertekening wordt een speciaal gezant
schap bestaande uit De Knuyt en Pauw naar Parijs gezonden om de Fransen 
tot een openlijke oorlog met Spanje te bewegen. Als de eerste berichten uit 
Parijs komen kan Adriaen het niet nalaten met enige ironie aan de prins door 
te geven dat de heren allerhoffelijkst zijn ontvangen, maar dat over de toege
zegde militaire hulp met geen woord wordt gerept 94). 

De relatie met Pauw, met wie Adriaen in 1621 naar Parijs was geweest, blijkt 
inmiddels wel bekoeld. Wanneer De Knuyt in de zomer voor beraad naar de 
Republiek terug keert, dan meldt Adriaen over Pauw. Den hinergelaeten am
bassadeur in Vranckrijck applaudeert ende kittelt sich sehen in si/ne negocia-

90) Worp, nr. 794. 
91) KHA, 20 juni 1633 (is complete tekst van Worp, nr. 794). 
92) Poelhekke, 407. 
93) Molhuysen, nr. 2825. 
94) Worp, nr. 949. 
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tie . . . Ick gelove, dat hij noch meent, dat men hem een statuam sal erigeren. Zoals 
bekend raakt Pauw bij de prins uit de gratie en mag hij pas lang nadat in fe
bruari 1635 de gevraagde alliantie met de Fransen is gesloten, weer naar de 
Republiek terugkeren. Maar niet nadat hij afstand heeft gedaan van zijn ambt 
van raadspensionaris van Holland 95). 

Vlak na de ondertekening van de uiterst geheime alliantie doet zich nog een 
incident voor waarvan Adriaen de prins snel op de hoogte brengt: iemand 
heeft de inhoud van de alliantie uit laten lekken en die is nu in druk versche
nen 96). 
De gehele affaire heeft tenslotte nog een aantrekkelijk staartje. In oktober 
1636 ontvangen hij en anderen die zich voor de Frans-Nederlandse betrekkin
gen hebben ingezet namens Lodewijk XIII uit handen van Charnacé voor alle 
moeite een som geld. Adriaen krijgt 10.000 livres. Zoals gebruikelijk levert 
ook dit weer veel gesprekstof in Den Haag. Men vraagt zich af waarom de 
koning zoveel mildheid toont na zoveel tijd en waarom hij daarbij buiten de 
kring der direct betrokkenen is gegaan (Huygens ontving b.v. ook geld, maar 
had aan geen enkele delegatie of officiële bespreking deelgenomen 97). 

95) Worp, nr. 1013. 
96) Worp, nr. 1140. 
97) A. Waddington, La République des Provinces-Unies, La France et les Pays-Bas Espagnols, I, 
Paris, 1895, 275; Molhuysen, nr. 2825. 
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Tijdens de veldtocht van 1635 is hij weer geen gedeputeerde te velde. Als hij 
in Den Haag hoort van de plundering van Tienen door de Staatse troepen, 
schrijft hij aan Huygens: De elende te Thienen voorgevallen bedroeft vele lui
den . . . De Papisten soecken het te exaggereren boven t' gene tot Neerden ende el
ders voor desen gepleecht is, dan en considereren nyet dat dit niet alleen met adveu, 
maer voergaende ordre ende last van de officiers des Conincx geschiet is, ende t 'an
drere in weerwille, tegens ordre ende tot leetwesen van de respective generaels, tus-
schen beyde t 'welche groot onderscheyt te maecken staet, hoewel van harten ge
wünscht werdt dat het nyet gebeurt ende geen onderscheyt behoufden gemaeckt te 
hebben 98). 
Evenals in 1633 en 1634 heeft Adriaen ook dit jaar weinig animo om naar het 
leger te gaan. Kennelijk is zijn afwezigheid opgevallen en niet gewaardeerd, 
want in 1635 heeft hij moeten beloven bij althans een deel van de campagne 
aanwezig te zijn. Hij verzint echter steeds argumenten waarom hij nog niet uit 
Den Haag of Utrecht weg kan. Ook een verzoek van de prins om te komen 
legt hij naast zich neer 99). In september laat hij weten dat iedereen hem af
raadt om nog te gaan en spreekt de hoop uit dat het in het leger goed zal wor
den opgenomen. Als de campagne al weer afgelopen is en de prins zich weer 
heeft teruggetrokken op Arnhem, overweegt Adriaen alsnog enkele dagen te 
komen, maar zelfs dat gaat niet door 100). 

Ogenschijnlijk heeft hij na zijn ziekte in 1632 genoeg van het krijgsbedrijf en 
zijn ongemakken, en prefereert een comfortabel verblijf in Den Haag of op 
zijn in 1633 verbouwde ridderhofstad Oude Geyn. 

Aan het begin van het oorlogseizoen 1637 heeft Adriaen van de prins een 
overzicht gehad van de sterkte van de vijand, waaruit hij concludeert dat de 
Franse hulp erg hard nodig zal zijn. Een klein winstpunt acht hij dat de vijand 
niet weet waar de focus van de aanval zal liggen. Zijn bezorgdheid neemt nog 
toe als hij verneemt dat de prins ziek is en dat een keizerlijk leger onder aan
voering van Piccolomini de Spanjaarden zal bijstaan. 
Maar anderen zien geen enkel probleem. Van hen zegt Adriaen: Enigen, oock 
politiquen doen nyet al te voorsichtich adviserende van daer nyet alleenl. de appa
rent ie maer genouchsame seeckerheyt van een geluckich succes, zij sijn te vroech 
op, t 'en sal so facil nyet toe gaen, 't welck den tijt leren sal, ende veroorsaken dus
danige advertentien traecheyt ende nonchalance 101 ). 
Dit jaar zegt Adriaen bij voorbaat al dat hij niet mee zal trekken met de veld
tocht. Tijdens de zomer blijft hij inderdaad gedurende acht weken in Utrecht 
en op zijn slothe. Maar zo lang laten zijn politieke vrienden hem niet met rust. 
Voorstellen die Charnacé heeft gedaan wil de graaf van Culemborg samen 
met Adriaen en anderen met de prins gaan bespreken. Daartoe zoekt hij 
Adriaen op in zijn slot. Maar deze laat zich niet overhalen, evenmin als de 
graaf enkele dagen later zijn drost nog eens stuurt en ook niet als weer wat la-

98) Worp, nr. 1151. 
99) Koninklijk Huisarchief, A14-XI E-l, 5 sept. 1635. 
100) Worp, nr. 1151 ; KHA, 7 sept., 25 nov. 1635; RAU, Staten 231-20, resol. 17/18 nov. 1635. 
101) KHA, 15, 18, 30juli 1637. 
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ter een lakei van de graaf met een schriftelijk verzoek komt. Veiligheidshalve 
informeert hij zijn vriend Huygens dat er binnenkort enkele heren zullen ko
men die daartoe meer zin en lust hebben dan onderwerpen. 
Ook als Charnacé tijdens het beleg van Breda sneuvelt en men hem dringend 
verzoekt naar Den Haag te komen om de Franse zaken te bespreken, gaat hij 
niet. Hij zegt niet te weten met wie hij dan iets zou moeten of kunnen bespre
ken. Ook het dringend verzoek het griffierschap van de Staten-Generaal waar 
te nemen legt hij naast zich neer. 
Hieruit mag niet worden afgeleid dat zijn politieke belangstelling afgenomen 
zou zijn. Hij laat zich van alles schriftelijk op de hoogte houden en geeft ook 
schriftelijk zijn adviezen en instructies. Maar hij is in geen jaar in Utrecht ge
weest en laat zich nu niet zijn zomervacantie ontfutselen 102). 
Als ten slotte Breda, aan welke belegering ook Adriaen's oudste zoon Gerard 
als luitenant van de cavalerie deelneemt 103), in handen van Frederik Hen
drik valt, dan is het gezin weer in Den Haag. Daar heerst dan grote vreugde, 
waaraan men uiting geeft met dankdiensten, klokgelui en vreugdevuren. 
Huygens laat hij weten dat de agent van Zweden, Spiering, de kroon spande 
door op twee masten 80 pektonnen te laten branden en aan iedereen wijn te 
schenken. Een goede tweede was de smid op het buitenhof die een paard van 
ijzerdraad en pek heeft gemaakt welke uren heeft gebrand. Spectacula vulgi 
(volksvermaak) voegt Adriaen er aan toe 104). 

Nog éénmaal raakt hij betrokken bij een incident dat de relatie met Frankrijk 
kan verstoren. Maria de Medici, koningin-moeder van Frankrijk, die sinds 
1631 in de Zuidelijke Nederlanden vertoeft, komt met haar gevolg in septem
ber 1638 plotseling de Republiek binnen. Zij verzoekt de Staten-Generaal aan 
haar zoon te vragen of ze weer terug mag komen. Daarbij dringt zij aan op 
snelheid en discretie. Bijna dagelijks houdt Adriaen via Huygens de prins op 
de hoogte en verzucht dat Maria veel werk veroorzaakt. Namens de Genera-
liteit schrijft Adriaen ook naar de graaf van Chauvigny, een vertrouweling 
van de Franse koning, om hem de pijnlijkheid van de situatie uit te leggen en 
advies te vragen. De graaf houdt zich echter op de vlakte. Ook de speciale ge
zant die naar Parijs wordt gestuurd, de befaamde De Knuyt, komt onverrich
ter zake terug 105). 

Maria de Medici is dan al lang weer vertrokken naar Engeland. Als ze zich 
voor de overtocht naar Vlaardingen begeeft, zit de wind enkele dagen tegen. 
Adriaen smeekt God dat de wind 24 uur lang gunstig mag zijn. Zijn bede vindt 
gehoor, Maria vertrekt, en Adriaen haalt opgelucht adem 106). 
In september is ook de toekomstige Lodewijk XIV geboren. De prins wil zijn 
gelukwensen over laten brengen door graaf Hendrik van Nassau-Siegen. 
Daarnaast blijkt Frederik Hendrik er de voorkeur aan te geven dat de felici-

102) KHA, 29/19 aug., 2 sept., 12/2 sept, 5 okt. 1637. 
103) KHA, 19/9 sept. 1637. 
104) Worp, nr. 1742. 
105) Worp, nr. 1940, 1951, 1958, 1967. 
106) Worp, nr. 1983. 
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taties van de Staten-Generaal niet door de normale ambassadeur overge
bracht zullen'worden, maar door de graaf van Brederode als buitengewone 
gezant. 
Adriaen weet van deze plannen en zorgt er voor dat zijn tweede zoon Henric 
met de beide heren mee naar het Franse hof mag. 
Van Brederode moet er nog wel voor zorgen dat de Staten-Generaal, waar
naar hij zelf afgevaardigd is, hem met deze opdracht belasten. Maar dat loopt 
helemaal fout. Volgens Adriaen komt dat door het onvoorzichtige spel van 
Van Brederode, die met hangende pootjes naar de prins terug moet 107). 
De twintig-jarige Henric gaat dan alleen met graaf Hendrik naar Middelburg, 
waar zij De Knuyt oppikken, die vanwege Maria de Medici naar Parijs moet 
108). 

Het Haagse hofleven 

Na zijn benoeming in maart 1630 voor weer drie jaar in de Staten-Generaal, 
verhuist het gezin van Utrecht naar Den Haag, waar het spoedig een woning 
betrekt aan de Vijverberg 109). Vanuit zijn huis heeft hij een prachtig uitzicht 
op de vijver met op de achtergrond de gebouwen van de Staten-Generaal en 
het Stadhouderlijke hof, beide gevestigd binnen het paleis van de graaf van 
Holland. De wijk waarin het huis ligt wordt het Adelskwartier genoemd. Daar 
wonen niet de autochtone Hagenaars maar wel de afgevaardigden naar de 
Staten-Generaal en de Staten van Holland, die op het Binnenhof werken en 
hier slechts ambtshalve wonen. Een deel van de bewoners heeft een internati
onale achtergrond. Dat zijn de buitenlandse gezanten en de vele hoge officie
ren. Verder woont er de adel, waaraan de wijk zijn naam ontleend. 
's Winters als veel van de militairen thuis zijn gaat het er nogal wild aan toe 
met duels en vechtpartijen, maar in de zomer is het er heel wat rustiger. Men 
eet dan tussen 12 en 1 en gaat daarna uit rijden in het Voorhout. Alle ambas
sadeurs en grote heren doen daar aan mee, meestal in wagens met zes paar
den bespannen 110). 

Maar soms wordt er - reeds toen - gedemonstreerd op het Binnenhof, zoals in 
november 1631, als Adriaen geconfronteerd wordt met de echtgenotes van 
zeelui die door de Duinkerker kapers gevangen zijn genomen en die eisen dat 
hun mannen zo snel mogelijk uitgewisseld zullen worden 111). 

In Den Haag komt Adriaen ook in contact met Karel Lodewijk, keurvorst 
van de Palts, die de Engelsen een warm hart toedraagt. Als de keurvorst in de 
zomer van 1637 net uit Engeland is teruggekeerd, doet hij een dringend be
roep op de Staten-Generaal gevolg te geven aan het verzoek van de Engelse 
koning, dat juist door de gezant Boswell is overgebracht, de banden strakker 
aan te halen 112). 

107) KHA, 24 sept., 27 sept., 2 okt., 1638. 
108) KHA, 24 sept. 1638. 
109) GA Den Haag, Doopboek nr. 1, 4(1630); Not. arch. 154, fo 9. 
110) C. de Wit, Den Haag vroeger en nu, Bussum, 1968, 51/58. 
111) Worp, nr. 644. 
112) KHA, 26 juli 1637. 
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Als na enkele dagen nog niets gedaan is aan het verzoek van de koning, vraagt 
de keurvorst aan Adriaen, die president is, voor de vergadering van de Staten-
Generaal bij hem langs te komen. Tijdens Adriaen's bezoek herhaalt hij zijn 
verzoek nog eens. Hij had reeds laten doorschemeren het uiterst vervelend te 
vinden dat desen staet Engeland mespriseert, ende Vranckrijck in alles caresseert 
113). Twee dagen later laat de keurvorst weer bij Adriaen navragen hoe de 
stand van zaken is. Het gevolg is dat snel daarop besloten wordt om Boswell 
een vriendelijk briefje te sturen waarin staat dat men eerst meer kennis van 
zaken wil hebben voordat over de gemeene saeck kan worden besloten 114). 
Kennelijk voelt men op dat moment erg weinig voor Engeland. Dat blijkt ook 
nog eens als enkele weken later onze gezant Van Beveren uit Londen terug
keert om verslag uit te brengen. Adriaen schat de waarde van de verhalen niet 
zo hoog. Sonder dat present ben geweest dese dach geviert hebbe mijne telle quelle 
indispositie, ooc hebbe in mijn jeucht tot genouch doen de historie van Troje 
(sprookjes?) gehoort ende gelesen schrijft hij aan' Huygens op de dag dat Van 
Beveren verslag zal doen. Als blijkt dat het verslag even is uitgesteld, ver
zucht hij: lek sal dictym cretensum noch eens moeten hooren reciteren 115). 

Er zijn uiteraard legio andere zaken geweest waarbij Adriaen is betrokken, 
zoals de politieke ontwikkelingen in en de banden met Denemarken, Zwe
den, Polen, Venetië, de diverse Duitse staten enzovoort 116). Hij onderhoudt 
goede contacten met de Nederlandse agenten in het buitenland zoals van de 
Veken en Bilderbeeq, welke laatste speciale relaties met Ginetti, de legaat 
van de paus, heeft gehad 117). Een andere, steeds terugkerende bemoeienis, 
is die van de betaling van de legeronderdelen en het ronselen van waardgel
ders. Ook bij de zeezaken is hij betrokken 118). Vermeld kan worden de ver
vanging van de admiraal Van Dorp, zwager van Huygens en een goede vriend 
van de prins, door Maarten Harpertszoon Tromp in oktober 1637. Van Dorp, 
die geen goede admiraal is geweest, stond voortdurend onder druk van Hol
land, maar werd door Frederik Hendrik in bescherming genomen. Nadat hij 
weer eens fel was aangevallen, wist vadertje Cats, raadspensionaris van Hol
land, hem over te halen om zijn ontslag in te dienen bij de Generaliteit. Ge
zien de achtergronden, schitterden zeer veel afgevaardigden door afwezig
heid tijdens de vergadering van de Staten-Generaal, waarin de ontslagaan
vraag werd gehonoreerd. 

Adriaen schrijft: In mijn sin heejt de admirael wat te precipitant gedaen int quite-
ren van zijn charge. Voor de prins betekende het dat een goede vriend op aller
minst plezierige wijze was afgegaan. Volgens Adriaen waren de Amsterdam
mers even blij met het ontslag als met de inname van Breda 119). 
Doordat de Staten van Hollana in Den Haag vergaderen, blijft Adriaen uit-

113) KHA, 29 juli 1637 (twee brieven met dezelfde datum). 
114) KHA, 30 juli, 14 aug. 1637. 
115) KHA, 13/14 aug. 1637 (is één brief met twee data). 
116) Worp, nr. 631, 949, 977, 1013, 1122. 
117) Worp, nr. 1014, 1574, 1604. 
118) Worp, nr. 623, 716, 794, 1140. 1951. 
119) Worp.nr. 1744, 1751, 1753: Poelhekke, 462/465. 
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stekend op de hoogte van wat er in de grootste provincie speelt. Zijn informa
tie en opvattingen daarover geeft hij ook steevast door aan Huygens en Fre-
derik Hendrik. Een groot vriend van Holland lijkt hij niet te zijn 120). Ook 
niet van de Amsterdammers die regelmatig hun schepen verhuren en goede
ren leveren aan de Spanjaarden 121). Ook de earner van assurantie, een soort 
verzekeringsmaatschappij voor de koopvaarders, waarvan Adriaen een voor
stander is, wordt door Amsterdam met succes tegengehouden. Reeds in 1629 
is hij daarover bezig met Van de Capellen, met als doel om via Utrecht, Gel
derland en Overijssel een doorbraak te forceren 122). Hij is ook belast ge
schillen tussen leden van de Ommelanden op te lossen 123) en met de proble
men in de Meierij van Den Bosch wordt hij regelmatig geconfronteerd 124). 
Vermeld moet nog worden dat Adriaen's naam voorkomt in de oude Staten
bijbels. Nadat de vertaling van de bijbel, waar op de synode van Dordrecht 
toe was besloten, in 1637 in druk zal verschijnen, wordt op 10 juni 1637 in de 
Staten-Generaal een acte van authorisatie goedgekeurd. Adriaen is dan presi
dent en ondertekent deze acte. Op 29 juli wordt er uitvoerig over gediscussi
eerd of deze acte voor in de bijbel gedrukt zal worden. Onder voorzitterschap 
van Adriaen wordt hiertoe besloten, waardoor Adriaen's naam als onderteke-

120) Molhuysen, nr. 4042. 
121) Worp, nr. 1604, 1615, 1645. 
122) Worp, nr. 955; Aitzema, 1639, 176; v. d. Capellen, I, 494. 
123) v.d. Capellen, 1.648. 
124) Worp, nr. 623, 794, 955. 
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naar van de acte van authorisatie in alle Statenbijbels prijkt 125). Is het toeval 
dat beide besluiten vielen in vergaderingen waarbij Adriaen president was, of 
speelde wellicht ijdelheid daarbij ook een rol? 
Het verblijf in Den Haag is een feestelijke en drukke periode geworden waar
bij het zakelijke wordt afgewisseld met festiviteiten en ontvangsten. Ook fa
milieleden en vrienden komen vaak en graag bij Adriaen's gezin logeren. 
Adriaen zelf heeft deze periode als tijdelijk gezien, want hij legt geen geld vast 
in onroerend goed in Den Haag, maar blijft wel in Utrecht investeren 126). 

Uit de Haagse periode stamt zijn uitvoerige correspondentie met Van Bu-
chell, Barlaeus, Huygens, Le Lieu de Wilhem en vele anderen. Met de beken
de geschiedkundige Arent van Buchell heeft Adriaen lang contact gehad. 
Beiden zijn advocaat voor het Hof van Utrecht geweest, maar ook op andere 
gebieden, zoals de geschiedenis van Utrecht, hebben ze een gemeenschappe
lijke belangstelling. Op aanbeveling van Adriaen mag Van Buchell een ont
werp maken voor een erepenning voor Piet Heyn nadat deze de zilvervloot 
heeft buitengemaakt, en voor Adriaen's ridderhofstad Oude Geyn maakt Van 
Buchell het zegel. Voor Peter Ploos van Amstel die in 1633 is overleden ont
werpt dezelfde Van Buchell een grafschrift als Adriaan in 1637 een kapel in 
de Domkerk koopt en zijn broer daarin wordt bijgezet. 
Voor Adriaen's uitgebreide bibliotheek, die een waarde van ruim 3000 gulden 
heeft 127) levert Van Buchell regelmatig moeilijk te verkrijgen boeken. 
Van zijn kant stelt Adriaen veel belang in het historisch en genealogisch on
derzoek van Van Buchell. Met name is hij geïnteresseerd in de boekenreek; 
die Van Buchell voornemens is te publiceren over de historie van Utrecht, 
zijn kastelen en hun bewoners en Adriaen geeft Van Buchell advies over de 
opzet van zijn boeken en wint ook het oordeel in van experts. Ook geeft Adri
aen hem regelmatig inside information over standpunten in de Utrechtse Sta
ten. Eveneens helpt hij Van Buchell's neef doctor Joseph en de broer van Bu-
chell's vriend, de rector magnificus van Leiden, Vortius. Van Buchell laat 
Adriaen weten dat hij en alle betrokkenen sullen 't alder tijt die weldaden erken
nen 128). 

Ook de Amsterdamse hoogleraar en dichter Caspar Barlaeus wordt regelma
tig door Adriaen's bemiddeling geholpen. Naast bezoeken aan Adriaen, 
schrijft Barlaeus hem van tijd tot tijd, doorgaans in de vacantieperiode. Hij 
laat dan de hoogleraar zwijgen en de dichter spreken en hoopt zo met zijn brie
ven even afleiding te bieden bij de staatszaken. 
Af en toe stuurt Adriaen hem geschenken, zoals een vat Franse wijn en ver
schillende keren Limburgse kaas, waarop Barlaeus dan als dank een lofdicht 
maakt op de kaas. Hun gemeenschappelijke belangstelling ligt op het gebied 

125) Worp, nr. 1600. 
126) GA Den Haag, Not. arch. 34, 193 en 154 fo 7, 9; K.HA, 13 sept. 1636. 
127) RAU.Oudegein 180, 11. 
128) G. Brom, Diarium van Arend van Buchell, Amsterdam. 1907, LVIII, LXIII; RUB Utrecht, 
HS van Buchell 3L3', 29 nov. 1636, 11 mrt. 1637; Hs van Buchell 983, fo 99v/101r: Britisch Li
brary London, MS van Buchell 24212 fo 27, 26 jan. 1634. 
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van politiek, kerkelijke zaken, wijsbegeerte, literatuur en dichtkunst. Kenne
lijk hebben ze het goed met elkaar kunnen vinden. Als in maart 1636 Adri-
aen's vrouw Agnes van hun dochtertje Maria Odilia bevalt, stuurt Barlaeus 
een felicitatiebrief, waaruit het ideaalbeeld van de vrouw in de zeventiende 
eeuw zou kunnen spreken. Het uit het Latijn vertaalde citaat luidt: Dat zij de 
eerste dagen als zuigeling door mag komen komen zonder stuipen; dat zij zonder 
pijn tandjes mag krijgen; dat zij als meisje mooi mag worden, maar niet al te be
geerlijk, maar ook niet te weinig; dat zij als huwbare vrouw schoonheid pare aan 
bescheidenheid en vroomheid; dat zij als zij gehuwd is haar man niet zal comman
deren noch dienen; dat zij als moeder haar kroost noch waanzinnig liefheeft noch 
verwaarloost; dat zij op leeftijd gekomen zich mag troosten met de hoop op een be
ter leven en met het bewustzijn haar leven goed te hebben doorgebracht 129). 
Maar ook verder in de wetenschappelijke wereld heeft Adriaen zijn contac
ten, zoals met de Leidse hoogleraar Heinsius, die regelmatig komt logeren 
130). Het zal hem zeker gestreeld hebben dat Gronovius het boek dat hij in 
1638 uitgeeft van de briefwisseling van de bekende geleerde Casaubonus, aan 
hem wordt opgedragen 131). 

In het Adelskwartier onderhoudt hij nu privé-contacten met degenen met wie 
hij ook zakelijke relaties onderhoudt. Zijn buurtgenoot Constantijn Hygens, 
die secretaris van Frederik Hendrik is, heeft een bijzondere plaats in zijn le
ven ingenomen. Beiden zijn niet alleen goed bevriend, maar helpen elkaar 
ook voortdurend in het politieke en privévlak, dat overigens in die tijd niet zo 
duidelijk gescheiden was als nu. Deze vriendschap, die lijkt te zijn ontstaan 
nadat Adriaen in 1630 in Den Haag is komen wonen, wordt ondersteund door 
het over en weer geven van boeken, o.a. over filosofie en dichtkunst, waarin 
beiden zijn geinteresseerd. Maar ook andere cadeaux zoals een gouden ket
ting met medaille, geeft Adriaen om Huygens te bedancken en vereren 132). 
Ook de wederzijdse echtgenotes kunnen het goed met elkaar vinden. Tevens 
komen beide dames over en weer op veelvuldig voorkomend kraambezoek 
133). 

Door de aard van zijn werk is Huygens buiten het winterseizoen vrijwel altijd 
in het leger en gedurende die tijd schrijven zij elkaar nagenoeg wekelijks, 
soms zelfs vaker 134). Adriaen en Constantijn vertrekken nooit uit Den Haag 
zonder uitvoerig afscheid te nemen en afspraken te maken over de wijze van 
verzenden van de brieven 135). 
Adriaen houdt hem dan niet alleen op de hoogte van de internationale politie-

129) Caspar Barlaeus epistolarium liber, Amsterdam, 1667, briefnr. 204, 211, 239, 273, 297, 330, 
378; Worp, nr. 669,697. 
130) Worp, nr. 1673, 1679. 
131) J. F. Gronovius, Isaaci Casaubon epistolae, Den Haag, 1638. 
132) KHA, 3, 12/2, 19/9 sept. 1637 en een ongedateerde van omstreeks 1630. 
133) KHA,26mrt. 1631, 9 aug, 16/6 sept. 1631, 14juni 1633,7sept. 1635. 
134) Meer dan honderd brieven van Adriaen Ploos aan Huygens zijn bewaard gebleven en be
vinden zich in het Koninklijk Huisarchief. Worp heeft een belangrijk deel van deze brieven in 
zijn geheel, in onderdelen of als samenvatting opgenomen. De persoonlijke zaken van Adriaen 
heeft Worp vrijwel geheel weggelaten. 
135) KHA, 24 sept. 1634, 31 jan. 1635, 21 aug. 1637. 
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ke ontwikkelingen, maar ook van de standpunten van de provincies en van de 
gesprekken in de wandelgangen. Eveneens schrijft hij over persoonlijke za
ken van de politici en andere sterren aan het Haagse firmament en menige li
aison wordt doorgegeven 136). Het is verwonderlijk dat Adriaen, ondanks de 
zeer gebrekkige communicatiemiddelen, steeds van vrijwel alles op de hoogte 
blijft. Hij heeft op allerlei plaatsen zijn vertrouwenslieden, die hij wellicht zelf 
aan hun ambten heeft geholpen (zoals verderop zal blijken), van wie hij regel
matig de meest geheime informatie krijgt. 
Omgekeerd zorgt Huygens door voorspraak bij Frederik Hendrik ervoor, dat 
allerlei persoonlijke opvattingen en wensen van Adriaen op het juiste mo
ment geventileerd en doorgaans ook gehonoreerd worden. Die persoonlijke 
wensen hebben veelal betrekking op het vergeven van eervolle en goedbe
taalde ambten door de prins aan Adriaen's familieleden, vrienden en beken
den. Het betreft benoemingen in de magistraat van steden als Utrecht, Wijk 
bij Duurstede, 's-Hertogenbosch enz., officiersplaatsen, ambten als drost, 
thesaurier, griffier en rentmeester van de graafschappen en andere heerlijk
heden van prins. 

Niemand heeft via Huygens zo veel gunsten en diensten gevraagd als Adriaen 
en voor niemand heeft Huygens zich zo ingezet als voor hem. Zelfs Huygens 
zwager David le Lieu de Wilhem, die ook af en toe een gunst voor een vriend 
vraagt, wordt wel eens scherp terecht gewezen en Huygens stelt dan dat hij 
daar niet aan kan beginnen 137). Huygens vraagt Adriaen ook wel om hem te 
helpen, zoals met een prebende die ter repartitie van Geëligeerden staat 138), 
een vergoeding ten laste van de Staat van Oorlog voor het decoderen van on
derschepte brieven van de vijand 139), functies voor vrienden die door de Sta-
ten-Generaal te vergeven zijn en een enkele maal het stuiten van een vijand 
van Huygens die zo een functie ambieert 140). Maar al met al heeft Huygens 
meer voor Adriaen gedaan dan omgekeerd. 
Adriaen benadert het duo Frederik Hendrik-Constantijn Huygens zeer sub
tiel. Voor de relevante zaken neemt hij rechtstreeks contact op met de prins 
en vraagt dan Huygens erop toe te zien dat de prins het zich ter harte neemt. 
Als het schriftelijk moet, dan krijgt Huygens eerst het concept voor de brief 
aan de prins met het verzoek deze te zuiveren op hetgeen de prins aenstote-
lijck zou wesen. Soms is het duidelijk dat Adriaen een spelletje met de prins 
probeert te spelen, zoals in het geval waarin Adriaen een vrijgeleide wil los-
krijgen voor zijn kennis de heer Van Brakel uit Brussel. Hij stuurt dan niet al
leen eerst een concept-verzoek, maar geeft tevens aan Huygens aan, welke 
voorwaarden de prins ingefluisterd moeten worden om aan het vrijgeleide te 
verbinden 141). 

136) KHA, 21/11 okt. 1631, 4 okt. 1632, 19/9 sept, 15okt. 1637. 
137) Worp, nr. 798. 
138) KHA, 20 juni 1633, 25 nov. 1635, ongedateerde, geschat begin 1633. 
139) KHA, 29/19 aug., 15 okt. 1637. 
140) KHA, 20 juni 1633, 23 okt. 1637, 6 sept. 1638. 
141) KHA, 9 dec. 1639, 17 dec. 1634. 
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In de begintijd van hun vriendschap reageert Constantijn kennelijk niet altijd 
even snel op Adriaen's verzoeken, want op een gegeven moment zegt laatst 
genoemde dat hij hem snel hoopt te kunnen spreken om uit te leggen wat 
Constantijn in de wind schijnt te slaen 142). Jaren later lijkt dit te zijn omge
keerd en Adriaen laat weten dat werdt gehoopt dat Zijne Ed. voorts nyet op een 
formaliteit sal willen staen maer hem houden voor versocht. Dat lijkt niet overbo
dig want sindsdien herinnert Constantijn hem regelmatig aan beloften die 
Adriaen lijkt te vergeten na te komen 143). Maar ook over minder zwaar
wichtige zaken wordt geschreven, zoals het geval van de kanunnik Peter van 
Noordwijk die 's nachts in Utrecht overleden is op de overgang van juni naar 
juli tijdens het luiden van de klok van twaalf uur. De vraag doet zich voor of 
hij in juni of in juli is overleden. Zo het in juni zou zijn, dan mogen de kanun
niken zelf een opvolger aanwijzen, in het andere geval moet de prins dat 
doen. Wellicht dat deze brief ook gezien moet worden als een stille hint aan 
de prins 144). Een enkele keer vermaant hij Constantijn dat hij niet vaak ge
noeg naar Amalia van Solms schrijft over de toestand en handelingen van 
haar echtgenoot de prins 145). 

Een minder belangrijke rol dan Huygens speelde in dit verband de graaf van 
Solms, de broer van Amalia en dus zwager van de prins. Deze Johan Albert 
van Solms was generaal in het Staatse leger, proost van de Utrechtse kerk van 
St. Jan en op aandrang van Frederik Hendrik, evenals Adriaen, Geëligeerde 
geworden. In veel mindere mate dan van Huygens, maakt Adriaen van de 
graaf gebruik om zijn zaken bij de prins te behartigen 146). Maar ook met 
Amalia van Solms heeft Adriaen regelmatig contact en af en toe vraagt ze 
hem bekenden van haar aan een ambt te helpen. Kennelijk gaat het dan om 
personen of handelingen waaraan de prins geen medewerking zou willen ge
ven. Als hij in oktober 1636 een afspraak met haar heeft op het Huis ter Nieu-
burch in Rijswijk, is de dokter hem net voor geweest, want Amalia hadde haer 
den ader doen laeten, dan was geheel wel 147). 

Zijn overbuurman aan de Vijverberg is Johan Maurits van Nassau, die gou
verneur van Brazilië wordt. Bij hem weet Adriaen de twee oudste zonen van 
zijn overleden broer Peter, over wiens kinderen hij voogd is, onder te bren
gen. De oudste, Gerard geheten, wordt page. Helaas overlijdt hij al op 17 ja
rige leeftijd tijdens een reis. Nicolaes wordt vaandrig en trekt met Johan 
Maurits mee naar Brazilië. Daar sneuvelt hij op 20 jarige leeftijd. Achteraf 
bezien had Adriaen met Johan Maurits niet zo'n goede keuze gedaan voor 
zijn jonge neven 148). 

142) KHA,4okt. 1631. 
143) KHA, 8 aug. 23 okt. 1637, 19/9 mei 1638. 
144) KHA, 15/5 juli 1638. 
145) KHA, 18 juli 1637. 
146) KHA, 9 aug. 1634, 19 juni 1635, 2, 5,9, 17/7 sept. 1637, 27 juli 1638. 
147) KHA, 20juni 1633, 8, 14. 19juni 1635, 18 okt. 1636. 
148) RAU, RA 196-2, 18 dec. 1635; BvTP, 24. 
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Aft>. 7. ,,Brief van Adriaen Ploos van Amstel aan Constantin Huygens". In deze brief van 19/9 au
gustus 1637 vraagt hij of Huygens verlof kan verzorgen voor zijn zoon Gerard Ploos van Amstel om 
naar de vergadering van het kapittel van St. Pieter in Utrecht te kunnen gaan. Zo niet, dan raakt Ge
rard een deel van zijn prebende kwijt. Koninklijk Huisarchief, inv. nr. G 1 m 8". 

Heer van Tienhoven, 't Geyn enz., proost van St. Marie, thesaurier van de Dom. 
enz 

Ondanks zijn drukke politieke leven, weet Adriaen een aanzienlijk vermogen 
bijeen te brengen dat hij belegt in huizen, ridderhofsteden en grond, maar 
vooral in heerlijke rechten. Omstreeks 1625 is hij reeds ambachtsheer van 
Tienhoven en 't Geyn, heeft o.a. drie huizen in Utrecht, één aan het Begijnen
hof waarin hij dan zelf woont en dat grenst aan het huis van zijn broer Peter, 
en twee aan de westzijde van de Oude Gracht, die beide verhuurd zijn. In één 
ervan, de Lanscroon genaamd, gaat hij later wonen 149). 
Het verwerven van de ambachtsheerlijkheid van 't Geyn in 1620, vormt het 

149) GAU, Register van transporten en plechten, 27 dec. 1623,417/419; 11 juni 1624,453/459; 
6 juni 1628, 365/366; Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden, de provincie Utrecht, deel 
XII, Amsterdam, 1758, 157; RAU, Oudegein 7 en HS Atteveldt omslag 432. 
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begin van een serie systematische aankopen in dat gebied die zijn gezag en 
aanzien daar sterk vergroten. In 1626 en 1627 koopt hij van de twee eigenaars 
de ridderhofstad Oude Geyn met de bijbehorende landerijen, de weg van 
Oude Geyn naar Jutphaes en andere wegen, leen-, tijns-en erfpachtsgoede
ren, tienden, vis- en andere rechten, zoals de collatie van de armenpot van de 
St. Jacobskerk in Utrecht. Deze twee partijen worden met toestemming van 
de Staten in 1627 in het Stichts leenregister weer als één partij geregistreerd 
en in 1629, wederom op Adriaen's verzoek, tezamen met de ambachtsheer-
lijkheid van 't Geyn tot één onversterfelijk erfleen gecombineerd. Dit kost 
hem voortaan jaarlijks 150 ponden tot 40 groten vlaams aan de Domeinen 
150). 

Om de entree naar de ridderhofstad te verfraaien laat hij in 1629 met gerech
telijke dwang een mesthoop, dammen en een brug van de landerijen langs de 
toegangsweg verwijderen door de gebruiker van die grond 151). In 1630 koopt 
hij grond aan om de betreffende weg te verbreden 152) en in 1631 verkrijgt hij 
de collatie van een vicarij in de St. Joriskerk in Amersfoort, die hij contractu
eel verbindt aan de eigenaar van Oude Geyn 153). Twee jaar later laat hij de 
ridderhofstad geheel verbouwen tot een eigentijds buiten. 
Er wordt dan gesproken van het goedt ten Oude Geyn met sijn huys ende hoff-
stad, graghten en cingels, sijnde het sehe huys voorsten met verscheydene saletten, 
earners, kelders, kluysen mitsgaders sijn voorburch met de stallingh, loots ende wa-
genhuys daer op staende, benevens een bouwhuys met sijn erven en schuyr, alsmede 
met sijn boomgaerden, hoff ende visserijen, bosschen, bepotinge ende beplantinge 
daer op staende 154). 

Het patronaatschap van de kerk en pastorie van Jutphaes krijgt hij in erfpacht 
van het kapittel van Oudmunster en hij wordt er op zijn verzoek, ondanks 
protesten van de kerkeraad en de classis van Utrecht, door de Staten op een 
heergewaad mee beleend als een onderdeel van het reeds gecombineerde on-
versterfelijke erfleen 155). 
In 1637 doen schout, burgemeester, schepenen en alle inwoners van 't Geyn 
onherroepelijk afstand van de hoge heerlijkheid, die 't Geyn in 1294 van bis
schop Jan van Zierik had gekregen, ten gunste van Adriaen, die de oude 
handvesten bij Frederik Hendrik als stadhouder en het Hof van Utrecht laat 
registreren. Het jaar daarop verwerft hij, via een ruil met de Staten, als een 
onversterfelijk erfleen de hoge en middelbare heerlijkheid van Jutphaes en 't 
Geyn. Aangezien deze ruil aanleiding is geweest tot een grote politieke rel, 
wordt er in een volgend hoofdstuk uitvoerig op ingegaan 156). 
Inmiddels heeft Adriaen ook omstreeks 60 ha grond rond Oude Geyn aange
kocht 157). 

150) RAU, Oudegein4, 7,43. 125. 
151) RAU, Oudegein 99. 
152) RAU, Oudegein 100. 
153) RAU, Oudegein 42. 
154) RAU, Oudegein 3. 
155) RAU, Oudegein 40,41; Staten 231-20, resol. 4, 8,9, 17 juli 1635. 
156) de Geer, 73/78. 
157) RAU, Oudegein 180. 
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We zijn in 1638 als hij rondom de verbouwde ridderhofstad als privé bezit een 
Vrijwel souverein overheidsgezag heeft weten te vestigen. Hij benoemt de be
stuurders, rechters, overheidsfunctionarissen en de dominee, int tienden en 
erfpachten en beheert de leenkamer waaruit heergewaden o.a. in de vorm 
van zwanen, als inkomsten voortvloeien. In zijn naam worden de rechten en 
gewoonten gehandhaafd, de ingezetenen tegen geweld en overlast be
schermd, misdadigers en verdachte personen in hechtenis genomen en na 
vonnis van zijn schepenbank gestraft 158). 

Naast eigenaar van dit kleine imperium, is Adriaen niet alleen ambachtsheer 
van Tienhoven, maar ook van Wthorst en Cudelstaert, bezit hij de ridderhof
stad Lievendaal, een grafkapel in de Domkerk, vijf huizen, ruim 200 ha bouw
en weiland en 50 ha bos. Verder heeft hij geld geïnvesteerd in een zinkmijn en 
in inpolderingen in Zeeland en 20.000 gulden vastgelegd in lijfrenten voor zijn 
kinderen. In totaal bedraagt zijn vermogen dan omstreeks een kwart miljoen 
carolus guldens en levert rond 8.000 gulden per jaar op. Het geheel laat Adri
aen beheren door zijn rentmeester Cornelis van Montfoort, die hij tevens be
noemt tot schout van 't Geyn 159). 
De volgende cijfers geven een beeld van de toenmalige gulden: een vierkante 
meter bouwland kostte ongeveer een stuiver, een rechter verdiende per jaar 
omstreeks 1500 gulden, een predikant in de stad Utrecht 400 en op het platte 
land 200 gulden en een boer in Brabant niet veel meer dan 50 gulden. De sol
dij bedroeg 6 gulden per maand. Huygens verdiende naast zijn emolumenten 
500 gulden per jaar 160). 
Om te voorkomen dat dit imperium na zijn dood door boedelscheiding weer 
uiteen zal vallen, legt'Adriaen vast dat zijn oudste zoon Gerard alle heerlijke 
rechten, ridderhofsteden en bijbehorende gronden zal erven. 
Daarvan moet Gerard aan zijn broer Henric in onversterfelijke erfleen de rid
derhofstad Lievendaal en de heerlijkheid van Tienhoven met alle bijbehoren
de gronden en rechten overdragen. Als heergewaad heeft Adriaen twee witte 
ganzen vastgesteld. De derde zoon Engelbert is voorbestemd voor de uitge
strekte landerijen in Gelderland, die Agnes van Bijier inbracht. De overige 
kinderen - van de zestien kinderen die uit het huwelijk zijn voortgekomen, 
stierf de helft binnen het jaar 161) - krijgen elk 12.000 gulden toegewezen als 
legitieme portie 162). 

158) RAU,Oudegein 11. 
159) RAU, Oudegein 11, 180; GAU, Bibliotheek 1880xx, G. G. Calkoen, Aantekeningen van de 
Dom en de Domtoren, 1922. 23/25 (getypt); GAU, Register van transporten en plechten, 23 feb. 
1664, 59/70 (bevat copie van het testament van Adriaen Ploos en Agnes van Bijier); de Geer, 
73/78; GAU, II 199, (notaris Jacob van Steenre) acte 28 aug. 1632. 
160) RAU, Oudegein 180 (inventaris van de boedel van Adriaen Ploos en Agnes van Bijier); Te
genwoordige staat, XI, 257; H. .Verloren Themaat, Geschiedenis der vicariën in de provincie Utrecht, 
BMHG, Utrecht, 1881, 403; Worp, nr. 629 en inleiding XL1V. 
161) B v TP, 21/23; GAU, Doopboeken, 30 apr. 1617, 1 aug. 1624, 4 aug. 1629; Begraafboeken, 
3 aug. 1624, 23 feb. 1629; GA Den Haag, Doopboek nr. 1, 4; nr. 171, 18, 26, 40; Begraafboek nr. 
64, 9, 30. 
162) GAU, Register van transporten en plechten, 23 feb. 1664, 60/65 de Geer, 73: W. de Vries, 
De Nijkerk-Utrechtse van Bijiers, Nederlandsch Leeuw. 1948. 306/309. 
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Adriaen heeft deze rijkdom zeker niet alleen overgehouden van zijn toelage 
als full-time politicus. Ook heeft hij het niet van zijn ouders geërfd. Weliswaar 
heeft zijn vrouw Agnes van Bijier nogal wat bezittingen in Gelderland inge
bracht, zoals Groot- en Klein Wenckum, Roetgensgoed en Doldermans-
camp, en verwerft hij via erfenissen - hij is o.a. universeel erfgenaam van zijn 
oom, de burgemeester Elbert van Bijier 164) - b.v. veengrond nabij Heren
veen 165). Tevens ontvangt hij incidenteel extra toelages zoals de 10.000 li
vres van de Franse koning in 1636 en 3000 gulden als rechter in 1618-1619. 
Maar ook dat verklaart niet alles van zijn vermogen 166). 
Waarschijnlijk dankt hij zijn rijkdom tevens aan de inkomsten die hij trekt uit 
de voormalige bezittingen van de kerk. 

Binnen de nog functionerende beheersorganisatie van het voormalige katho
lieke establishment vervult Adriaen menige functie. In 1605 wordt hij, zoals 
reeds is vermeld, kanunnik van het kapittel van de Dom en krijgt een preben
de, die hij tot 1637 in bezit houdt. Van 1616 tot 1618 is hij fiscaal en stadhou
der van de lenen en tijnzen van de proosdij van de Dom en als zodanig plaats
vervanger van de proost 167). In 1618 volgt zijn benoeming tot thesaurier van 
de Dom 168). 
In 1635 draagt Johan van Renesse de proosdij van St. Marie aan Adriaen 
over. Nadat Geëligeerden hiermee hebben ingestemd vraagt hij aan de Sta
ten, die formeel twee candidaten aan de prins moeten voordragen, waaruit er 
dan één gekozen wordt, zichzelf en zijn zoon Engelbert metfavorabele recom
mandatie aan Frederik Hendrik voor te stellen. In 1636 volgt zijn benoeming 
tot proost en aartsdiaken van de kerk van St. Marie 169). 
Dit houdt in dat hij voor het leven heer is over de dorpen en heerlijkheden die 
tot de proosdij behoren en drosten, schouten enz. mag benoemen. De lenen 
van het kapittel moeten voor hem verheven worden en hij geniet een inko
men uit de proosdijgoederen. Uiteraard heeft Adriaen zelf niet de tijd deze 
werkzaamheden te vervullen en hij benoemt als zijn plaatsvervanger de vica
ris-generaal Theodoricus, die het zelfde werk moet doen als Adriaen dat van 
1616 tot 1618 voor de proosdij van de Dom heeft gedaan 170). 
Het is niet mogelijk een compleet inzicht te verkrijgen in zijn inkomsten uit 
de kerkelijke goederen. Bekend is wel dat hij door loting de opbrengsten uit 
bepaalde percelen van het kapittel van de Dom toegewezen heeft gekregen. 
In 1636 ontvangt hij b.v. uit de pachten en rantsoenen van de kleine kamer 
300 gulden en 425 uit de grote kamer. Aan presentiegeld voor de vergadering
en van het Domkapittel ontvangt hij, zolang hij in Utrecht woont, omstreeks 
100 gulden per jaar 171). 

164) GAU, Register van transporten en plechten, 6 sept. 1626, 75. 
165) GA Den Haag, Not. arch. 154, acte 12 apr. 1638. 
166) Waddington, La Republique des Provinces-Unies, 275; den Tex, III, 768. 
167) RAU, Kapittel van de Dom 2464-111 en Inventaris Kapittel van de Dom, 283, 312. 
168) RAU, Staten 232-17, resol. 19 aug. 1618. 
169) RAU, Staten 231-20, resol. 7 juli, 9, 15 dec. 1635. 
170) GA Den Haag, Not. arch. 34, fo 193. 
171) RAU, Kapittel van de Dom 749-2, 754 (lootcedulen grote en kleine kamer) en 722-2 (ver
delingpresentiegelden 1626). 
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Daarnaast heeft hij nog een prebende van het St. Catharijnenconvent en ont
vangt hij geld als eigenaar van de helft van het commandeurschap van Weme
lingen 172). 

Omstreeks 1638 is zijn macht en aanzien tot grote hoogte gestegen. Vertrou
weling van Frederik Hendrik is hij dan al sinds lang en oefent zo een zekere 
invloed uit op de samenstelling van de magistraat van Utrecht. Bij de interna
tionale politiek is hij door het Secreet Besogne betrokken. 
Zijn invloed in Utrecht neemt nog toe als hij in 1636 president wordt van de 
Staten van Utrecht. In dat zelfde jaar wordt hij, naast zijn reeds verworven 
Franse adel, ook erkend van oude Hollandse adel te zijn 173). Zijn kerkelijke 
ambten en privé overheidsgezag rond de ridderhofstad Oude Geyn complete
ren het beeld van een geslaagd man. 
Dat hij niet altijd zachtzinnig omspringt met wie hem voor de voeten loopt, is 
uit het voorgaande wel gebleken. Dat hij daarmee vijanden heeft gemaakt is 
ook duidelijk geworden. Zijn familieleden en vrienden heeft hij daarentegen 
royaal mee laten genieten van zijn groeiende macht en invloed, door ze in 
aanzienlijke en goed betaalde ambten te manoeuvreren of bepaalde gunsten 
te bewerkstellen. Zijn broers en zwagers zijn reeds ter sprake gekomen. Zijn 
oom Adriaen Ploos die hij al in 1629 als convooimeester in 's-Hertogenbosch 
weet te plaatsen, wordt met de aanbeveling dat hij een persoon van groote mid
delen, bij allen well bemint ende aengenaem door de prins benoemd tot schepen 
en later tot president-schepen en wordt een der meest vooraanstaande inwo
ners. Deze oom treedt in 1642 als een der eerste protestanten toe tot de Illus
tere Lieve Vrouwe Broederschap, waarvan ook Willem van Oranje lid is ge
weest 174). 

Met de hulp van Huygens en de graaf van Solms weet Adriaen zijn zoon Ge
rard na een scholing in onder andere militaire vakken aan de universiteit van 
Leiden 175) een bliksemcarrière bij de cavalerie te bezorgen 176). Tevens 
speelt hij hem het ambt van Houtvester-generaal van Utrecht toe en regelt 
het zo dat diens regiment in de winter in garnizoen ligt in Amersfoort, zodat 
Gerard dan zijn houtvesterambt uit kan oefenen 177). Gerard wordt tevens 
kanunnik van St. Pieter en Adriaen zorgt er voor dat zijn zoon het strijdge
woel even kan verlaten om de verplichte vergaderingen op 1 september van 
het kapittel bij te wonen 178). Na de bevordering tot luitenant zegt Adriaen 
over Gerard dat hij van sodanige nature is dat hij voor een vrundt in de doot soude 

172) RAU, Staten 722-1, resol. eerste lid 9 mei 1633. 
173) Adriaen Ploos heeft nooit een poging gedaan geadmitteerd te worden in de Ridderschap. 
Wellicht kan zijn afstand van de prebende van de Dom duiden op voorbereidingen om admissie 
te verzoeken. Het geruzie over de hoge heerlijkheid van Jutphaes en 't Geyn, dat door de Rid
derschap is geïnitieerd, kan hem van zijn plannen hebben doen afzien. 
174) KHA, 16/6 sept. 1631, 6 aug. 1633, 24 sept. 1634; G. C. M. van Dijck, Geschiedenis van de 
Illustere Lieve Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch, Tilburg, 1973, 321. 
175) Leids album, 254. 
176) KHA, 4, 13 aug., 5, 7, 9, 17/7, 19/9 sept. 1637. 
177) v. d. Water, II, 427; KHA, 8, 23 okt. 1637, 4, 8. 23 okt. 1638. 
178) KHA, 29/19 aug. 1637. 
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Aft). 8. „Engelbert Ploos van Amstel", 
Cornells Jonson van Ceulen, 1659. Engel
bert (1626-1680) is de derde zoon van Adri-
aen. Hij is heer van Gunterstein, Tienhoven, 
Langestein, Willescop, Kort-Heeswijk en 
Achthoven, rentmeester van het graafschap 
Buren en ontvanger van de 20' en 40'pen
ning. 

gaen . . . ten hoochsten dienstich voor de staet, Sonderling bij de dusdanige occasie 
van belegeringe 179). Zijn tweede zoon Henric studeert in Leiden politica 180) 
en is op jeugdige leeftijd reeds drost van Zuylenstein en Leersum 181), van 
welke heerlijkheid de prins eigenaar is, rentmeester van het graafschap Buren 
en kanunnik van St. Marie 182). Adriaen heeft voor hem een politieke carriè
re op het oog en regelt met de prins een soort stage aan het Franse hof in 1638 
183). 
Engelbert, de derde zoon, begint reeds op 13 jarige leeftijd in Leiden met een 
studie in de letteren 184). Later wordt ook hij rentmeester van het graafschap 
Buren van Frederik Hendrik 185) en heer van Gunterstein, Tienhoven, Lan
gestein enz. 

Dat er bij het zoeken naar dergelijke ambten meer kapers op de kust zijn, 
leert het volgende. Als kolonel Pynssen van der Aa in 1637 overleden is, 
vraagt Adriaen aan de prins of een van zijn twee oudste zonen het nu vrijge-
vallen ambt van drost en stadhouder van de lenen van IJsselstein kan krijgen. 
Ook Huygens vraagt hij een goed woordje te doen. Maar de prins geeft het 
aan zijn hofmeester Arend van Dorp 186). De ironie wil echter dat het ambt 

179) KHA, 19/9 sept. 1637. 
180) Leids album, 281. 
181) BvTP, 22. 
182) Worp, nr. 1140, voetnoot 7; GA Den Haag, Not. arch. 35, fo 1. 
183) KHA, 20, 24 sept. 1638. 
184) Leids album, 301. 
185) RA Gelderland, Inventaris graafschap Buren, 9. 
186) Worp, nr. 1751, 1753. 

82 



veel minder opbrengt dan iedereen heeft gedacht: 200 i.p.v. 1500 gulden per 
jaar 187). Tegelijkertijd lonkt Adriaen naar het ambt van rentmeester van de 
domeinen van IJsselstein, waarvan de huidige functionaris ernstig ziek is. Ook 
daar vist hij achter het net, want na het overlijden van de rentmeester volgt 
diens zoon hem op 188). 
Adriaen's overige twee zoons zijn nog te jong om voor hen tijdens zijn leven 
dergelijke ambten en kanunniksplaatsen te verwerven. 

Johan wordt later, na een rechtenstudie in Utrecht, advocaat voor het Hof 
van Utrecht. Hij is dan al kanunnik en cameraar van St. Jan en wordt heer 
van Groot en Klein Wencken en heemraad. Jacob Hendric maakt als militair 
carrière als zijn 20 jaar oudere broer Gerard, die het tot kolonel van het regi
ment brengt. 
Frederik van Isendoor, die getrouwd is met een nicht van zijn vrouw, weet 
Adriaen aan een burgemeesterpost in Wijk bij Duurstede te helpen en zijn 
neef Wijnant van Ommeren aan een burgemeestersambt in Amersfoort 189). 
Tevens bevordert hij de promotie tot kapitein van zijn neef Johan van Schras-
ser en helpt zijn neef kapitein Van Synderen 190). 
Voor Johan van Bouckhorst, die tekeningen van het beleg van Breda wil ma
ken en uitgeven schrijft hij een aanbevelingsbrief en voor de Franse soldaat 
Grollé, die uit hechtenis is ontsnapt en in Amersfoort is getrouwd, vraagt hij 
gratie 191). 
Ook wordt zijn hulp ingeroepen door een Utrechtse ritmeester op vrijersvoe
ten. De jongeman heeft tijdens zijn verlof zijn maîtresse geschaakt en ligt nu 
in de clinch met de vader. Zijn verlof is over en hij weet niet wat hij moet 
doen en waar hij zijn maîtresse moet laten. 
Adriaen zegt dat hij hem niet kan helpen, maar vindt wel dat hij haar niet kan 
meenemen naar het legerkamp. Dus schrijft hij toch naar Huygens om op een 
geschikt moment de prins uit te leggen waarom de ritmeester niet op tijd te
rug zal keren. Als verklaring voegt hij daar aan toe dat zoiets nou eenmaal 
voorkomt in het leven van een jongeman en dat, hoe de amourette ook mag 
aflopen, hij daarvoor in zijn baan geen schade moet hoeven te lijden. Hoe het 
met de amoureuze ritmeester is afgelopen is niet bekend 192). 

Sinds Adriaen in Den Haag woont, komt hij nog maar enkele malen per jaar 
in Utrecht om de vergaderingen van de Staten bij te wonen. En passant regelt 
hij dan zijn eigen zaken. Hij logeert doorgaans bij zijn zuster Henrica, die met 
haar echtgenoot Diderick Strick aan de Romerburgerstraat woont. Daar ont
vangt hij zijn rentmeester Cornells van Montfoort en zijn notaris 193). Daar 

187) Worp, nr. 1755. 
188) Worp, nr. 1739, 1748, 1779. 
189) Worp, nr. 1749; KHA, 11 okt. 1634, 19/9 mei 1638. 
190) Worp, nr. 1631, 1486, 1498. 
191) Worp, nr. 1682, 1615. 
192) Worp, nr. 1151. 
193) RAU, Oudegein 42, 25 juni 1632; GAU, II 199, Notaris Jacob van Steenre, acte 28 aug. 
1632; RAU, RA 196-2, acte 18 dec. 1635. 
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laat hij in september 1637 ook zijn testament opmaken, waarbij zijn vriend 
Arent van Buchell één van de getuigen is 194). 
Aanvankelijk brengt Adriaen de zomer grotendeels in het legerkamp door, 
maar nadat hij zwaar ziek in 1632 het belegerde Maastricht heeft verlaten, is 
zijn animo om zo de zomer door te brengen sterk afgenomen. 
Nadat het jaar daarop zijn ridderhofstad Oude Geyn is verbouwd, brengt hij 
voortaan de zomer bij voorkeur daar door en van zijn verplichtingen in het le
ger probeert hij af te komen 195). 
Met vrouw en kinderen, vrienden en bekenden blijft hij 's zomers enkele we
ken op de ridderhofstad 196). Hij krijgt daar bezoek van zijn vrienden, zoals 
de graaf van Culemborg en gaat ook bij hem op bezoek 197). Ook wordt er sa
men met de logés op en neer naar Utrecht gereden om bezoeken af te leggen 
198). Echt tot rust komen doet hij daar eigenlijk niet. Hij laat zich volledig op 
de hoogte houden van de ontwikkelingen op internationaal- en krijgsgebied. 
De frekwentie van zijn brieven aan Huygens neemt dan toe. 
Het is natuurlijk wel de periode dat hij als een landheer van zijn kleine impe
rium kan genieten en daadwerkelijk zijn heerlijke rechten uitoefent. Ook zal 
Adriaen wel controleren of de rentmeester zijn bezittingen tot tevredenheid 
beheert en de door hem aangestelde functionarissen als schout, schepenen 
enz. hun functies naar behoren vervullen. 

Jaloezie bij de Stichtse Ridderschap 

Hiervoor is reeds vermeld dat Adriaen de hoge en middelbare heerlijkheid 
van 't Geyn en Jutphaes wist te verwerven, hetgeen een mijlpaal vormde in 
het opbouwen van zijn imperium rondom de ridderhofstad Oude Geyn. Dit 
extra aanzien stak echter een aantal leden van de Ridderschap dermate, dat 
zij een hetze tegen Adriaen startten. Dat heeft ertoe geleid dat - zij het eerst 
na zijn dood en ondanks ingrijpen van Frederik Hendrik - de hoge en middel
bare heerlijkheid van voornoemde plaatsen aan de Staten is getrokken. Deze 
hetze is uitgegroeid tot een rel die de gemoederen zeer verhit heeft. In de re
soluties van de stad Utrecht is in die tijd op geen enkele zaak zo uitvoerig in
gegaan. 
Alles begint met een openbare verkoop in september 1637 van een aantal 
heerlijkheden van de proosdij van St. Jan, waarvoor de deken en het kapittel 
toestemming hebben gegeven. Samen met de Amsterdamse schepen Huyde-
coper koopt Adriaen in één partij o.a. de hoge, middelbare en lage gerechten 
van Wthoorn, Cudelstaert, Beswerenkerf en Steenwijckervelt, in totaal twee
derde van het aangebodenen. Nicolaes Berck, deken van St. Jan, koopt de 
rest. Het koopcontract van Adriaen en Huydecoper wordt door de proost, 
Adriaen's vriend de graaf van Solms, op 1 oktober in het leger voor B reda ge-

194) GAU, Register van transporten en plechten, 23 feb. 1664, 69. 
195) J. D. M. Bardet, Kastelenboekprovincie Utrecht, Bussum, 1975, 203. 
196) KHA, 21 aug, 2 sept. 1637. 
197) KHA, 29/19 aug. 1637. 
198) KHA-, 2. 12/2 sept. 1637. 
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tekend. Op 24 oktober worden ze er mee beleend en op 9 januari 1638 volgt 
de bekrachtiging door Gedeputeerde Staten 199). 

Niet veel later vat in de voornoemde Staten echter de mening post, dat de 
verkoop niet alleen ten nadele van de proost, maar ook ten nadele van de pro
vincie was en besloten wordt om de kopers te vragen hun pas verworven bezit 
over te dragen aan de Staten. Adriaen is de enige die er voor voelt, maar hij 
wil er wel iets voor in de plaats hebben. Als de Staten hem in onversterfelijk 
erfleen belenen met de hpge en middelbare heerlijkheid van 't Geyn en Jut-
phaes, onder behoud van de lage heerlijkheid van Wthoorn en Cudelstaert en 
de Staten de 40' penning en andere overdrachtskosten betalen, is Adriaen ge
negen zijn deel in de proosdijgoederen aan de Staten over te dragen. Tevens 
biedt hij aan de 10.000 gulden, die de Staten aan de proosdij zullen moeten 
betalen, in handen van de rentmeester van de Domeinen te storten. 
Op 8 mei wordt een voorstel van deze strekking in Gedeputeerde Staten ge
bracht. Geëligeerden en Ridderschap zijn het er mee eens, de burgemeesters 
van Utrecht willen de zaak eerst in de vroedschap brengen. Aangezien de 
meerderheid met het voorstel eens is, wordt besloten om zonder ruggespraak 
te accorderen. 

En dat schiet bij de vroedschap in het verkeerde keelgat. De volgende dag, als 
Adriaen zijn 10.000 gulden contant betaalt aan de rentmeester van de Domei
nen, windt de vroedschap zich op over de gevolgde procedure. Het blijkt dan, 
dat toen op 9 januari over de goedkeuring van de verkochte proosdijgoederen 
werd gesproken, de andere leden van Gedeputeerde Staten ook niet wilden 
wachten op ruggespraak in de vroedschap. Tevens waren de volgende stap
pen in absentie van de burgemeesters besproken en zonder hun toestemming 
genomen. De vroedschap voelt zich door deze handelwijze buiten spel gezet 
en besluit de volgende dag in de Statenvergadering protest aan te tekenen. 
Alles wat er tot nu toe door Gedeputeerde Staten is gedaan acht de vroed
schap van nul en gener waarde, onwettig en onbehoorlijk. Alle verantwoorde
lijkheid wijst men van de hand 200). 

Bij zulke aangelegenheden gaat het doorgaans meer om het spel dan om de 
knikkers. Ook nu wordt met geen woord gerept over de materiële kant. 
Waarschijnlijk wordt Adriaen dit toegenomen aanzien niet misgund. 
Nog geen jaar daarvoor had Adriaen zijn prebende in de Dom overgedragen 
aan Diderick Heuft. Toen Heuft merkte dat de vroedschap in 1605 deze pre
bende aan Adriaen had gegeven met de voorwaarde dat, indien hij er afstand 
van zou doen, deze terug zou vallen aan de vroedschap, werd op voorstel van 
de beide burgemeesters besloten geen gebruik te maken van hun recht. Wat 
niet vergeten mag worden is dat de meeste vroedschapsleden, en ook de bur
gemeesters en schepenen, hun benoeming in belangrijke mate te danken had
den aan Adriaen's voorspraak bij de prins 201). 

199) de Geer, 74/75. 
200) GAU, II 121, vroedsch. resol. 14 mei 1638, inclusief het aldaar opgenomen extract van de 
resoluties van Gedep. Staten van 8 mei 1638. 
201) GAU, Il 121, vroedsch. resol. 25 apr. 1637: zie ook voetnoot 63. 
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De bezwaren van de vroedschap worden in de Staten, onder voorzitterschap 
van Adriaen, voor kennisgeving aangenomen. Op 18 juni wordt het besluit 
van Gedeputeerden ook door de Staten zelf bekrachtigd en wordt verstaen 
ende geresolveert dat voortsaen Joncheer Adriaen Ploos van Amstel als Heer vande 
hooge heerllicheyt van 't Geyn ende Jutphaes zal beschicken alle placcaten ende 
brieven, omme aldaer gepubliceert ende geaffigneert te worden 202). 
Om zijn rechten nog veiliger te stellen, wil Adriaen zijn nieuwe aanwinst op
dragen aan Frederik Hendrik als graaf van Buren, om het weer als vrij en on-
versterfelijk erfleen te ontvangen. Normaal kan dat zonder meer bij de leen
kamer, maar de drostin van Buren, de hertogin van Parma, durft de verant
woordelijkheid niet aan en laat weten dat de prins zelf moet beslissen. Dus 
maakt Adriaen een leenacte waaraan slechts de handtekening en het zegel 
van Frederik Hendrik ontbreken en geeft deze met de graaf van Solms mee 
naar Huygens in het leger met het verzoek de acte te laten tekenen en weer 
terug te sturen. 
Adriaen heeft het er kennelijk al met de prins over gehad, want hij zegt in het 
begeleidend schrijven: Dus lange ben geen vasal van Zijne Hoocheyt geweest, 't 
welck ben geworden. Ruim een week later is de getekende leenbrief retour 
203). 

Nu zijn nieuwe rechten op een hechte wettelijke basis zijn verankerd, be
noemt hij een drost, schepenen, burgemeester, secretaris, gerechtsboden enz. 
204). Het aanzien dat hij hiermee verkreeg, past uitstekend bij zijn politieke 
status, maar stak de Ridderschap 205). Toen twee jaar eerder Frederik Hen
drik verklaard had dat Adriaen, vanwege zijn afstamming uit de Van Amstels, 
als edelman moest worden beschouwd, was daartegen een protest gekomen 
uit de Ridderschap 206); zo ook nu. 
Kennelijk had de Ridderschap zitten slapen en weinig belangstelling voor po
litiek gehad, want pas op 4 oktober 1638 wordt een acte van protest ingediend 
bij de Staten tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten en van de Staten in
zake de proosdijgoederen. Verwezen wordt naar het protest van de vroed
schap van Utrecht en men zal zeker verwacht hebben uit die hoek steun te 
krijgen. Als belangrijkste argument wordt aangevoerd dat indertijd hun mees
te leden in 's lants saecken ten meesten deel absent waren en dat de'twee die er 
wel waren, Van Reede en Van Hardenbroek, zelf voordeel uit de verkoop 
dachten te kunnen trekken. 
Tevens stelt men dat het punt niet op de agenda stond vermeld. De conclusie 
luidt dat de verkoop van de proosdijgoederen onwettig is geweest, evenals 
alle gevolge ende aencleven vandien, waarmee Adriaen's door ruil verkregen on-
versterfelijk erfleen wordt bedoeld. Men had hem best buiten schot kunnen 
laten, want hij was de enige van de drie kopers die zijn aangekochte goederen 

202) RAU, Staten 232-20, resol. 19juni 1638. 
203) KHA, 15/5 juli, 27 juli 1638. 
204) RAU, Oudegein 11. 
205) de Geer, 78. 
206) GAU, II 121, vroedsch. resol. 20 mei, 15, 17 juni 1636. 
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vrijwel volledig aan de Staten had overgedragen. 
De vroedschap, wier protest op totaal andere gronden was gebaseerd, onder
schrijft het geschrift van de Ridderschap wel, maar vindt het niet relevant 
weer over de zaak te discussiëren. Adriaen zal, als president van de Staten, dit 
standpunt van de vroedschap van harte hebben ondersteund. De acte wordt 
verder voor kennisgeving aangenomen 207). 

De aanval barst pas goed los als Adriaen op 22 maart 1639 (N.S.) in Den Haag 
is overleden. Als de Utrechtse vrunden vande heer Ploos publicquelijk bij billet 
hem (titels) toeschrijven, belangende de hooge heerlickheit vant Geyn ende Jut-
phaes, grijpt de Ridderschap dit aan om de vroedschap op te stoken deze bil
letter» te verbieden. Tevens stelt men voor nu maar snel in de Staten alle be
sluiten aangaande de verkoop en ruil samen te vernietigen. Dit laatste gaat de 
vroedschap kennelijk wat al te vlug, maar op het eerste voorstel wordt wel in
gegaan. 
Tezamen met een deputatie uit de Ridderschap, wordt in de groene kamer 
van het stadhuis, waar 29 jaar daarvoor Adriaen door de vroedschap in het 
politieke zadel werd geholpen, nu niet alleen een verbod tegen de billetten 
van zijn vrienden geconcipieerd, maar ook een opdracht aan de beheerders 
van de Domkerk geen enkel grafschrift of andere tafereel, waarin de omstre
den titels voorkomen, in de kerk toe te laten 208). 
Als reactie hierop vraagt Adriaen's weduwe Agnes van Bijier, die door het 
onverwachte verlies aan swaere ende beduchtelijcke cranckheyt lijdt, aan Frede-
rik Hendrik te bevorderen dat alle acties van de Ridderschap en de vroed
schap tot nader order worden uitgesteld. Op verzoek van de prins belandt dan 
alles voor korte tijd in de ijskast 209). 
Geëligeerden dienen een protest in bij de Staten tegen de onheuse aanval op 
Adriaen's nabestaanden. Zij omschrijven deze aanval als onbehoorlijk be
stuur, machtsmisbruik en inbreuk op de rechten van het kapittel van St. Jan. 
Deze zaak moet in de Staten worden behandeld, zo wordt verder gesteld, of 
anders aan de prins worden voorgelegd 210). 

Alles smeult toch lustig door en een maand later stuurt de prins een tweede 
brief aan de Ridderschap en de vroedschap. Hij is nu boos geworden, want hij 
heeft gehoord dat de onenigheden niet cesseren, maer veel eer geschaepen zijn, 
hoe lange soo meer toe te nemen . . . het welcke wij seer ongerne hebben verstaen. 
Hij vraagt de geschillen in vriendschap onder elkaar te regelen of aan onpar
tijdige personen voor te leggen. Daartoe rekent hij ook zich zelf 211). 

207) GAU, II 121, 1638 fo 104r/105v, bevat copie van de protestbrief van de Ridderschap; 
RAU, Staten 232-20, resol. 4 okt. 1638. 
208) GAU, II 121, vroedsch. resol. 31 mei 1610, 22 mrt. 1639. 
209) GAU, II 121, 1639 fo 159r/160v, bevat copie van de brief van Agnes van Bijier aan de 
prins en van de brief van de prins aan de Ridderschap en de vroedschap van Utrecht. 
210) RAU, Staten 231-24, de protestbrief van Geëligeerden is opgenomen als ingekomen stuk 
op 5 apr. 1639. 
211) GAU, II 121, vroedsch. resol. 1639 fo 170v/171r, bevat copie van de tweede brief van de 
prins aan de Ridderschap en de vroedschap. 

87 



Deze brief heeft echter een averechts effect op de Ridderschap. Een scherpe 
standpuntsbepaling wordt op papier gezet en ook door de vroedschap onder
schreven. Tevens wordt een ontwerp-resolutie voor de Staten gemaakt, waar
mee de vroedschap zich al voor de vergadering conformeert, om alle beslui
ten ten aanzien van de proosdijgoederen en de ruil met Adriaen te vernietigen 
212). Naar aanleiding van de felle discussies hierover in de Statenvergadering, 
worden de burgemeesters van Utrecht en enkele leden uit de Ridderschap bij 
de prins op het matje geroepen, die dan net in IJsselstein is. Hij vermaende de 
heren over hun optreden, dat een fel contrast vormt met wat hij van zijn brief 
verwachtte. Ook nu dringt hij weer aan alles in vriendschap te regelen. En in
dien men hem d'eere wilde doen van daer toe mede te versoecken, d'selve geerne 
alles bij brengen soude 213). 
Door alle discussies heeft de prins die dag pas laat gegeten. A cause des visites 
de quelques Estaz d'Utrecht, qui ont bien accoustumé de l'aissaillir en cette place 
là schrijft Huygens aan Amalia van Solms. Kennelijk zijn de Utrechters wel 
vaker niet al te gemakkelijk voor de prins. Dat blijkt ook nog eens als een op
volger voor Adriaen in Geëligeerden moet worden benoemd. De prins vraagt 
aan de vroedschap om Jonker David Godijn voor te stellen, maar dit verzoek 
wordt terzijde geschoven en Jonker Jacob van Baxen wordt voorgedragen 
214). 
Het is echter allemaal aan dovemansoren. Men weet dat de prins in deze geen 
bevoegdheden heeft en men is vast besloten de zin door te zetten. Er volgt 
nog een protest tegen het optreden van Ridderschap en vroedschap door de 
stad Amersfoort, contraprotesten van Ridderschap en vroedschap tegen het 
protest van Geëligeerden en van Amersfoort, waarbij de vroedschap weer het 
voorbeeld van de Ridderschap vrijwel letterlijk volgt 215). 
Ten slotte wordt op 28 oktober 1639 door de Staten van Utrecht besloten dat 
alle handelingen die betrekking hebben op de proosdijgoederen nul, crachte-
loos ende van onwaerden te zijn evenals de ruil raekende de verhandelingh van de 
hooge en middele jurisdictien van Jutphaes en van 't Geyn. De kopers krijgen hun 
geld terug, de proost zijn goederen en de Staten trekken de hoge en middel
bare heerlijkheid van Jutphaes en 't Geyn aan zich 216). 
Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn dat dit besluit niet met algemene 
stemmen is genomen. 

In het harnas gestorven 

Eind septeber 1638 vertrekt Adriaen's zoon Henric met graaf Hendrik van 
Nassau, die de Franse koning namens Frederik Hendrik moet feliciteren met 
de geboorte van Lodewijk XIV, en met De Knuyt per schip uit Middelburg 

212) GAU, II 121,vroedsch.resol. 8, 10, 13 mei 1639: RAU. Staten 232-20, resol. 10 mei 1639. 
213) GAU, II 121, vroedsch. resol. 14 mei 1639. 
214) Worp, nr. 2097; GAU, II 121, vroedsch. resol. 27 mrt. 1639: RAU. Staten 232-20. resol. 24 
mei 1639. 
215) GAU, II 121, vroedsch, resol. 21, 24 juni 1639 bevatten de contra-protestbrieven van de 
Ridderschap en de vroedschap tegen Geëligeerden en de stad Amersfoort. 
216) RAU, Staten 232-20, resol. 78 okt. 1639. 



Aß. 9. „Grafkapel van de familie Ploos van Amstel in de Domkerk te Utrecht", aquarel van C. van 
Hardenbergh. ca 1780. Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht. Top. atl. Hv2. 

met bestemming Parijs. Mijn soort is geluckich sodanich occasie te rencontrerai, 
accorderende met zijn humeur, d'welcke is altijt in actie te wiesen laat Adriaen we
ten 217). 
Evenals zijn broer Gerard, is ook Henric niet iemand die graag brieven aan 
zijn ouders schrijft en Adriaen hoort dan ook hoofdzakelijk via de officiële 
kanalen hoe het met Henric gaat 218). Tijdens dat verblijf wordt Henric ern
stig ziek, en ondanks de medische begeleiding van de beste artsen, overlijdt 
hij in januari 1639 op 21 jarige leeftijd in Parijs. Hij wordt naar Utrecht over-

217) K.HA, 20, 24 sept. 1638. 
218) KHA, 24 okt. 1637, 13 sept., 12 okt. 1638. 
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gebracht en in de familiekapel in de Dom begraven 219). 
Dit overlijden van Henric, die kennelijk Adriaen's oogappel is geweest, grijpt 
hem en zijn vrouw sterk aan. Henric is een zeer innemende, intelligente en 
veelbelovende jongeman geweest, waarover iedereen vol lof was. Adriaen 
zelf zegt van hem: Hij was van goede hope ende groote progressie in de studiën, ja 
in alle 't gene 't welck men in eenen van sodanige conditie soude mogen desideren. 
Daer op voorgenomen hadde alle mijne ende mijne familie sorgen, oock mijne stu
diën te laten komen 220). 
Van hun vrienden krijgen Adriaen en zijn vrouw condoleancebrieven, zoals 
van Barlaeus en van Van Buchell, die zelf zijn enige zoon verloren had. In het 
Nederlands vertaald zegt hij: De liefde immers van de ouders voor hun kroost 
pleegt zeer veel groter te zijn dan de liefde die zij jegens hun ouders gevoelen, en 
bijgevolg overtreft de smart die door de ouders wordt gevoeld door verlies van kin
deren in sterke mate de smart die kinderen gevoelen door de dood van hun ouders 
221). 

Ook worden diverse gedichten gecomponeert op Henric's overlijden, onder 
meer door zijn vriend Nicolaes Heinsius, de zoon van de Leidse hoogleraar. 
Een vertaling van enkele passages van het Latijnse gedicht van Barlaeus luidt 
als volgt: Waarom rooft ge (Frankrijk) het kroost der helden en de veelbelovenden, 
de toekomstige steunen van mijn Holland. Waarom rooft ge in afgunst de jonge van 
Amstel's stam en begeert ge zijn vader te doen wenen om dit lot. Zijn vader heeft 
nauwelijks de smart kwijt gekund, zijn bedroefde moeder heeft redenen haar be
klag te doen over U. Geef toch deze troost in het grote verlies en boet o Frankrijk 
222). 
Ter herinnering aan Henric wil Adriaen alle gedichten bundelen en die, teza
men met o.a. een beschrijving van de ziekte en de toegepaste behandeling 
(daarover heeft hij een door twee van de beste Parijse artsen ondertekende 
verklaring), laten drukken 223). 

Zover komt het helaas niet, want twee maanden na het overlijden van Henric 
wordt hij zelf overvallen door een hevige koorts. Die komt extra hard aan, 
doordat het recente verlies hem zeer heeft aangegrepen. Na een ziekbed van 
nog geen twee weken overlijdt Adriaen in Den Haag op 22 maart 1639 om
streeks 7 uur 's avonds 224). 
In de Courante uyt Italien en Duytsland 1639 nr. 13 schrijft men: Uit Den 
Haag: Gisteren avondt is alhier overleden den Heer Ploys van Thienhoven, Staet 
Generael van Wtrecht, een persoon van alle Voorstel, personen wel bemint 225). 
Op 29 maart wordt Adriaen in Den Haag begraven met ophangen van wapenen 

219) BvTP, 22. 
220) RUB Leiden, HS Barlaeus Pap. 2, brief van Adriaen Ploos, 20 feb. 1639. 
221) Caspar Barlaeus epistolarium liber, Amsterdam, 1667, briefnr. 378; G. Brom ed.. Diarium 
van Arend van Buchell, Amsterdam, 1907, XXIV; RUB Utrecht, HS van Buchell 983, fo 99. 
222) C. Barlaeus, Poematumpars II, Amsterdam, 1646, 236/237. 
223) Zie voetnoot 220. 
224) v.d. Water, 1,201/202. 
225) Molhuysen, nr. 4040 en de bijbehorende voetnoot 11. 
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en alle eer die aan zijn adel en staatsmanschap is verbonden. Tijdens de be
grafenis wordt ook de grote klok van de Dom in Utrecht geluid. Aangezien hij 
uit het volle leven is weggerukt, zal zijn begrafenis door velen uit de politieke 
wereld zijn bijgewoond 226). 
De dag na de begrafenis regelt Agnes van Bijier de voogdij over de kinderen 
en het beheer van de goederen. Sieck te bedde leggende ende nochtans haer Ed. 
in verstandt wel machtig zijnde laat ze door de notaris vastleggen dat ze uyt moe-
derlicken hartsuchticheyt ende affectie . . . tot voochden van ende over hare kinde
ren ende derselver goedéren Jor. Gerard Ploos van Amstel, heere van Lievendael, 
lieutenant, Houtfester Generaal 's landts van Utrecht, hare zoon, Jor. Adriaen 
Ploos van Amstel, President der Stadt 's Hartogenbosch enz. Jor. Willem Ploos van 
Amstel, Raet ordinaris inden hove Provinciale van Utrecht stelt. 
Het beheer van de boedel wordt nogmaals opgedragen aan haar rentmeester 
Cornelis van Montfoort, die jaarlijks verantwoording moet afleggen aan de 
voornoemde voogden en aan Pieter van Dam en Johan Lieftinck. Dr Pieter 
van Dam is de tweede echtgenoot van Adriaen's zuster Henrica. Hij is lid van 
de vroedschap en schepen in Amersfoort geweest. Johan Lieftinck is vrij stel
lig de zoon van de reeds vermelde Jacob Woutersz. Lieftinck en Alydt van 
Bijier. 

Verder verzoekt Agnes tot speciale opsichters op de tucht opvoeding ende be
scherming van hare kinderen de Domproost Jonker Godart van Reede, heer 
van Nederhorst, de heer van Linschoten, als ook de juist genoemde Van Dam 
en Lieftinck 227). 
Als Agnes enkele maanden later weer naar Utrecht verhuist, neemt ze Adri
aen's rol over om voor de kinderen en familieleden gunsten te verwerven. 
Voortaan schrijft zij de brieven met verzoeken aan Huygens, stuurt hem ge
schenken en bespreekt een enkele maal een bijzondere zaak met de prins zelf 
228). 

In remonstrantse kringen spreekt men na Adriaen's overlijden niet ongunstig 
over hem. Episcopius vertolkt de mening van de Amsterdamse remonstranten 
in zijn brief aan Wtenbogaert. Daarin zegt hij dat Adriaen een listig persoon is 
geweest die zijn eygen staet ende boedel heeft vermeerderd, maer den Remon
stranten in zijn hart geen groot vijant is geweest, ja veel belettende dat tegen haer 
voorgenomen werd 229). 

Wtenbogaert zelf heeft geen commentaar op het overlijden, maar meldt wel 
aan Episcopius dat een maand na de begrafenis niet veel meer over Adriaen 
wordt gesproken. Niet veel ter eeren, anders dan dat hij check ende ervaren was, 
't landt in velen dienstich. Ook geeft hij een spottend grafschrift door dat hij er
gens heeft gehoord. Het luidt: 

226) Rogge, nr. 1100. 
227) GA Den Haag, Not. arch. 154 fo 201. 
228) Worp, nr. 1874, 2118, 2504, 3168, 3202. 3859. 3897, 4505, 4944. 
229) GA Rotterdam, Oud-archief Remonstrantse kerk, HS Wtenbogaert nr. 1087, 8 mei 1639. 
M. J. Reynevaer, Jaarboek Oud-Utrecht 1932, 146. 
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Hier ley dt Adriaen Ploos 
Van deuchde ende eere loos 
Wat dunckt U van dien edelen knecht 
Gesproten uyt de Looser echt 230). 

Aangezien de juiste bron niet wordt vermeld, is het ook niet mogelijk de 
zwaarte ervan in te schatten. Het moet uit de koker gekomen zijn van een 
anonieme tegenstander. 

Zijn overlijden roept ook reacties op in de familiekring van Hugo de Groot. 
Aan broer Willem schrijft De Groot dat hij vindt dat Adriaen te lang een 
openbaar leven heeft geleid en geweldig is beloond voor zijn verraad van de 
vrijheid, dat hij naar uiterste vermogen zou hebben bedreven. De Groot 
spreekt de wens uit dat er maar weinig edele lieden zullen zijn die niet alleen 
ongestraft de zonde bedrijven, maar er ook nog voor beloond worden met 
ambten en voordelen 231). 
Aan zijn zwager Van Reigersberg laat De Groot weten lichtpunten te zien in 
Adriaen's dood. Ick wil hoopen dat met de doot van eenigen sulcken als Ploos ge
weest is de memorie van de oude ende salutaire maximen mettertijdt sal boven drij
ven, ende soo dat schoon niet en geschiet, soo is het voor vrome luiden geene deine 
consolatie niet gecontribueert te hebben aan het verhaasten van het noodlot van 
het vaderland 232). 
Willem de Groot herinnert Hugo eraan dat Adriaen 18 jaar diens bevrijding 
uit Loevenstein heeft overleefd. Van Adriaen zegt hij dat hij zich niets meer 
van dit wreede oordeel kon herinneren en dat als anderen erover begonnen, 
deed alsof hij van niets wist. 

Van Reigersberg reageert feller en schrijft dat aan Adriaen's doot mijnheer de 
Prins meer als de pro vint ie Utrecht sal reeckenen te hebben verloren . . . so mindert 
dat getal, maer de maximes, daervan sij de fondamenten hebben geleyt, vermeerde
ren ende sijn dese tijden niemant schadelijcker als die geen veranderinge en souc-
ken. In een volgende brief vertelt hij Hugo met leedvermaak over de proble
men tussen Adriaen's erven en de Ridderschap en de vroedschap van Utrecht 
over de hoge heerlijkheid van Jutphaes en 't Geyn. Naer de doot van Ploos 
openbaert hem, hoeveel ontsachs, hoe weynych gunste hij onder de sijne heeft ge
haat. Belerend gaat hij verder met: Soo verandert de gunste met de autoriteyt, 
een spiegel voor andere, die het publiyck uyt intsicht van haer particulier te seer 
vergeten. Dramatisch vervolgt hij met: Den heer advocaet 235) opposeert hem 
om niet ontfangen te connen werden in den hemel ende Slatius waer niet garen met 
hem in de helle 236). 

230) Rogge, nr. 1100. 
231) Molhuysen, nr.4055. 
232) Molhuysen, nr. 4059. 
233) Molhuysen, nr. 4042. 
234) Molhuysen, nr. 4030. 
235) Hiermee wordt Oldenbarneveldt bedoeld. 
236) Slatius was betrokken bij een samenzwering tegen het leven van prins Maurits. Hij werd 5 
mei 1623 in Den Haag onthoofd. 
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Erg veel waardering spreekt niet uit deze familiecorrespondentie van De 
Groot en kan ook niet verwacht worden. De Groot's zoon Pieter, die het pro
ces van 1619 alleen maar uit verhalen kent, heeft geen rancunes ten opzichte 
van Adriaen. Hij verbaast er zich alleen over dat zo veel dichters geïnspireerd 
werden door het overlijden van Henric in Parijs, terwijl de dood van Adriaen 
dat niet deed. Hij wijt dat aan een hofgeest onder de letterkundigen 237). 
Kennelijk bedoelt hij hiermee dat alleen zolang Adriaen leefde en hen belo
nen kan, de dichters zich inspannen om hem met een rouwdicht te bedenken. 

Enige tijd na de officiële begrafenis in Den Haag, wordt hij 's nachts weer op
gegraven en in alle stilte in de familiekapel in de Dom bijgezet 238). De verta
ling van het Latijnse opschrift op zijn grafzerk luidt 239): 
Illustere en edele heer Adriaen Ploos van Amstel, heer van Jutphaes, 't Geyn, Lie-
vendael, Tienhoven en Wthorst, ridder van de Franse orde .van St. Michael, afge
vaardigde namens Utrecht naar de Staten-Generaal, wiens ijver en bedachtzaam
heid niet slechts bij zijn ambtgenoten maar ook bij de prins in moeilijke tijden be
kend was en door hen geprezen werd. Hij leefde 53 jaren en stierf door een waarlijk 
zeer hevige koorts hetgeen hem naar een beter leven bracht in het jaar 1639. Zijn 
bedroefde weduwe en kinderen. 
Hij laat zijn diepbedroefde weduwe Agnes van Bijier achter met drie dochters 
en vier zonen, waarvan de jongste pas twee jaar oud is. 

Bij de annotatie zijn de hieronder volgende afkortingen gebruikt. Alleen boeken waarnaar meer
dere malen wordt verwezen, zijn in deze lijst opgenomen. 
Aitzema 

L. van Aitzema, Historie of Verhael van Saken van Staet en Oorlogh, 15 dln in 4°, Den Haag, 
1657/1671. 

ARA 
Algemeen Rijksarchief, Den Haag. 

BMHG 
Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. 

BvTP 
P. C. Bloys van Treslong Prins, Het geslacht Ploos van Amstel, Den Haag, 1911. 

v. d. Capellen 
R. J. van der Capellen ed., Gedenkschriften van Jonkheer Alexander van der Capellen, 2 dln, 
Utrecht, 1777/1778. 

GA 
Gemeentearchief. 

GAU 
Gemeentearchief Utrecht. 

237) Molhuysen, nr. 4039. 
238) Onbegrijpelijk is waarom BvTP, 4, vermeldt over Adriaen: Hij was te 's-Gravenhage alge
meen gehaat en men vertrouwde hem niet, zodat zelfs bij de overbrenging van zijn lijk naar Utrecht 
spotliederen op hem werden gezongen. Prins geeft voor deze passage geen bron op. Wtenbogaert, 
die allerlei bijzonderheden over de begrafenis schrijft (Rogge, nr. 1100) zou dit zeker vermeld 
hebben. Overigens werd Adriaen 's nachts in alle stilte naar Utrecht overgebracht, waarbij het 
zingen van wat voor liederen dan ook, niet erg voor de hand ligt. 
239) BvTP, 22. Aangezien hier de titel van Jutphaes staat vermeld, is dit waarschijnlijk een ont-
werp-tekst. Prins stelt echter dat deze tekst op zijn grafzerk in de Domkerk te Utrecht stond te lezen. 
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de Geer 
J. J. de Geer, Oudegein en het Gein, Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van 
Utrecht, 1843. 

KHA 
Koninklijk Huisarchief inv. nr. Gl m 8" (brieven aan Huygens). 

Leids album 
Album studiosorum academiae Lugduno Batavae, Den Haag, 1875. 

Molhuysen 
P. C. Molhuysen, B. L. Meulenbroek ed.. Briefwisseling van Hugo Grotius, 10 dln., Den 
Haag, 1928/. . . 

Poelhekke 
J. J. Poelhekke, Frederik Hendrik, Zutphen, 1978. 

RAU 
Rijksarchief Utrecht. 

Rogge 
H. C. Rogge ed., Johannes Wienbogaert, brieven en onuitgegeven stukken, 7 dln., Utrecht, 
1868/1875. 

RUB 
Bibliotheek van de Rijksuniversiteit, 

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

v. d. Water 
J. v. d. Water, Utrechtsch Placaatboek, 3 dln., Utrecht, 1729. 

Worp 
J. A. Worp, De briefwisseling van Constantijn Huygens, deel I en II, Den Haag, 1911 en 1913. 
Voor hierin niet opgenomen brieven (of passages daar uit) van Adriaen Ploos aan Huygens, 
wordt verwezen naar de originele brieven in het Koninklijk Huisarchief, zie KHA. 
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