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Samenvatting 
 

De Brieven van Een Stuart Prinses: 
De Correspondentie van Elizabeth Stuart, 
Keurvorstin van de Palts en Koningin van Bohemen 
 
Dit proefschrift analyseert de politieke jaren, 1632 tot 1642, van Elizabeth Stuart (1596-1662) 
aan de hand van haar correspondentie. Elizabeth Stuart was de dochter van Jacobus I van 
Engeland en Anna van Denemarken; de kleindochter van Mary Stuart Queen of Scots, en de 
zus van Henry Prins van Wales en diens broer, de latere Karel I. In 1613, kort na de 
onverwachte dood van Henry, trouwde ze met de Keurvorst van de Palts, Frederik V. Hij was 
de zoon van Louise Juliana van Nassau (de oudste dochter van Willem de Zwijger en 
Charlotte de Bourbon) en daarmee gelieerd aan de Oranjes. Het paar ging in Heidelberg 
wonen, de hoofdstad van de Beneden-Palts.  
 In de Duitse landen leidde de groeiende druk van de contra-reformatie tot botsingen 
tussen de rooms-katholieken en protestanten, die uiteindelijk resulteerden in de Dertigjarige 
Oorlog. Enkele maanden na de dood van de Habsburgse keizer Matthias in 1619 werd zijn 
opvolger Ferdinand II afgezet door de Boheemse Landdag. Deze was ontevreden over het 
Habsburgse katholieke regime en voelde sympathie voor de protestantse zaak. De kroon van 
Bohemen werd aan Frederik V aangeboden. Tegen de wil van Jacobus I van Engeland had de 
Nederlandse stadhouder Maurits, die de belangen van de Republiek voor ogen had gehouden, 
zijn neef Frederik aangezet de kroon te accepteren. Rekenend op de steun van Jacobus I, werd 
Frederik gekroond tot Koning van Bohemen op 4 november 1619. Drie dagen later werd 
Elizabeth tot Koningin gekroond.  
 In de strijd die daarop volgde, werd de slag in Praag in 1620 gewonnen door de 
katholieke imperialisten die de afgezette keizer Ferdinand II steunden. Het protestantse paar 
ontving nauwelijks steun van Jacobus I en geen enkele van de Duitse Protestantse Unie, die 
door Frederiks vader was opgericht om protestantse belangen te beschermen. Frederik verloor 
niet alleen Bohemen maar ook zijn geboorterecht op de Palts. Het paar zou de geschiedenis 
ingaan als de Winterkoning en Winterkoningin; deze benamingen refereren spottend aan dat 
ene jaar waarin ze officieel Koning en Koningin van Bohemen waren. 
 Na de desastreuze afloop bood de familieband met de Oranjes uitkomst. Het paar trok 
zich terug in ballingschap in Den Haag, waar zij de titel van Koning en Koningin van 
Bohemen bleven voeren. Frederik en Elizabeth hadden dertien kinderen. Onder hen Karel 
Lodewijk, die een gedeelte van de Palts na onderhandelingen terugwon in 1648; Elisabeth, die 
onder andere correspondeerde met de filosoof René Descartes en de Utrechtse geleerde Anna 
Maria van Schurman; en Sophie, de latere Keurvorstin van Hannover en moeder van de latere 
George I van Engeland. 
 Frederiks mislukte pogingen om Bohemen te regeren, en het verlies van de Palts, 
maakte hem en Elizabeth al vroeg tot symbolen van het protestantisme op het continent en in 
Groot-Brittannië. Na Frederiks dood in 1632, leefde Elizabeth nog bijna dertig jaar in Den 
Haag en het Utrechtse Rhenen, om in 1661, één jaar voor haar dood, naar Engeland terug te 
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keren. Ook al is Elizabeth veelvuldig het onderwerp geweest van verschillende biografieën, 
het beeld is altijd onvolledig gebleven. De verouderde biografieën romantiseren de mythe van 
de Winterkoningin. Deze studies richten zich vrijwel exclusief op de persoon Elizabeth en 
haar veronderstelde tragiek en slachtofferrol, en hebben nauwelijks oog voor de historische 
context van de Dertigjarige Oorlog en haar actieve pogingen de verloren landen terug te 
winnen. Ze werd tot nu toe vooral geportretteerd als een vrouw die de meest verschrikkelijke 
dingen moest doorstaan en die bovenal machteloos was.  
 In de verouderde historiografische literatuur is dus een vertekend beeld van Elizabeth 
ontstaan: het narratief neigt ofwel naar hagiografie waarin Elizabeth gepresenteerd wordt als 
martelares voor het protestantisme, ofwel als een passieve, naïeve en verkwistende vrouw. 
Nog steeds wordt het beeld van haar geschetst, dat ze een frivole dame is die haar man tot 
acceptatie van de kroon heeft aangezet en daarmee het noodlot over haar gezin heeft 
afgeroepen. In de laatste jaren is er ruimte gekomen voor nuance, mede omdat de serieuze en 
invloedrijke mecenaatfunctie van haar hof voor het voetlicht is gebracht. 
 Dit proefschrift schetst aan de hand van vele ongepubliceerde brieven, en andere 
manuscripten, een complexer en completer beeld van Elizabeth Stuart, namelijk als een 
gedreven maar uiteindelijk onsuccesvolle politica. Zij voerde de scepter over de regering in 
ballingschap van 1632 tot 1642. In 1632 verliet Frederik V Den Haag om zich naar het 
slagveld in Duitsland te begeven. Hij keerde nooit meer terug. Vlak voordat haar man de Palts 
weer leek terug te kunnen veroveren, stierf hij onverwachts aan de pest in november van dat 
jaar. Aangezien Karel Lodewijk, de oudste zoon, nog minderjarig was, stuurde Elizabeth de 
regering in ballingschap aan. Met een minderjarige zoon, werd Elizabeth plots gedwongen de 
regering in ballingschap met vaste hand te blijven leiden terwijl de restitutie haar ontglipte. 
De periode 1632-1642 beslaat haar leven als weduwe waarin ze de zaken van de Palts naar 
eigen inziens behartigde totdat haar zoon het kon overnemen. Ook toen Karel Lodewijk de 
leeftijd van achttien had bereikt in januari 1636 kon Elizabeth haar politiek rol niet meteen 
opgeven omdat haar zoon eerst werd opgehouden aan het hof van haar broer in Engeland en 
niet veel later werd gevangen genomen door de Fransen. Haar brieven laten zien hoe zij haar 
eigen politieke lijn uitzette, vaak in directe tegenspraak met de wensen en het beleid van haar 
broer, Karel I, de Koning van Groot-Brittannië.  
 Elizabeths politieke carrière is nog niet eerder grondig onderzocht, mede omdat haar 
correspondentie nog nooit stelselmatig is geanalyseerd. Het simplistische beeld van Elizabeth 
ontstond door het gebruik van onvolledige, vaak foutief getranscribeerde brieven waarvan de 
selectie voor publicatie op willekeur berustte. De tot nu toe gepubliceerde brievenedities 
omsluiten bovendien slechts vijfendertig procent van haar gehele correspondentie. Deze 
studie bevat een editie van de jaren 1632 tot 1642, bestaande uit 619 volledige 
getranscribeerde en geannoteerde brieven, waarvan 480 nog nooit eerder werden 
gepubliceerd. Bovendien verzamelt deze studie voor het eerst Elizabeths totale 
correspondentie tussen 1603 en 1662: het repertorium bevat 1694 brieven waarvan er 1088 
altijd onopgemerkt waren gebleven. Uit de editie, in samenhang met het repertorium, blijkt 
dat Elizabeth actief de Dertigjarige Oorlog mede heeft bepaald. Ze was een politiek 
sleutelfiguur in vroeg modern Europa. Haar brieven in de meest politieke periode van haar 
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leven waren de principiële middelen waarmee ze macht en invloed uitoefende op de 
Aartsbisschop van Canterbury, Koning Christiaan IV van Denmarken, de Zweedse 
rijkskanselier Axel Oxenstierna, Kardinaal Richelieu van Frankrijk, en Koning Wladislaw IV 
van Polen, en vele anderen. 
 In de historiografie worden smakelijke maar rancuneuze uitspraken van familieleden 
van Elizabeth vaak onkritisch herhaald. Er wordt zo onbedoeld een eendimensionaal beeld 
gecreëerd van een uitgerangeerde koningin, enkel geïnteresseerd in toneelstukken, 
maskerades, en het lezen van romantische vertellingen, of van een excentrieke vrouw die 
meer aandacht voor haar honden en aapjes had dan voor haar twaalf kinderen. Een blik op 
haar onverzamelde, voor het grootste gedeelte ongepubliceerde brieven, die ze schreef van 
1632 tot 1642, stelt onomstotelijk vast dat dit beeld onjuist is. Haar brieven tonen aan dat ze 
als weduwe volledig politiek geëngageerd was. Maskerades of andere toneelspelen, waar ze 
opdracht toegaf of zelf in danste, worden bijvoorbeeld zelden genoemd. Van de circa 300 
brieven die ze verstuurde naar haar correspondenten in 1632-1642, refereert ze slechts in één 
brief aan een ballet, en dan slechts terloops. Dit wil niet zeggen dat zulke vertoningen geen 
doorgang vonden in die bewuste tien jaar: Elizabeths hof was bijvoorbeeld nauw betrokken 
bij de bruiloft van Johan Wolfert van Brederode en Ludovica Christina van Solms-Braunfels 
in 1638, één van de grootste feesten georganiseerd in the Nederlanden in de zeventiende 
eeuw. De festiviteiten hielden weken aan en de organisatie moet enkele maanden in beslag 
hebben genomen, maar niet één van Elizabeths brieven verwijst ernaar; in plaats daarvan 
becommentariëren haar brieven haar zoons overname van het Hessische leger, de militaire 
strategieën van de Zweedse generaal Johan Banér en het toe-eigenen van een 
belegeringsplaats voor haar eigen leger. 
 Deze studie weerlegt voorgoed de bewering dat Elizabeth Stuart enkel geïnteresseerd 
zou zijn geweest in toneelstukken, maskerades, en het lezen van romantische vertellingen, 
zoals haar kleindochter dat verwoorde. In de analyse van Elizabeth Stuarts correspondentie 
van de jaren 1632-1642 komen de volgende vragen aan bod: wat waren de politieke 
onderwerpen op haar agenda? Wie waren haar politieke contacten? Hoe probeerde ze haar 
politieke invloed aan te wenden, en was ze daarin succesvol? Wat waren de consequenties van 
haar beslissingen, voor haarzelf, en voor anderen? Om tot antwoorden te komen op deze 
vragen onderzoekt dit proefschrift twee onderwerpen tegelijkertijd: the politieke rol van de 
Koningin van Bohemen in de jaren 1632-1642 en, meer algemeen, de kenmerken van 
briefcultuur in de vroegmoderne tijd. Het bestudeert in andere woorden de correspondentie 
van een uniek individu, maar die correspondentie wordt ook gebruikt als basis voor een 
bredere studie en begrip van briefcultuur – het schrijven, sturen, circuleren, en verdere 
verspreiding van brieven. Het is immers door het schrijven van brieven dat Elizabeth politieke 
macht kon vergaren en bestendigen. 
 
De resultaten zijn gepresenteerd in drie hoofdstukken – hoofdstuk 2-4 – die het eerste, 
inleidende hoofdstuk volgen. Hoofdstuk 2 analyseert de politieke activiteiten van Elizabeth in 
de jaren 1632-1642, haar leidingvoering over de Palts regering in ballingschap en introduceert 
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haar meest frequente correspondenten. Dit hoofdstuk corrigeert bovendien verschillende 
misstanden die nog steeds bestaan over Elizabeth.  
 Er werd bijvoorbeeld altijd verondersteld dat zij noodgedwongen veertig jaar in 
ballingschap verbleef. Na de dood van haar man in 1632 transformeerde ze haar eerloze 
vertrek uit Praag en haar gedwongen ballingschap daarop volgend, in een vrijwillig  verblijf in 
de Republiek. Haar zelfverkozen exil-periode stelde haar in staat om de zaken van de Palts in 
eigen handen te houden. Terwijl haar vader, Koning Jacobus I, een terugkeer naar Groot-
Brittannië had ontmoedigd en zelfs onmogelijk had gemaakt, probeerde Karel I zijn zus te 
overtuigen zo spoedig mogelijk naar Londen te komen. Hij wilde dat zijn zus haar oude 
vertrekken in het koninklijk paleis te Londen weer zou innemen, gedeeltelijk omdat vanwege 
haar vele volgelingen ze een bedreiging vormde voor zijn politieke beleid. Terwijl hij 
namelijk wilde onderhandelen wilde zij militair ingrijpen; en waar hij wilde schikken, wees 
zij alle compromissen resoluut van de hand. Eenmaal terug in Londen zou hij haar ideeën 
misschien in andere banen kunnen leiden. Tot zijn grote frustratie, wees Elizabeth op 
geraffineerde wijze zijn uitnodigingen om terug te keren naar Engeland af. Ze raakte 
verwikkeld in een subtiel politiek steekspel waarbij ze haar broer op afstand hield om haar 
zelfstandigheid te behouden, maar hem tegelijkertijd net genoeg naar zich toetrok om hem aan 
te moedigen haar de militaire ondersteuning te geven die ze nog steeds van hem nodig had om 
haar doeleinden te bereiken. 
 Om haar eigen politieke koers te varen moest ze financieel onafhankelijk zijn. Haar 
herhaaldelijke pogingen om aansprak te maken op haar weduwe-eigendom, de stad 
Frankenthal in de Beneden-Palts, getuigen van haar bewustzijn dat ze blijvende financiële 
middelen moest hebben om haar eigen politieke beleid te kunnen uitvoeren. Als ze erin zou 
hebben geslaagd de stad terug te kopen van de Zweden, of later van de Spanjaarden, zou zij 
regelmatig belastingsgelden op de stad hebben kunnen heffen. Dit mislukte keer op keer, maar 
uit archiefonderzoek blijkt dat zij ook nog verborgen gelden had uitstaan in Den Haag en in 
Utrecht die haar in staat stelden een leger op de been te brengen.  
 De historiografische literatuur verbeeld Elizabeth als een berooide, geldverkwistende 
weduwe die volledig afhankelijk was van pensioengelden van de Staten-Generaal en het 
Engelse parlement. Niet alleen uit de onderhandelingen over haar weduwe-pensioen, maar 
ook uit een notieboek van haar hoofdsecretaris Theobald Maurice– eerder onopgemerkt 
gebleven tussen de stapels manuscripten van het Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Geheimes 
Hausarchiv, in München – blijkt het tegendeel: ze had een aanzienlijk bedrag spaargeld dat ze 
voor iedereen verborgen hield, oppotte en had uitgezet tegen rente. In 1624 had Frederik V 
Lixheim gelegen bij Lotharingen verkocht aan de Hertog van Lotharingen voor ₤26.000. Over 
dit bedrag kreeg Elizabeth als weduwe ₤6.300 rente per jaar. De gelden van de Staten-
Generaal en het Engelse parlement, tezamen ₤21.500, bedroegen slechts drie vierde van haar 
totale inkomen. Haar imago als hulpbehoevende weduwe was een onderdeel van een tactisch 
spel om de Palts terug te veroveren. Als ze terug was gegaan naar Engeland en zich had 
ondergedompeld in de rijkdom van het hof van haar broer, was er in de ogen van haar 
aanhangers geen dringende reden geweest om een gebied in de Duitse landen terug te 
veroveren. Haar voorkomen als arme weduwe in Den Haag moest medelijden opwekken 
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zodat de onderhandelingen over de Palts constant onder de aandacht zouden blijven. Het 
verborgen extra geld stelde haar in staat om de rol van staatsvrouw op zich te nemen: het 
maakte het voor Elizabeth mogelijk om haar eigen goedgeoliede secretariaat te runnen, haar 
eigen ambassadeurs in dienst te nemen en om brievendragers te betalen om zo de officiële 
maar gecensureerde postkanalen te omzeilen. Haar onafhankelijke financiële positie maakte 
het mogelijk om haar broers uitnodigingen om de Republiek te verlaten af te slaan en haar 
eigen politieke lijn te volgen. 
 
Er was Karel I veel aangelegen om het briefschrijven van zijn zus te controleren. De brieven 
van Elizabeth konden hem schade berokkenen, zo wist hij uit ervaring. In hoofdstuk 2 wordt 
uitgelegd hoe Elizabeth door middel van het schrijven van brieven vaak Britse 
onderhandelingen wist te frustreren. De Graaf van Arundel werd bijvoorbeeld door Karel I 
naar de keizer gestuurd in 1636 om een gedeeltelijke restitutie van de Palts te accepteren. Het 
was een compromis om de conflict situatie op te lossen: de Beneden-palts zou met 
onmiddellijke ingang terug worden gegeven aan Karel Lodewijk, de Boven-palts zou echter 
pas worden teruggeven na de dood van de Hertog van Bavaria. Elizabeth was hier fel op 
tegen, omdat ze de beloftes van de keizer en Bavaria niet geloofde en omdat de 
keurvorstelijke privileges nu eenmaal verbonden waren met de Boven-palts, en niet met de 
Beneden-palts. Door het schrijven van brieven slaagde zij erin de onderhandelingen te 
belemmeren en zo een gedeeltelijke restitutie geen doorgang te laten vinden. Het valt 
overigens te betwijfelen of dit een verstandig plan was. Het bestendigde de oorlog die 
uiteindelijk dertig jaar zou duren en in 1648 nam haar zoon genoegen met nagenoeg hetzelfde 
compromis.  
 Karel realiseerde zich dat zijn zus haar correspondentie gebruikte als een politiek 
machtsmiddel. Zij bereikte dit niet geheel zelfstandig, iets waar Karel zich van doordrongen 
was. Het waren haar secretarissen die een cruciale rol speelden bij het manipuleren, sturen, 
het initiëren en onderhouden van contacten. Daarom richtte Karel, bij het aan banden leggen 
van het briefschrijven van zijn zus, zijn pijlen op haar secretariaat. De moderne, vaak 
denigrerende connotaties die kleven aan het woord secretaris staan ver af van de 
vroegmoderne betekenis van het woord. De taken van een secretaris gingen veel verder dan 
het optekenen of notuleren van gegevens. De secretaris was niet iemand die slechts brieven 
schreef. Als de vertrouwenspersoon van zijn werkgever was hij één van de invloedrijkste 
politici aan het hof. Hij bepaalde welke brieven er werden voorgelezen of werden verstuurd, 
wie er werd gehoord en wie niet. 
 Sir Francis Nethersole wordt vaak genoemd als Elizabeths enige secretaris. 
Paleografische analyse wijst uit dat zij er vanaf december 1632 in werkelijkheid vier had: 
John Dinley, Theobald Maurice, Nethersole en Peter Dathenus. Volgens zestiende- en 
zeventiende-eeuwse theoretische handleidingen moest een staatsman zich tot twee 
secretarissen beperken – één voor binnenlandse zaken en één voor buitenlandse zaken – zodat 
geheimen beter bewaard konden worden. Na de dood van Frederik V, had Elizabeth echter 
naast haar eigen twee secretarissen de secretarissen van haar man overgenomen, zodat de 
kennis over zaken omtrent de Palts niet verloren ging. 
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 Nethersole had zijn thuisbasis als secretaris in Engeland ter behartiging van Elizabeths 
buitenlandse zaken. In 1634, vlak nadat Elizabeth voor de tweede maal een uitnodiging om 
terug te keren naar Londen had geweigerd, werd hij meerdere malen opgepakt omdat hij de 
koning zou hebben beledigd. De daadwerkelijke redenen voor aanhouding waren schimmig. 
Hij werd aan een kruisverhoor onderworpen en er werd inzage geëist in de papieren die hij 
van Elizabeth in bezit zou hebben. Hij weigerde dit, ontsnapte en probeerde een rood fluwelen 
kistje met brieven via de Nederlandse ambassadeur te verduisteren. Onder druk gaf hij zich 
zelf aan en hij werd in de beruchte Tower van Londen maanden lang opgesloten. Het kistje 
werd niet teruggevonden. Nethersole werd pas weer op vrije voeten gezet nadat Elizabeth 
plechtig had beloofd hem te ontslaan.  
 Elizabeths secretariaat was door de aanhouding van Nethersole in diskrediet gebracht. 
Niemand wist er precies het fijne van, maar er bleef terecht of onterecht een verdenking van 
hoogverraad hangen rond Elizabeths secretariaat: ook naar haar overige secretarissen werd 
nog jaren afkeurend gekeken, in Engeland maar ook in Nederland. Elizabeth schreef enkel 
nog brieven in haar eigen hand aan belangrijke correspondenten in Groot-Brittannië omdat die 
immers niet konden worden geweigerd. Karel was erin geslaagd om haar secretariaat te 
ontmantelen en daarmee haar politieke invloed te beperken en tot bepaalde hoogte te 
beheersen. De koninklijke bloedband en Elizabeths populariteit had een publieke ruzie 
onwenselijk gemaakt, maar een indirecte aanval door het tegenwerken van haar secretarissen 
bleek zeker zo effectief.  
 
Na 1633 had de Britse ambassadeur in Den Haag, Sir William Boswell, ook de taak om als 
postbeambte voor Elizabeth en haar hof op te treden. Elizabeth had hier dubbele gevoelens 
bij. Aan de ene kant zag ze Boswell als een bekwame en betrouwbare bemiddellaar tussen 
haar en haar broer. Aan de andere kant realiseerde ze zich dat zijn positie als dienaar van de 
koning bepaalde verantwoordelijkheden met zich meebracht: er werd van hem verwacht dat 
hij het grootste gedeelte van haar post las en daar waar nodig de koning zou informeren over 
politiek gevoelige informatie. 
 Sir Francis Nethersole had altijd als secretaris voor buitenlandse zaken ook de functie 
van briefdrager kunnen uitoefenen. Door Nethersole’s noodgedwongen ontslag werd 
Elizabeth plotseling geheel afhankelijk van de postdiensten van Boswell. Als zij het beleid 
van Karel wilde bekritiseren in brieven aan Britse medestanders, kon ze het echter niet 
riskeren die via Boswell te versturen. Hoofdstuk 4 onderzoekt dan ook hoe ze de censuur van 
haar broer probeerde te omzeilen en welke methoden ze gebruikte om haar berichten af te 
schermen voor buitenstaanders.  
 Elizabeth en haar correspondenten kregen veelvuldig bewijs dat Karel I en zijn 
ministers hen bespioneerden. Zij en haar aanhangers ontwikkelden drie verschillende 
methodes om boodschappen te beschermen. Ten eerste, maakten ze gebruik van valse 
adresseringen. Een brief geadresseerd aan de hofnar Sir John Finet was bijvoorbeeld minder 
verdacht dan een brief gericht aan, bijvoorbeeld Sir Thomas Roe de politieke spil in 
Elizabeths netwerk. Zo’n brief zou daarom minder snel geopend worden. Elizabeth rekende er 
op dat Finet bij ontvangst de eigenlijke brief door zou sturen aan Roe. Ten tweede, maakte de 
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kring gebruik van cryptologie, zowel met behulp van cijfers en codes als met raadsels en 
onzichtbare inkt. Ten derde, naast de postdienst van Boswell, verzond Elizabeth haar brieven 
via verschillende alternatieve kanalen. Ze stuurde bijvoorbeeld brieven via koopmannen van 
de Merchant Adventurers’ Company. Het is echter onduidelijk hoe vaak ze nog van hun 
diensten gebruik maakte na 1633. Ook stuurde ze brieven via het hoofdkwartier van de Taxis 
post service in Brussel, via de Zweedse postdienst, via een agent van de Staten-Generaal in 
Frankfurt en via persoonlijke brievendragers die vaak brieven smokkelden.  
 Géén van de methodes waren veilig: het hoofdkwartier van de Taxis post in Brussel 
werd zelfs geleid door een vrouwelijke spion, Alexandrine van Rye-Varax, Gravin van Taxis, 
die een zogenaamde zwarte kamer had opgezet, een kantoor waar post stelselmatig werd 
geopend, gekopieerd en weer werd verzegeld met valse zegels. Het is niet waarschijnlijk dat 
Elizabeth en haar cirkel van deze spionage activiteiten op de hoogte waren. Ook speelde 
Elizabeths tussenpersoon in Brussel, Sir Balthazar Gerbier, zonder haar medeweten een 
dubbelspel. Elizabeth had tevens te veel vertrouwen in cijfercodes. Ze gebruikte jaren lang 
dezelfde code, al was ze hierin niet anders dan haar tijdgenoten.  
 Hoewel geen enkel kanaal veilig was, wist Elizabeth de verschillende routes toch te 
bespelen, wat de risico’s per brief beperkte. Vanuit Den Haag kon de boodschap ook in 
meerdere stukjes worden opgebroken en via verschillende routes worden verzonden. Het lukte 
haar vaak om ongemerkt brieven te versturen. De verscheidene beveiligingstechnieken die ze 
hanteerde demonstreert haar vindingrijkheid. Het laat zien dat ze onder geen voorwaarden 
bereid was om de controle over haar eigen correspondentie, haar eigen leven, of de Palts op te 
geven. 
 
Met de Vrede van Westfalen in 1648 kreeg Elizabeths zoon, Karel Lodewijk, de Beneden-
palts weer in handen; de Boven-palts bleef echter in bezit van Bavaria. Deze regeling was 
ironisch genoeg al aangeboden in 1636, maar Elizabeth had dat toen tegengehouden. Zij was 
van mening dat de gedeeltelijke restitutie een onacceptabel compromis was. Haar onbuigzame 
houding had het conflict verlengd, wellicht onnodig: het had zeker duizenden levens gekost. 
Karel Lodewijk nam het zijn moeder kwalijk dat zij niet naar Engeland waren teruggekeerd in 
1632. Het resultaat van de jaren lange ballingschap was, volgens Karel Lodewijk, dat de 
liefde van Groot-Brittannië voor de Palts kinderen was bekoeld. De Vrede van Westfalen en 
de kritiek van haar zoon brengen grotere vragen met zich mee. Had Elizabeth als weduwe 
verkeerde beslissingen genomen? Hoe moeten we haar leiding over de Palts regering in de 
jaren 1632 tot 1642 duiden? 
 Elizabeth had bewust gekozen voor een verblijf in de Republiek. Ten eerste, kon ze in 
Den Haag de zaken van de Palts behartigen zonder dat Karel I of zijn vrouw Henrietta Maria 
haar op de vingers keken. Zij droegen de Palts, Elizabeth en haar kinderen een warm hart toe, 
maar waren in tegenstelling tot Elizabeth bereid met de katholieke vijand te onderhandelen en 
compromissen te sluiten. De Noordzee werkte als een natuurlijke buffer: zonder medeweten 
van haar broer kon ze haar eigen koers blijven uitzetten. Ten tweede verzekerde haar 
gedeeltelijk zelfgecreëerde imago van de arme, devote weduwe dat de Palts een 
aandachtspunt bleef voor haar aanhangers. Als ze haar vertrekken in Whitehall weer zou 
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hebben ingenomen, dan zou de Palts zaak snel worden vergeten. Ten derde was Den Haag 
strategisch gezien een perfecte locatie voor een staatsvrouw van haar formaat. De Britse 
soldaten die in het Staatsche Leger dienden, vormden een groep loyale supporters die altijd 
klaar stonden om haar te assisteren, bijvoorbeeld als agenten of als brievendragers. Ook waren 
de Nederlandse regeringsgebouwen op steenworp afstand gelegen van haar hof, Kneuterdijk 
22-24, wat haar in staat stelde met ambassadeurs te discussiëren uit heel Europa. Het was 
simpelweg gemakkelijker om vanuit Den Haag contact te houden met haar correspondenten in 
Duitsland, Zweden en Denemarken dan vanuit Londen. Den Haag verschafte de 
Winterkoningin toegang tot verschillende postroutes waardoor ze de standaard postkanalen 
kon mijden. Een verblijf in Den Haag had haar in staat gesteld politiek actief te blijven, zelfs 
nadat haar broer haar secretariaat zogoed als geruïneerd had.  
 De weigering van een gedeeltelijke restitutie in 1636 lijkt in retrospectief op 
misplaatste arrogantie te berusten. Er was in 1636 echter geen noodzaak voor Elizabeth om te 
schikken: de meest succesvolle legerleiders van de Dertigjarige Oorlog zoals Bernard van 
Saxe-Weimar en Axel Oxenstierna wilde hun legers maar al te graag voor Karel Lodewijk 
inzetten, op voorwaarde dat Karel I troepen naar het continent zou sturen. Nadat de 
onderhandelingen van de Graaf van Arundel met de keizer spaak waren gelopen, dacht 
Elizabeth dat haar broer zich zou wreken. Dit was een misvatting. Karel I richtte zich liever 
op de volgende onderhandelingen, dit maal met de Fransen. Uiteindelijk besloot Elizabeth 
zelf een leger te financieren met het geld dat ze heimelijk op rekeningen had staan. Ze kocht 
Meppen als wapenarsenaal en verzamelplaats voor de troepen en haar zoons, Karel Lodewijk 
en Rupert, zouden de troepen aanvoeren. Hoewel ze al haar verborgen gelden op het spel 
zette, leek het een veilige investering. Meppen zou via belastingsgelden zichzelf binnen een 
jaar terugverdienen en haar onervaren maar veelbelovende zoons zouden worden geassisteerd 
door geroutineerde leiders zoals James King en Hans Christoff von Königsmarck. Toch liep 
het slecht af. Meppen werd al snel door de vijand ingenomen en het leger werd in één keer 
verslagen. Haar zoon Rupert werd door de keizerlijke legers gevangen genomen. Door het 
verlies was Elizabeth niet alleen bijna al haar geld maar ook haar onafhankelijkheid kwijt; 
voor het eerst was ze daadwerkelijk volledig afhankelijk van de pensioengelden van Groot-
Brittannië en de Staten-Generaal.  
 Toch is het lot van Elizabeth en haar kinderen niet alleen aan toeval of het ongeluk toe 
te schrijven. Als politiek leider speelde haar inflexibiliteit en eigendunk haar parten. Haar 
beslissing om voor alles of niets te gaan – “tout ou rien” zoals ze aan een correspondent 
schreef – sleepte de oorlog voort. Bovendien was ze vaak ten onrechte te loyaal naar haar 
correspondenten toe. Als zij eenmaal haar vertrouwen had gegeven was dit onvoorwaardelijk. 
Sir Balthazar Gerbier bezorgde haar bijvoorbeeld jaren lang militaire informatie, maar omdat 
Elizabeth hem volledig vertrouwde kon hij zich zonder haar medeweten van haar afkeren en 
haar politieke beleid tegenwerken. Ook liet ze zich adviseren door correspondenten die 
minder objectief en nog fanatieker waren dan zijzelf. Het versterkte haar verbetenheid 
waardoor ze verschillende inschattingsfouten maakte. Had ze haar eigen intuïtie gevolgd in 
plaats van de adviezen van Sir Thomas Roe op te volgen dan was ze bijvoorbeeld nooit een 
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correspondentie begonnen met William Laud, de Aartsbishop van Canterbury die haar zou 
krenken.  
 
Dit proefschrift heeft de politieke macht en activiteiten van een uitzonderlijke vrouw in de 
zeventiende eeuw in kaart gebracht, maar ook inzicht verschaft in de briefcultuur van die tijd. 
De studie van de brieven van Elizabeth maakt duidelijk dat er op een meer diepgravende 
manier naar brieven moet worden gekeken. Het idee dat brieven spontane, ongecompliceerde 
communicatiemiddelen zijn is een misvatting. Een analyse van de correspondentie van 
Elizabeth laat zien dat brieven geen eenduidige private teksten zijn, geschreven door één 
individu, gericht aan één geadresseerde. Brieven nemen een hybride vorm aan en zijn vaak 
complexe gemeenschappelijke constructies.  
 Hoewel Elizabeth in ballingschap verbleef, was ze geen geïsoleerde briefschrijfster. In 
Den Haag had ze een uitgebreid secretariaat tot haar beschikking om haar politieke doelen na 
te streven. Maar ook zonder medewerking van een secretaris was de brief vaak een 
groepsconstructie. Aangezien er geen betrouwbaar postnetwerk was, vertrouwde Elizabeth 
regelmatig op brievendragers die een gedeelte van de boodschap mondeling overbrachten. 
Ook werden brieven via verschillende kanalen verstuurd: de boodschap kon dan worden 
opgebroken en niet één van de brieven bevatte dan de gehele strekking. Brieven circuleerden, 
werden gedeeltelijk of geheel gekopieerd en informatie werd zo verspreid en gedeeld. 
 De brief kwam door medewerking van verschillende partijen tot stand, maar de brief 
was ook vaak voor verschillende individuen bedoeld. Meestal had niet alleen de 
geadresseerde toegang tot de brief. Vaak werd een grotere groep van intimi deelgenoot van 
dezelfde brief en werd zo’n brief hardop voorgelezen. De brieven van Elizabeth tussen 1632 
en 1642 waren meestal geen uitingen van haar persoonlijke gedachtespinsels, maar van een 
gemotiveerd collectief die zich inzette voor een gemeenschappelijk doel: de restitutie van de 
Palts. Door de uitwisseling van brieven kon ze haar eigen politieke factie oprichten en 
onderhouden, ondanks of eigenlijk dankzij haar verblijf in ballingschap in Den Haag. 
 
 


