
 

 

Contacten aan het hof van Frederik Hendrik 
 

 

Henrica is de weduwe van jonkheer Mathijs van Clootwijck, burge-

meester van Geertruidenberg en rentmeester van de Domeinen van de 

Prins van Oranje. Het geslacht stamt zeker al uit de dertiende eeuw en 

de contacten met het hof bestaan allang. Twee schoonzoons bekleden 

nu ambten aan het hof van Frederik Hendrik. In de stad Delft is Hen-

rica ook niet vreemd want dochter Margaretha woont met haar man in 

het Ossenhooft aan de Brabantse Turfmarkt (Zie nr 76-78) en zoon 

Jasper is getrouwd met Petronella Lodensteijn Jansdr.  

 

Verkoop Hantschoe 

Als in 1641 De Hantschoe verkocht wordt na Henrica’s overlijden, blijkt 

de hoge status van de familie. Een zoon en schoonzoon hebben hoge 

ambten in het bestuur van Zeeland en een kleinzoon is advocaat hij 

het Hof van Holland. De echtgenoot van dochter Margaretha, Jacobus 

van Dalen cq Valensis, is de eerste lijfarts van Maurits en Frederik 

Hendrik. De overleden echtgenoot van dochter Johanna, Thomas 

Brouwaert, was raadsman en thesaurier-generaal van de Frederik 

Hendrik.  

Zoals het hoort, laten de vrouwelijke erfgenamen zich vertegenwoor-

digen door een mannelijk familielid. Voor de overleden oudste zoon, 

Johan, is diens oudste zoon Mathijs van Clootwijck, aanwezig de  

beoogde titelopvolger. 

 

CV Brouwaert 

Henrica’s schoonzoon Thomas Brouart moet een goede opleiding 

genoten hebben maar hoe hij in deze functie aan het hof terechtkwam, 

beschrijft Constantijn Huygens in ‘Mijn jeugd’.  

Als baby hadden Thomas, zijn broer Joannes en Frederik Hendrik  

tegelijk dezelfde min. De Brouarts waren een zeer vooraanstaande 

familie: broer Joannes kwam uit Brussel en was opgevoed aan het hof 

van een Franse edelman. Daarom stelde Huygens’ vader hem later 

aan als inwonend privéleraar Frans voor Constantijn en zijn andere 

kinderen. In 1603 is hij echter arts in Londen.  

Dat Frederik Hendrik aanwezig is bij de doop van Thomas Brouwaerts 

en Margaretha van Clootwijcks zoon Hendrick Louijs, volgt uit de oude 

betrekkingen. Mogelijk is de dopeling naar de prins vernoemd. 

 

  

 
Margaretha van Clootwijk geschilderd 

door Michiel van Mierevelt. Metro- 

politan Museum of Art, New York. 

 

 
Jacob Valensis (van Dalen), echt- 

genoot van Margaretha, ook door  

Van Mierevelt. 

Metropolitan Museum of Art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: 

Thomas Brouart, geportretteerd door 

Rembrandt in 1632. Metropolitan  

Museum of Art. 

en 

Johanna van Clootwijk, echtgenote 

van Brouart. Rembrandt, 1632.  

Metropolitan Museum of Art. 
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Johanna - brief aan Frederik Hendrik 

In 1635 overlijdt Thomas Brouart en kort erna schrijft Johanna, die zijn 

tweede echtgenote is, zelf een brief aan Constantijn Huygens, de  

secretaris van de Prins. In een goed leesbaar handschrift noteert zij 

dat ‘Zijne Excellentie’ tot haar grote verwondering heeft geweigerd de 

akte te tekenen voor het ambt van ‘Cappellaris’ van Sint-Maartensdijk. 

Johanna verzoekt haar zoontje, Hendrick Louijs, voor dit ambt in aan-

merking te laten komen. De Prins heeft dat intussen echter aan een 

ander, ene Louijs Haghe, min of meer mondeling toegezegd. De  

documentatie daarover heeft hij er niet op nageslagen. Johanna somt 

feiten op waaruit het onjuiste handelen van Frederik Hendrik blijkt en 

voegt als onderbouwing een kopie van een oude akte toe. De brief  

stuurt zij aan Huygens bij Frederik Hendrik in het leger, dat op dat  

moment vanwege de slag om Schenkenschans voor Pannerden ligt. 

[Zie voor de brief: http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingcon-

stantijnhuygens/brief/nr/1275] 

 

Kleinzoon Mathijs 

Kleinzoon Mathijs ten slotte draagt niet bij aan de roem van het 

geslacht. Na het vroege overlijden van zijn vader, Johan, verbrast hij 

het familiekapitaal gedeeltelijk. Reden voor zijn oom, die hem aanvan-

kelijk waarneemt als titelhouder van het geslacht, die titel niet aan hem 

over te dragen bij zijn meerderjarigheid. Dat leidt tot rechtszaken. 

Mathijs ontpopt zich tot libertijn, vertaler van de boetepsalmen en het 

Hooglied maar ook als dichter van in zijn tijd niet de enige maar wel 

ongeëvenaarde erotische gedichten. In binnen- en buitenland leidt hij 

een onstuimig leven en hij zou omgaan met te jonge meisjes. Op de 

vlucht voor schuldeisers en daarom in dienst van de VOC, sterft hij in 

het derde kwart van de zeventiende eeuw voor de zuidkust van  

Vietnam. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mathijs van der Merwede van Cloot-

wijck (1613-1664), gouverneur van 

Vietnam. Postuum schilderij op koper-

plaat door Arnoud van Halen (1700-

1732), naar een prent van Jan van 

Bronckhorst uit 1650. Rijksmuseum. 
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