De begrafenis van Maurits en Frederik Hendrik ______________
De van de begrafenissen van prins Maurits en prins Frederik Hendrik gemaakte prenten, die de lijkstoet
in beeld brachten, laten ons zien dat ook Leerdam daarbij vertegenwoordigd was. Enerzijds alleen met
het vertoon van het stadswapen en anderzijds met de aanwezigheid van de drossaard.
Het was een algemeen gebruik dat na het overlijden tot aan de dag van de begrafenis de klok werd
geluid. In hoeverre dat in Leerdam ook de gewoonte was, weten we niet. Maar het gebeurde wel bij
het overlijden van een vorstelijk persoon. Zo vinden we in de stadsrekening van 1616 een post vermeld
dat aan de luijders van het luiden over ’t lijk van Hare Vorstelijke Genade een bedrag van F. 9-18-00 is
betaald.1 En dan ging het hier over prinses Maria van Nassau. Zij overleed op 10 oktober van dat jaar
en werd in de kerk van Buren begraven. Ook in Schoonrewoerd werd de klok geluid, waarvoor de
schoolmeester F. 18-09-00 betaald kreeg.
Maar helemaal zonder hulp van Leerdam kon men in Buren niet. Kennelijk was er een tekort aan
bedden, die dan door Leerdam beschikbaar werden gesteld. Ook zorgde Leerdam voor Rijnwijn en
lammeren. Willem Gerits bracht dit allemaal naar Buren waarbij hij voor F. 267-17-00 verteerde. Dat
was inclusief de kosten van de huur van de bedden. Deze moesten ook nog naar Buren vervoerd
worden, waarvoor schipper Jan Hermsz zorgde. Kosten F. 2-00-00. Van het eerstgenoemde bedrag
kwam een vijfde deel voor rekening van Acquoy, dus het Leerdamse deel was. F. 204-01-00.
Of er ook een afvaardiging van Leerdam op de begrafenis
was, vinden we niet vermeld. Er werden in dit jaar wel
verschillende tochten naar Buren gemaakt, dus kan het
mogelijk zijn.

Maria van Nassau
door Adriaen Thomasz Key
(Prinsenhof, Delft)

Prins Maurits
Naar aanleiding van het overlijden van prins Maurits werden ook de klokken geluid.2 Hij overleed op
23 april 1625. Ook hierover geeft de stadsrekening van dat jaar meer informatie. Schoolmeester
Samuel van der Leijden heeft met verscheijden arbeijders den tijt van zes weecken ende vier dagen
Sijne Vorstelijke Genade Hoogloffelijker Memorie met beijde de clocken overluijt. De kosten bedroegen
60 gulden. Ook in Schoonrewoerd zorgde schoolmeester Evert Lampius ervoor dat gedurende dezelfde
tijd ook de klok werd geluid. Hij bracht hiervoor 44 gulden in rekening.

Prins Maurits. Schilderij door Michiel Jansz van Mierevelt. Hier afgebeeld in het met graveerwerk en verguldsel
versierde pronkharnas dat de Staten-Generaal hem schonken na zijn overwinning in de Slag bij Nieuwpoort
(Rijksmuseum, Amsterdam)

Het was in die tijd een gewoonte om rouwstoeten in prent te brengen. Deze hadden niet alleen
nieuwswaarde voor het publiek, maar gaven ook de status van de overledene weer. De opbouw van
een lijkstoet had een bepaalde volgorde. Bij een staatshoofd vormde een militair escorte de voorhoede
van de stoet, waarna de baar met de overledene kwam, gevolgd door de familie en dan in volgorde
van belangrijkheid de rest van de gasten.

Lijkstatie van Prins Maurits, 1625, anoniem, naar Gillis van Scheyndel (Rijksmuseum, Amsterdam)

De bijzetting van prins Maurits vond plaats op 20 september 1625 in de Nieuwe Kerk te Delft. De
rouwstoet vertrok vanaf het Prinsenhof over de Markt naar de kerk. De optocht verliep volgens een
strak protocol. De stoet werd voorafgegaan door de Delftse schutterij, waarna een rij hovelingen
volgde. Zij begeleidden de paarden die de wapens droegen van Maurits titels. En zo treffen we aan het
vijfde paard met het wapen van Leerdam. Dit paard werd geleid door jonker Arent Adam van
Duvenvoorde, zoon van de heer Van den Bosch, en jonker Frederik van Liere, edelman van den Huyse
van sijn Excellentie. De banderol (vlag) met het wapen van Leerdam werd gedragen door jonker Louys
de Meude, gheseyt Mansart.4
Vóór Leerdam liep het paard met de wapens van Veere en Vlissingen en na Leerdam kwam Buren.

Nummer 7 geeft Leerdam weer

Detail uit: Begrafenis van prins Maurits in 1625, anoniem (Rijksmuseum, Amsterdam)

Detail uit de hiervoor getoonde lijkstatie. Nummer 16,17 en 18 geeft Leerdam weer.

Het wapen van Leerdam zoals dat in 1816 officieel werd vastgesteld.

Prins Frederik Hendrik

Prins Frederik Hendrik, door Michiel Jansz
van Mierevelt
(Rijksmuseum, Amsterdam)

Frederik Hendrik overleed op 14 maart 1647, terwijl de begrafenis bijna twee maanden daarna, op 10
mei 1647 plaats vond middels bijzetting in de Koninklijke Grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft. Zoals
gebruikelijk in die tijd, we zagen het al bij prins Maurits, werd dat een heel gebeuren. Een oeverloos
lange stoet met veel mensen die daaraan deelnamen, die slingerden van links naar rechts. Op deze
manier een slang vormende, waarbij de kop al in het voorportaal van de kerk was en de staart aan het
begin van het vertrek van de stoet. Iedereen die ook maar iets in Holland en aanpalende gebieden te
vertellen had was er bij.
Een onderdeel van de stoet vormde ook nu weer een vlaggenparade. Hieraan namen ondermeer ook
afgevaardigden deel van de gebieden die in het bezit van de prins waren. Elk graafschap, heerlijkheid
of baronie werd vertegenwoordigd door een paard met het wapen van het gebied en een
vertegenwoordiger van het bestuur. Dikwijls was dat de drossaard.
Zoals gezegd was dus ook Leerdam in deze parade vertegenwoordigd. Vóór Leerdam lopen
afgevaardigden van o.a. Veere, Vlissingen, Breda en IJsselstein en achter onze vertegenwoordiger zien
we de afvaardiging van o.a. Buren, Moers, Lingen, Chalon, Dietz, Vianden en Katzenelnbogen. Een
volgorde die we ook bij de bijzetting van prins Maurits gezien hebben.
De lijkstatie van prins Frederik Hendrik werd in beeld gebracht door de bekende bouwmeester en
schilder Pieter Post. Bij de gemaakte prenten is ook een beschrijving van de gehele rouwstoet
opgenomen met een vermelding van alle deelnemers. De afvaardiging van Leerdam wordt als volgt
omschreven:

Het Peerdt met de Wapenen van LEERDAM, bekleedt als voren, geleydt by Hans Henrick Eerenreiter,
Sergiant Major, Commandeur tot Zutphen, ende Nicolaes vander Duyn van Rijswijck.
De Banderolle ghedraghen by Adriaen van Naeldwijck, Heere van den Tempel, &c. Drost van
Leerdam.
Degenen die de paarden geleidden hadden geen band met het betreffende gebied en waren werkzaam
aan het Hof of anderszins.

Drossaard jonkheer Adriaen van Naeltwijck, heer van Den Tempel, Berkel en Rodenrijs, werd in 1642
in deze functie benoemd als opvolger van de dan overleden drossaard Cornelis Dimmer.3 Hij legde op
28 mei van dat jaar de eed af. Van Naeltwijck is op 16 december 1605 in Den Haag geboren als zoon
van Johan van Naeltwijck en Anna van Colemborg. Hij trouwt op 8 februari 1628 te Loosduinen met
Jacoba Francina van Oldenbarnevelt. Zij is de dochter van Reinier van Oldenbarnevelt, een zoon van
raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt. Deze was heer van Berkel en Rodenrijs, dat dan via zijn
zoon en kleindochter aan onze drossaard komt. Het echtpaar kreeg vier kinderen, t.w. Johan, Anna
Maria, Reinier en Adriana Catharina. Adriaen van Naeltwijck is tussen 8 en 28 april 1660 in Leerdam
overleden.
Overigens was Adriaen Van
Naeltwijck ook aanwezig op
de bijzetting van prins
Maurits, maar dan niet als
drossaard van Leerdam. Hij
begeleidde daar als 20-jarige
het paard met het wapen van
Grave en het land van Cuijk.

Werd bij de bijzetting van prins Maurits het wapen van de stad gebruikt, duidelijk zichtbaar op het
paard en in de banderol, bij Frederik Hendrik was dit niet zo. We zien zowel op het paard en als vlag
een identieke afbeelding: een geel veld met daarop in rood twee gekanteelde en tegengekanteelde
dwarsbalken. En hierin herkennen we dan direct het wapen van de heren Van der Leede en het uit hen
voortgekomen geslacht van de heren Van Arkel. Vooral door deze laatste heeft het grote bekendheid
gekregen en is het te zien in wapens van vele andere gemeenten. Toen Leerdam in 1961 een
gemeentevlag wilde invoeren, heeft men gekozen om hiervoor de oude graafschapsvlag te gebruiken.
Zo blijft de herinnering hieraan toch nog bewaard.

De Leerdamse afvaardiging, nu naast elkaar geplaatst
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