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‘Haagsche pretmakers uit de groote wereld’.
L’Ordre de l’Union de la Joye omstreeks 1650

Ineke Huysman

Verborgen in een voetnoot in een negentiende-eeuwse uitgave over Chris-
tina van Zweden1 staat een opmerkelijke verwijzing naar een archiefstuk. 
Dat bevindt zich in het Koninklijk Huisarchief in het archief van Ama-
lia van Solms (1602-1675), echtgenote van stadhouder Frederik Hendrik 
(1584-1647).2 Het stuk is getiteld Institution de l’Ordre de l’Union de la Joye. 
Het heeft echter niets met haar van doen, want het was bedoeld voor 
Amalia’s schoonzoon Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664), de 
stadhouder van Friesland. De statuten van de Ordre de l’Union de la Joye 
vormen een belangrijke aanwinst voor onze kennis van het culturele le-
ven in Holland omstreeks 1650. Er was van deze Orde tot dusverre niet 
meer bekend dan enige verwijzingen ernaar in de correspondentie van 
Constantijn Huygens en Johan de Witt. Deze verwijzingen werden reeds 
in de negentiende en begin twintigste eeuw door J.L. ter Gouw, C.A. van 
Sypestein, R. Fruin en J.A. Worp gepubliceerd, maar zij wisten van het 
bestaan van de statuten niets af. 
 In dit artikel wordt het document voor het eerst uitgegeven samen 
met de andere stukken waarin over de Orde wordt gesproken. Tevens 
wordt de geschiedenis van de Orde en het ledenbestand toegelicht, voor 
zover dit althans uit de schaarse bronnen valt op te maken. Helaas heb ik 
dit artikel deze keer niet kunnen schrijven met de hulp van Hans Smit; ik 
heb hem daarbij behoorlijk gemist. Hans is – en blijft naar ik hoop – een 
bron van kennis waarvan ik altijd dankbaar gebruik mag maken. 

De stichtster van de Orde

In 1867 maakte J.L. ter Gouw in het Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetse-
laren voor het eerst melding van de Ordre de l’Union de la Joye.3 Ter Gouw 
vermoedde dat de stichtster van de Orde, een zekere Madame de Slavata, 
een Boheemse dame was. C.A. van Sypestein identificeerde haar echter 
twee jaar later terecht als Amélie van Brederode, barones van Slavata.4  

Amalia Margaretha van Brederode (geb. 1625 of 1626 – gest. 14-8-
1663 of 1665) was een van de vijf dochters van Johan Wolfert van Brede-
rode (1599-1655), voorzitter van de Ridderschap van Holland, en Anna 
Johanna gravin van Nassau-Siegen (1594-1636).5 Na het overlijden van 
haar moeder hertrouwde Johan Wolfert in 1638 met Louise Christine van 
Solms (1606-1669), een zuster van Amalia van Solms. Het bruiloftsfeest – 
waarbij de ongeveer dertienjarige Amélie ongetwijfeld aanwezig zal zijn 
geweest – duurde twee weken. Het werd opgeluisterd met toernooien, 
balletten, toneelvoorstellingen, maskerades en andere feestelijkheden. 
Door dit tweede huwelijk van haar vader kreeg Amélie nog eens zeven 
halfbroers en –zusters.6 
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 De familie Van Brederode woonde afwisselend op het huis ter Cleef 
bij Haarlem, op het kasteel Batestein in Vianen, op de kastelen Petershem 
en Fauquemberg bij Maastricht, en in Den Haag, eerst aan de Lange Vij-
verberg en vanaf 1652 in de Hof van Brederode. Zij kreeg voortdurend 
logees uit de hoogste kringen: hoge adellijke militairen uit binnen- en bui-

tenland en andere edelen en vooraanstaande personen. Ook prins Willem 
II (1626-1650) en de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz 
kwamen er graag over de vloer. Er werd gejaagd en gevist, gezongen en 
gedanst, maar ook veel gedronken, zwaar gegokt, gebabbeld en gerod-
deld. Nadat Willem Frederik eerst een relatie met de oudste zuster Sophie 
(1620-1678) had gehad, kreeg hij in 1648 een verhouding met Amélie’s 
jongste zusje Anna Trajectina (1629-1672), ook wel ‘Treesje’ genoemd. Hij 
maakte zich in zijn dagboek geregeld zorgen dat ‘L’ - dit was de code-

naam die hij haar had gegeven - zwanger zou kunnen zijn en voelde zich 
daarover schuldig: ‘ick heb het niet kunnen laeten te doen’.7

 In 1645 trouwde Amélie van Brederode met Albrecht Hendrik, baron 
van Slavata (gestorven 1660), wiens vader in het gevolg van de uit Bohe-
men verdreven Winterkoning in 1620 naar de Republiek was gekomen. 

‘Haagsche pretmakers uit de groote wereld’

Portret mogelijk van Amalia 
Margaretha van Brederode, 
naar G. van Honthorst, 
1650-1656 
Inst. Collectie Nederland 
C275

Portret mogelijk van Anna 
Trajectina van Brederode, 
G. van Honthorst, 1650-1656 
Inst. Collectie Nederland 
C278
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In 1646 kreeg hij een aanstelling als majoor in het regiment cavalerie van 
de burggraaf van Machault en in 1651 werd hij benoemd tot commandeur 
van Geertruidenberg.8

 Met haar echtgenoot verbleef Amélie vaak bij haar vader en stiefmoe-
der in de Hof van Brederode, op de hoek van de Lange Houtstraat en het 
Korte Voorhout in Den Haag. Dit huis werd in 1652 in gebruik genomen 
met een luisterrijk, acht dagen durend feest, waarbij de gehele elite aan-
wezig was. Van Sypestein vermoedde dat bij deze gelegenheid het idee is 
geboren om de Ordre de l’Union de la Joye op te richten.9 Dat lijkt bij gebrek 
aan andere aanwijzingen een plausibele datering.
 Afgaande op een gedicht van Mathieu de Montreuil (1620-1692) had 
Amélie van Brederode kennelijk ook een reputatie buiten de grenzen van 
de Republiek. Deze Franse dichter en geestelijke schreef galante, soms 
pikante verzen. In een van zijn verzen waarschuwt hij zijn publiek voor 
de Madame de Slavata, ofwel Amélie van Brederode:

Ma Mère, en partant de Paris
Pour m’en venir dans la Hollande
Me dit: Savez vous bien, mon fils, 
En vous disant adieu, ce que je vous commande? 
Gardez-vous bien de jeux, de dez et de pipeurs, 
De vin, de maladie, et de gens querelleurs;
Ce sont là tous les maux capables de vous nuire
A deux fois par ses doigts elles les raconta
Hélas! Elle oublia le pire:
Gardez-vous bien surtout, me devoit-elle dire,
De Madame de Slavata.10

Van Sypestein wilde de laatste zinnen van dit gedicht niet geloven, om-
dat Amélie zich in haar brieven aan Johan de Witt ‘in de meest hartelijke 
bewoordingen over haren man uitlaat’.11

 Na 1655 zwijgen de bronnen over Amélie van Brederode en haar 
Orde. Er is nog een brief van Johan de Witt van 3 november 1660 waarin 
hij haar condoleert na het overlijden van haar man, de baron van Sla-
vata.12 Eind 1662 hertrouwde zij met Gottlieb Amadeus, rijksgraaf van 
Windischgrätz, en vertrok naar Duitsland. Amélie overleed in 1663 of 
1665, maar waar en onder welke omstandigheden blijft vooralsnog on-
duidelijk.

De statuten van de Orde

De Ordre de l’Union de la Joye stond blijkens de statuten open voor mannen 
én vrouwen. Amélie van Brederode vervulde de rol van Grootmeesteres 
(Grande Maîtresse) en haar jongste zus Anna Trajectina – de ‘L’ van de 
Friese stadhouder Willem Frederik – die van Assistente (Coadjutrice). De 
chevaliers en chevalières van het genootschap hadden hun eigen reglement, 
medailles, ceremonieën en diploma’s. De tekst van het voor stadhouder 
Willem Frederik van Nassau-Dietz bestemde document met de statuten 
van de Orde, voorafgegaan door een begeleidend briefje waarin hij wordt 
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toegelaten, is integraal opgenomen in een bijlage bij dit artikel. 
Kort samengevat verliep de toelatingsceremonie als volgt:

Het aspirant-lid kreeg, staand op één been, een knip voor de neus van de 
Grootmeesteres of haar Assistente, terwijl met een opgestoken linkerpink 
de eed werd afgelegd. Terug op twee benen maakte hij of zij vervolgens 
een buiging naar voren en naar achteren. Terwijl ze de betrokkene in de 
beide wangen kneep om de toelating tot de Ordre de l’Union de la Joye 
te bevestigen, kuste de Grootmeesteres of haar Assistente de chevalier of 
chevalière. Ten slotte maakten zij samen een sprongetje en sloten zij al trip-
pend als een mus de ceremonie af.

De statuten bevatten elf artikelen die de Vrolijkheid moesten waarbor-
gen: 

1) Het is van het allergrootste belang dat de Vrolijkheid onder alle om-
standigheden wordt gehandhaafd.

2) Men hoort dagelijks een liedje te zingen, desnoods heel zachtjes.
3) Iedereen wordt geacht, wanneer men althans niet verder dan 20 mijl 

van haar vandaan woont, de Grootmeesteres minstens één keer per 
jaar te bezoeken en haar op de hoogte te brengen van recente komi-
sche voorvallen.

4) Iedereen die het kan, behoort te dichten om er de anderen mee te 
vermaken.

5) Indien mogelijk moet men de Grootmeesteres minimaal één keer per 
semester schrijven.

6) Zodra er ergens vier of meer chevaliers bijeen zijn, moeten zij mini-
maal een keer een tricotets (een vrolijke snelle dans) dansen.

7) Men dient elkaar broederlijk op de hoogte houden van alle vermake-
lijke nieuwtjes.

8) Men mag alleen maar zaken te berde brengen die schaterlach zullen 
veroorzaken, en alleen de Grootmeesteres bepaalt of dat inderdaad 
zo is.

9) Slechte herinneringen, huidige ongemakken en de vrees voor toe-
komstige tegenslagen moeten uit ieders hoofd worden gebannen.

10) Ruzies, geschillen, wrok, jaloezie en geroddel die alle strijdig zijn met 
de beginselen van de Orde zijn verboden.

11) Verdriet om het overlijden van een chevalier of chevalière mag men 
slechts uiten door het slaken van een zacht ‘helaas!’. Ten teken van 
rouw mag men niet langer dan negen dagen een zwart met roze af-
gezet lintje dragen.

Degene die deze wetten belooft te gehoorzamen zal worden vereerd met 
een bijzonder privilege. Maar degene die de wetten niet naleeft, zal op 
een stoel bij een open deur worden gezet, opdat hij of zij een flinke ver-
koudheid zal oplopen.

‘Divertissement’ was blijkbaar het hoofddoel van de Orde: dans, lach, 
lol en plezier in plaats van ruzie, conflict, chagrijn en weemoedigheid. 
De Dertigjarige Oorlog (1618-1648) was net voorbij, een tijd van bloedige 
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strijd die internationaal werd uitgevochten. Er was een besef van: dat 
nooit meer, en wellicht lag dit besef mede ten grondslag aan de oprichting 
en de bezigheden van de Orde. 
 Over de feesten van de Orde zijn weinig gegevens beschikbaar, al-
leen een brief van Johan de Witt – over zijn lidmaatschap van de Orde 
hierna meer - aan Margaretha van Nassau biedt mogelijk een aankno-
pingpunt. Johan de Witt (1625-1672) was als raadpensionaris van Holland 
een van de machtigste mannen in de Republiek. Margaretha van Nassau 
(1610-1665) was een zuster van Johan Maurits van Nassau, bijgenaamd 
‘de Braziliaan’, en een halfzuster van de moeder van Amélie van Brede-
rode. De Witt en Margaretha correspondeerden in de periode 1653-1654 
geregeld, en het onbekende voorwerp dat De Witt op 14 maart 1654 aan 
Margaretha ontfutselde, wijst ook wel enigszins in de richting van een 
intiemere relatie: ‘… de mesmes que je guarde et cheriray à jamais ce que 
je vous derobay à la nuict de joye que dernièrement nous passâmes en-
semble’.13 Men zou uit deze zinsnede kunnen concluderen dat hier op een 
feestavondje van de Ordre de l’Union de la Joye wordt gedoeld.

Chevalier Constantijn Huygens

Vermoedelijk heeft ook Constantijn Huygens (1596-1687) zich tot Amélie 
van Brederode gewend met een verzoek om toelating tot haar Orde. In de 
hieronder geciteerde brief van 5 juli 165314 installeert zij hem – met een 
gedicht en een medaille – als ‘très digne Chevalier’ van haar Orde:15

Amélie, Grande Maîtresse du prétieux Ordre de l’Union de la Joye, à 
son tres digne chevalier, salut!

Vous vous humiliez de si bonne grâce pour demander ce prétieux Or-
dre, que je croy que tous mes chevaliers m’accuseroyent d’injustice et 
de peu d’indulgence envers eux et envers moy mesme, si je ne vous 
accorday vostre demande, et si je me privois du contentement d’avoir 
quelque sorte de pouvoir sur le plus digne chevalier qui sera  jamais; 
voilà pourquoy je vous envoye cette belle medaille, et je ne doute 

Constantijn Huygens 
omstreeks 1641. 
Schilderij door M. van 
Mierevelt. Hofwijck, 
Voorburg
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pas ou vous observerez toutes les loix aussy sérieusement qu’il est 
requis. En mon absence ma Coadjutrice vous pourra recevoir comme 
il appartient, lorsque

Vous serez arrivez à La Haye, 
Ou je sçay que toute ma bande
La plus gaye de la Hollande,
Vous diront mille belle choses
Tantost en vers, tantost en prose
Pour vous recevoir dignement
En joye et contentement
Chassant dame mélancholie 
Qui ne fit jamais en sa vie
Que des maux de coeur et de teste
Et troubla mainte belle feste
Pour monsieur son cousin germain
Autrement nommé le chagrin
On le hastera bien d’aller
S’il ne se veut pas reculer
Et quand  il devroit aller l’amble
Le pas, le trot si bon luy semble
Il partira à la mesme heure
Pour chercher ailleurs sa demeure
Mais c’est assez raisonné de la sorte;
Ma muse va choisir la porte,
Apres m’avoir inspire ces beaux vers
Qui seroyent bons s’ils n’estoyent de travers.
Elle me quitte, la cruelle,
Et me faudra signer sans elle,
Mais néantmoins sera toute ma vie
Vostre bien humble servante Amélie,
Et si vous le voulez, je me diray sans cesse

Vostre gaye et Grande Maîtresse.
À G[eertruiden] Bergh, le samedy
A quatre heurs après-midy,
Le 5me de ce mois
Mille six cent cinquante et trois.

Het is dat Christiaan Huygens (1622-1693), de zoon van Constantijn, op 
de brief aantekende ‘Lettre de Mme Slavata à mon père en luy envoyant 
l’Ordre’, anders had men niet zo snel gedacht aan de vader als de ontvan-
ger van de brief. Van Sypestein meende – ons inziens ten onrechte, omdat 
vader Constantijn op zijn tijd ook best van een verzetje hield – dat men: 

… anders eer zou denken, dat zijn oudste zoon Constantijn de geluk-
kige was, daar deze toen 25 jaren oud, een vrolijke gast, een goed danser 
en een trouwer bezoeker was van de feesten bij Brederode, dan zijn vader, 
die toen reeds 57 jaren oud, bovendien overstelpt was met werkzaamhe-
den.16
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Huygens bedankte Amélie nog dezelfde dag met een gedicht waarin hij 
zijn diensten aanbiedt als knechtje van de koksjongen (‘valet du marmi-
ton de l’Ordre’):

Madame la Comtesse de Slavata, Grande Maistresse, m’ayant com-
muniqué les institutions de son Ordre de la Joye17

J’admire vos édits et la belle police 
Dont Vostre Gayeté faict guerre ouverte au vice, 
Au vice vicieux et dans païs de vin 
Insupportable, infame, appelé franc chagrin. 
Et, pour vous tesmoigner combien je fay de compte 
Du précieux dessein, de peur qu’on ne m’affronte, 
Pour n’avoir eu l’esprit de commencer par là 
Où tout bon chevalier puisse achever par Ha! 
Afin que l’envieux n’y trouve rien à mordre, 
Je m’offre pour valet du marmiton de l’Ordre. 
G[eertruiden] Bergh 5. Juill. [1653]

Een maand later, op 7 augustus, schreef Huygens opnieuw een dankge-
dicht voor zijn installatie en de lieflijke metamorfose die hij onderging 
van valet tot chevalier:

À Sa Gayeté, m’ayant envoyé la medaille de l’Ordre18

Chevalier de valet de marmiton, Madame, 
C’est, ma foy, trop d’honneur, et j’en ay ma pauvre âme 
Si tournée hors des gons, que dans le mal qu’elle a 
Les applaudissemens qui commencent par Ha!
Ont grand’ peine à sortir de ma bouche estonnée. 
J’applaudis toutefois à la faveur donnée, 
Soit par Ha, soit par He, soit par Hi, soit par Ho, 
Soit par Hu, soit par Hou; et, parlant à propos, 
M’advoue chevalier de l’Ordre de la Joye, 
Pourveu que tost ou tard installé je m’y voye 
Ou par Coadjutrice, ou par les belles mains 
De Vostre Gayeté, qu’adorent tant d’humains, 
Et qu’en conformité des ordonnances faictes 
Mon installation aboutisse en pincettes. 
Faict à La Haye au bout du bois, 
Où tout à l’heure je reçois 
Ce beau noeud de couleur de Rose, 
Qui par douce métamorphose 
De valet m’a faict chevalier, 
Le lendemain du jour d’hier, 
L’an mil six cens trois et cinquante, 
Par une main tousjours constante 
En ce qu’elle a tousjours esté 
A Vostre illustre Gayeté. 
7. Aout [1653]
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Ook Christiaan en Constantijn junior (1628-1697), de zonen van Constan-
tijn Huygens, waren lid van de Orde. Omdat de portretten van Amélie 
en haar zusje Anna Trajectina deel uitmaken van de ‘schoonhedengale-
rij’ van Maurits Lodewijk van Nassau-van Beverweerd (1602-1665), de 
buitenechtelijke zoon van prins Maurits en Margaretha van Mechelen, is 
het niet denkbeeldig dat ook hij lid van de Orde was. Als dat inderdaad 
het geval is, zou deze portrettencollectie de sleutel kunnen zijn voor de 
identificatie van de leden van de Orde.19

Chevalier Johan de Witt

Johan de Witt behoorde eveneens tot de leden van de Orde, want hij heeft 
op 23 februari 1653 het diploma met het lidmaatschap gekregen.20 Van 
Sypestein meldde in dit verband over De Witt: 

Gewoonlijk stelt men zich den grooten Raadpensionaris de Witt voor, als 
een bij uitnemendheid stijf, ongezellig, deftig en ingetogen geleerde, die 
zich uitsluitend met staatszaken bezig hield, en wien het te gering was, 
zich met de dagelijksche zaken en de genoegens van het gezellig verkeer 
in te laten. Die opvatting is echter ten eenemale onjuist, want, ofschoon 
de jeugdige Johann de Witt, toen reeds in 1652, werd geroemd als een bij 
uitstek kundig Advocaat en zich ook als wiskunstenaar grooten naam 
had weten te verwerven, was hij tevens een alleraangenaamst gezellig 
mensch, die zooveel mogelijk bij de feesten, waarop hij werd genoodigd, 
tegenwoordig was, die iedereen innam door zijne wellevend en aange-
name vormen, en wiens gezelschap, zoowel om zijne hoedanigheid van 
goed danser, als van ervaren beoefenaar der muzijk – hij bespeelde de 
viool – zeer gezocht was. In 1653, toen hij reeds Raadpensionaris was, 
schreef hij onder anderen, als antwoord op eene uitnoodiging om eene 
bruiloft bij te wonen, dat hij vreesde, door zijne ‘serieuse occupatien’ 
daarin te worden belet en dit zeer betreurde, daar hij naar zulk een feest 
‘snackte als een vischje naer ’t waeter’.21 

Johan de Witt, kopie naar Jan de 
Baen. Rijksmuseum Amsterdam
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Er bevinden zich twee brieven van Amélie van Brederode aan Johan de 
Witt in diens archief.22 In de eerste brief van 30 september 1653 vraagt 
zij om voorspraak voor een niet nader genoemd persoon. Op 10 oktober 
1653 antwoordt De Witt gespeeld onderdanig: 

S’il estoit loisible à un chétif chevailler qui ne faict que recevoir vostre 
Ordre par un estrange bonheur, que le ciel luy a envoijé très inopi-
nément, de juger et de dire son sentiment des actions de sa grande 
Maistresse, je dirois que vous faites tort à vostre grandeur d’user des 
termes de supplication envers celuy que vous avez droit de comman-
der, et par cela je croirois que vous doutassiez de ma promptitude 
d’obéir à vos commendements, si je ne craignois que ceste créance 
fit tort à vostre justice équité ordinaire, qui ne peuvent aucunement  
permettre que vous aijez une telle opinion au préjudice de ma fidé-
lité, et tout contraire à la vérité …23 

In het naschrift doet De Witt de speciale groeten aan Amélie’s zusje, Anna 
Trajectina: 

Si je ne craignois vous importuner, je prierois encore que mes très 
humbles baisemains fussent faites, aux frelles vos soeurs, et spécia-
lement à la Coadjutrice à qui je suis, et seray toute ma vie redevable 
du bonheur de l’Ordre, et des autres bénéfices que j’ay receu de sa 
bénignité.24

In de tweede brief van 16 januari 1654 vraagt Amélie de raadpensionaris 
of hij het militair verlof van haar man, de baron van Slavata, wil verlen-
gen. Nog dezelfde dag antwoordt De Witt positief, hoewel hij aarzelt, 
omdat hij zich goed kan voorstellen dat: 

… vos attraits et le désir qu’excitera en Monsieur le Baron de Slavatha 
susdit l’image et le souvenir de vos merveilleuses beautés m’otteront 
bien la peine de travailler à ceste seconde prolongation comme aussy 
les mesme et cent mille aultres qualités que moy et tout le monde 
admire en vous …25  

Misschien is hij aangemoedigd door het naschrift dat Amélie eraan toe-
voegt, waarin ze De Witt de hand doet kussen door haar zusje, maar ook 
door haarzelf. Hij antwoordt immers zelf ook weer in een naschrift: 

Je ne vous donneray pas la peine de faire mes baise-mains à vostre 
Coadjutrice, puisque moi-mesme je suis tousjours auprès d’elle et 
mon âme luy dont deues, quoyque mon corps par un obstacle violent 
en demeure esloigné.26 

De brieven zijn een bevestiging van het feit dat Johan de Witt, ook toen 
hij al raadpensionaris was, nog steeds banden had met deze Orde. Amé-
lie maakt hier immers melding van en vraagt zich tegelijkertijd af of zij 
daarover eigenlijk wel mag spreken: ‘S’il est permis de parler de l’Ordre, 
je vous dirai que ma Coadjutrice vous baise très humblement les mains 
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et la Grande Maistresse aussi’.27 Ook in de vorige brief refereert ze, met 
verontschuldigingen, aan de Orde: 

Vous supliant en mesme tems de ne lui pas refuser vostre assistance 
quant l’occasion s’ans présenteras, ce qu’il atant de votre seule générosité, 
comme moi le pardon que je vous demende d’avoir osé vous inportuner 
pour si peu de chose, et il seroit mesme très juste que vous condamnes la 
Grande Maitresse comme d’avoir commis un très grand crime si elle re-
tombe jamais dans la mesme faute que de venir interrompre vos sérieuses 
ocupations pour vous parler de choses semblable, puisqu’il ne sont point 
du tout de l’Ordre, …28

Chevalière Christina van Zweden

De Ordre de l’Union de la Joye telde zelfs een voormalige koningin onder haar 
leden, namelijk Christina van Zweden (1628-1689). Toen Christina in 1655 
te Brussel verbleef – ze had het jaar ervoor afstand gedaan van de Zweedse 
kroon – was Amélie van Brederode enige dagen haar gast. Raimundo vorst 
van Montecuccoli (1608-1681), keizerlijk ambassadeur bij Christina, deed 
hierover verslag in zijn dagboek, en hij schreef zelfs enkele gedichten over 
de wonderschone ogen van de barones van Slavata.29 Amélie zelf berichtte  
op 20 augustus 1655 vanuit Den Haag over haar kennismaking met Chris-
tina in een lange brief30 aan haar ‘neef’ Christophe Delphicus, graaf van 
Dohna (1628-1668),31 ook ridder van haar Orde.32

 
Eerst wees Amélie Dohna terecht omdat hij zich niet aan de regel van de 
Orde had gehouden om haar één keer per semester te schrijven. Vervol-
gens vertelde ze hem dat ze Christina van Zweden eerst heimelijk vanuit 
het struikgewas had bespied om later te worden opgehaald en aan haar 
te worden voorgesteld. Daarna nodigde de koningin Amélie uit om haar 
enkele dagen gezelschap te houden. De dames waren zo ingenomen met 
elkaar dat ze tot elkaars Orde toetraden: Christina was immers Groot-

Koningin Christina van 
Zweden (1653) door 
Sebastien Bourdon. 
Museo del Prado, Madrid
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meesteres van de Ordre de l’Amarante.33 Ook liet de koningin een schilder 
- een zekere Ventier34 - komen om ter plekke een portret van Amélie te 
maken en schonk zij haar twee portretten van zichzelf: 

S.M. m’a fait présent de deux de ses portraits, un grand et un petit, 
dans une boîte, mais ce fut à condition que je ne manquasse point à 
luy envoier mon Ordre et me dit: celuy qui me la porteras vous apor-
ter mon portrait que vous n’aures pas si je n’ay votre Ordre. Vous 
pouves pensser si ce commendement et la gloire que j’avois de pou-
voir estre G(rande) Maitresse de la G(rande) Christine, ce qui n’est 
pas un petit titre, ne me firent aporter toute la diligence imaginable 
pour envoier l’Ordre à la Reyne. Je fis faire une pièce de deux sous 
d’or esmaillée avec une courronne fermée par dessus avec de for pe-
tits diamants, comme la seule chevalière courronée il i falloit un peu 
de différence.35 

Christina wilde haar zelfs mee naar Rome nemen: 

…et [la Reyne] me dit: je ne donne ces pièces-là qu’à des perssone 
que j’ayme, me dire cent fois de souhaiter que je puisse aller avec elle 
en Italie et demeurer tousjours avec elle …36 

Het was er niet van gekomen, en dat speet Amélie: ‘… que j’avois de 
n’estre pas à moy pour me pouvoir donner abssolument à elle, à quoy elle 
respondit qu’elle savoit bien que j’estois trop engagée en mon païs’.37 Na 
een gezamenlijk bezoek aan een theatervoorstelling vertrok de barones 
weer huiswaarts.38

Navolging

De Ordre de l’Union de la Joye kreeg al gauw navolging, want in 1653 
richtte Béatrix de Cusance hertogin van Lotharingen (1615-1663) ook een 
orde op, namelijk de Ordre du Marteau de Clavecin. Béatrix was een goede 
vriendin van Constantijn Huygens.39 Constantijn had haar over de Orde 
van Amélie geschreven en haar kopieën van de stukken van de Orde ge-
zonden. Ook had hij in zijn brieven verslag gedaan van wat men daar 
zoal deed:

V.A. y trouvera des railleries assez plaisantes et si conformes à sa bel-
le humeur qu’à mon advis c’est grand domage que d’autres l’ayent 
prévenue en ce dessein, n’y ayant personne à qui la grande-maistri-
se de cest Ordre reviene mieux qu’à V.A. qui soit plus capable d’en 
maintenir les édits de bonne grce.40

Béatrix liet Huygens vervolgens door hun wederzijdse muziekvriend Die-
go Duarte, koopman te Antwerpen (1612-1691), een gouden klavecimbel-
hamertje bezorgen en benoemde hem tot lid van haar eigen Orde. Daar 
moest Huygens natuurlijk ook weer op dichten:
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À Madame de Lorraine sur son Ordre du Marteau de clavecin. Rail-
lerie.41

D’assassiner le monde à coups de beaux regards, 
à coups de complaisance, à coups d’autants de dards 
que de doux entretiens, que de ris, que de danses, 
que de beaux contrepoints, que de belles cadences; 
et puis penser produire un Ordre faict exprès 
pour adoucir de loing le mal gaigné de prés; 
Cousine, par ma foy, c’est moins guérir que mordre. 
Et, s’il faut dire tout, de vostre nouvel Ordre 
un désordre nouveau me brouille tous les sens: 
plus vous pensez ma playe et plus je la ressens, 
vostre appareil me tue: et croyez vous sans rire 
que des coups de Marteau guérissent du martire? 
30 jul. 1653

Vervolgens bedankte Huygens Béatrix nogmaals voor het hamertje en 
meldde hij haar nog wat meer bijzonderheden over de Orde: 

Le sieur Duarte s’est fidèlement deschargé du joyau que V.A. luy 
avoit commis et je l’ay receu aveq ce que je doibs de revérence à ce 
qui part de vos ordres et de vos faveurs, mais non pas aveq ce que 
j’avois préparé de ressentiment en cas que le coup de marteau m’eust 
esté appliqué par la belle main mesme qui l’a institué. J’attens toute-

Anthony van Dyck, Béatrix 
de Cusance, circa 1634, 
Château de Belvoir. Doubs, 
Frankrijk
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fois que cela arrive, ensuitte de ce que V.A. m’en faict espérer par cest 
avant-courreur. Et pour vous abréger la peine de songer aux solem-
nitez requises en choses de ceste importance, j’adjouste icy par copies 
les formes arrestées depuis peu par ceste autre Grande-maistresse, 
dont j’ay eu l’honneur d’entretenir V.A. par le passé, aveq quelques 
autres pièces dépendantes du mystère que V.A. trouvera reglé aveq 
beaucoup de prévoyance et aveq tout ce qu’il faut de belle circon-
stance pour porter l’assistence à des éclats considérables, comme en 
parle le texte.42 

Béatrix vond het prachtig en schreef met haar hanenpoten in haar eigen-
zinnige Frans: 

Vous saures que j’ay tant eu de 
diferant enbaras depuis que vous 
aistte sorsty d’icy, que je n’ay 
peut avoir le tanps de vous dire 
coume j’ay resus les vostre avec 
toutte les chosse de vostre Ordre 
de la Joye, que j’ay leue avec gran-
de joye est esclat de rire, coume 
sy j’aves veue toutte ses belle cé-
rémonie qui sont les mieux treu-
vés est ymaginés qui ce puisse.43 

Tot besluit

Historici hebben tot nog toe niet bepaald gunstig geoordeeld over Amélie 
van Brederode en haar Ordre de l’Union de la Joye. Fruin noemde het gezel-
schap weinig complimenteus ‘Haagsche pretmakers uit de groote wereld’ 
en sprak het vermoeden uit dat De Witt vooral tot de Orde is toegelaten 
‘… dankzij zijn invloed in de Statenvergadering. Herhaaldelijk riepen 
de dames zijne voorspraak in, wanneer zij zich voor zich zelve of voor 

Fragment uit brief van 17 augustus 
1653. KHA, G1, 9, 1, 9
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een beschermeling een gunstbetoon van de Staten verlangden’.44 Verder 
merkte hij bij de brieven van De Witt aan Margaretha van Nassau op: 

Deze brieven doen ons den jongen Raadpensionaris als hoveling en hof-
maker kennen. Van Sijpesteyn … houdt het niet voor onmogelijk, dat De 
Witt aan een huwelijk met Margaretha van Nassau gedacht heeft! Wij 
achten deze onderstelling ten enenmale verwerpelijk. De galante toon zij-
ner brieven was in de kringen der ‘Union de la Joye’ gebruikelijk. De Witt 
bewees er mede, dat hij, zooals de freule van Nassau schrijft, was ‘aussy 
parfait courtisan que polecticque’. Zoodra hij eene vrouw zocht, sloeg 
hij het oog niet op eene arme gravin van Nassau, die vijftien jaren ouder 
was dan hij en wier familie hem van weinig dienst kon zijn, maar op 
eene jonge, rijke, Amsterdamsche patricische, verwant aan de regeerende 
families der hoofdstad.45

Dat Fruin niet alle correspondentie tussen Amélie van Brederode en De 
Witt heeft opgenomen, zegt genoeg over zijn houding ten opzichte van 
dit type geschiedschrijving. Van Sypestein had duidelijk meer interesse 
voor het alledaagse vermaak en nam de hem bekende correspondentie 
over de Orde dan ook volledig op. Ook in de modernere historiografie 
wordt doorgaans niet bijster positief over de Orde geoordeeld. Zo merkt 
Jacob Smit in zijn publicatie over Huygens op dat een dergelijk gezel-
schap de toen 57-jarige Constantijn Huygens noch raadpensionaris De 
Witt echt past.46 Elisabeth Keesing laat zich eveneens laatdunkend uit 
over de Ordre de l’Union de la Joye. Zij noemt Amélie van Brederode een 
vrouw van het ‘krampachtiger soort’ en vermoedt dat achter ‘die dik op-
gelegde vrolijkheid’ wanhoop school, omdat het land in oorlog was en de 
handel stil lag.47

 Op de hedendaagse lezer zal het reglement tamelijk oubollig en 
gekunsteld overkomen. Als we onszelf proberen voor te stellen hoe het 

‘De vrouwe van Slabata met een dikke zwarte hond’. Schilderij door G. 
van Honthorst, ongedateerd (Collectie Museum Schloss Mosigkau).
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er aan toe is gegaan, komen er Monty Python-achtige taferelen voor de 
geest, waarbij we ons mensen als Johan de Witt en Constantijn Huygens 
voorstellen die, op één been staande met opgestoken linkerpink de ge-
lofte afleggen om tot de Orde te mogen worden toegelaten. 

Het gaat echter te ver om Amélie van Brederode en haar Orde negatief 
te beoordelen. Zij toont ons met haar activiteiten juist een geheel nieuw 
aspect van het sociale leven van de elite in Holland omstreeks 1650. Wij 
leren grootheden als Huygens en De Witt door de Orde juist van een ge-
heel andere, meer persoonlijke kant kennen. Bovendien bewijzen Chris-
tina van Zweden en Béatrix de Cusance met hun Ordes dat het oprichten 
en onderhouden van een eigen orde bon ton was onder adellijke vrouwen 
in het midden van de zeventiende eeuw. De opgedoken statuten hebben 
onze kennis over de Ordre de l’Union de la Joye  enigszins vergroot, al het 
blijft door gebrek aan aanvullende gegevens onzeker in hoeverre de re-
gels ook werkelijk werden toegepast. Er resteren in ieder geval nog tal 
van vragen die beantwoord moeten worden.

– Waarom werd deze Orde opgericht en waarom werd zij geleid door 
twee vrouwen? Is de afkomst en status van de vrouwen (dochters 
van de voorzitter van de Hollandse Ridderschap) hier de doorslag-
gevende factor geweest?

– Waarom zwijgen de bronnen na 1655, hield de Orde toen op te be-
staan? Was de dood van vader Johan Wolfert van Brederode wellicht 
de oorzaak?

– Wie waren nu precies de leden? Hoe kwam men in aanmerking voor 
het lidmaatschap? Hoe kon het dat mannen als Huygens en De Witt 
zo graag deel wilden uitmaken van een dergelijke Orde (en moet het 
beeld dat wij van hun persoon hebben daarom niet worden bijge-
steld)?

– Wat deed men werkelijk op de bijeenkomsten? Waren het alleen maar 
dans- en brasfeesten, waar iedereen zich kon laten gaan in het bijzijn 
van gelijkgezinden? Vanwaar die bizarre voorschriften, zoals ‘hin-
kend op één been met opgestoken linkerpink de eed zweren’?

– Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met andere ordes, zoals 
die van Béatrix de Cusance en Christina van Zweden en de ‘Franse 
salons’ in dezelfde periode? Of richtte Amélie haar Orde op naar het 
voorbeeld van die Parijse salons?

Hans Smit, voor wie dit artikel is geschreven, deed zelf ook nog enkele 
interessante suggesties. Hij vroeg zich waf wat voor soort heren het wa-
ren die met Amélie omgingen en noemde daarbij de typeringen die er 
tegenwoordig van het soort man worden gehanteerd: de mannelijke man, 
de vrouwelijke man, de “metro-man” etc. Hij vroeg zich af of het niet 
de meer vrouwelijke mannen waren die tot Amélie’s kring behoorden 
en zich lieten “gezeggen”, en of de mannelijke (de “machos”, de “echte” 
mannen) er buiten bleven. Hij dacht daarbij bijvoorbeeld aan types als 
prins Maurits (uit een vorige generatie) en andere militaire houwdegens. 
Volgens Hans zou Maurits zich niet hebben laten gezeggen. Er kan zich in 
Holland een “vervrouwelijking” van de omgangsvormen hebben voorge-
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daan, misschien overgewaaid uit Parijs. Wellicht zou er zelfs een relatie 
te vinden zijn met de hofhouding rond Louise de Coligny-Frederik Hen-
drik. 

Het beschikbare bronnenmateriaal is te schaars om op deze vragen af-
doende antwoord te kunnen geven. Er is dan ook meer onderzoek nodig. 
De archieven met correspondenties van de Hollandse elite en wellicht 
daarbuiten zouden systematisch moeten worden doorgenomen. Ook zou 
moeten worden nagegaan of Amélie’s eigen archief zich wellicht ergens 
in Duitsland of in een voormalig Oostblokland bevindt. Pas dan kan een 
vergelijkend onderzoek van de Ordre de l’Union de la Joye met de activi-
teiten van andere elitaire genootschappen in West-Europa in het midden 
van de zeventiende eeuw worden uitgevoerd.

bijlage

Amélie, par les dons de nature, seule protectrice de la Joye à tous 
ceux qu’il appartiendra, amis ou envieux, salut ou perdition selon 
leur mérite.

Ayant cognu l’envie de rire, danser, gambader et se réjouir de 
Monsieur le Comte de Nassau, gouverneur de Frise, et son humeur 
approchante de nostre approbation, nous l’avons bien voulu gratifier 
de nostre Ordre de l’Union, affin que volontairement et par obliga-
tion il prenne le plaisir que cet honneur luy peut dicter, dont nous luy 
avons fait expédier les présentes patentes.

A[mélie]D[e] Sl[avata] B[rederode] 
Par ordre de Sa Gayeté
M. L. G.48 

Ondertekening van 
het stuk uit KHA, 
Archief Amalia van 
Solms, 14 AXIII, 21

Ondertekening 
van de brief van 30 
sept. 1653 uit NA, 
toegangsnummer 
3.01.17.  Archief 
Johan de Witt
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Cérémonie de la réception des chevaliers du prétieux 
Ordre de l’Union de la Joye

La Grande Maistresse ou son député pour ce fera faire l’espreuve 
du rire, lequel estant achevé par esclats considérables, la personne 
prétendante l’honneur du prétieux Ordre de la Joye fera le pied de 
grue, recevra croquinoble au front et jurera, le petit doigt gauche 
levé, d’observer les ordres que l’on ne luy dira qu’après, afin que l’on 
n’imite rien des ordres qui ont précédé celuy-cy, puis se remettant sur 
les deux pieds, fera deux révérences à la Grande Maistresse ou à son 
député par devant et par derrière, qui là on le baisera à pincette et 
feront le petit saut gaillant ensemble en signe d’estre de l’Union, qui 
en est la principale marque, la ditte chevalière ou chevalier sera de 
l’heure mesme dans les droits de rire catégoriquement, la cérémonie 
estant achevée par le saut de moineau.

Eerste bladzijde 
van het docu-
ment KHA, 
Archief Amalia 
van Solms, 14 
AXIII, 21
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Institution de l’Ordre de l’Union de la Joye

Amélie, par les dons de nature, seule protectrice de la joye à tous qu’il 
appartiendra amis ou envieux salut ou perdition selon leur mérite.
Sçavoir faisons que voyant les ris et la gayeté faire leur paquet pour 
se retirer de nos quartiers et voyant d’autre part que les opilations 
de la ratte dominoient sur les corps par la tristesse des âmes de nos 
feaux confédérés.

Nous avons trouvé à propos d’instituer un ordre 
de l’union de la liesse que l’animal de nos armes 
tiendra en main dans la medaille que les chevaliè-
res et chevaliers de l’Ordre porteront.
Voulons, entendons et ordonnons que tous les unis 
du dit ordre observeront les articles suivants et en 
feront le serment levant le petit doigt senestre.

1. Premièrement tous chevaliers unis maintiendront et contribu-
eront à maintenir joye, liesse, divertissements et esclats autant 
qu’en eux est, laissant au reste le critique aller à perdition s’il 
veut.

2. Chacun jour tous chevaliers diront chansonnette à basse voix s’il 
ne peut autrement.

3. Que tous chevaliers visiteront au moins une fois l’an, s’il n’est 
empesché par distance de plus de 20 lieux, la Grande Maistresse 
de l’Ordre avec choses nouvelles, divertissantes et utiles à la rat-
te.

4. Que tous chevaliers qui pourra faire vers en fera pour divertir 
ceux qui s’en voudront rendre dignes.

5. Tout chevalier est obligé d’escrire à la Grande Maistresse jolies 
choses s’il peut, ne voulant contraindre personne à l’impossible 
et ce une fois pour le moins par semestre.

6. Les chevaliers assemblés par rencontre ou à dessein au nombre 
de quatre ou plus, sera dansé un tricotté, chacun pour le moins, 
et si le cœur leur en dit l’on ne leur limite rien.

7. Que l’on se communiquera fraternellement ce que l’on aura de 
nouveau tendant à divertissement.

8. Nul ne sera admis à l’Ordre qu’il ne sçache rire à grands esclats, 
ce dont l’espreuve se fera sur le champ, sauf la grâce de la Gran-
de Maistresse qui peut prendre l’intention pour le fait.

9. Le souvenir du passé fascheux, les incommodités présentes et la 
crainte des malheurs à venir seront chassés du souvenir de tout 
digne chevalier.

10. Toutes querelles, animosités, rancunes, jalousies et autres fatras 
ineptes à l’Union de Joye et de contentement seront bannis du 
corps de l’Ordre.

11. Le dueil d’un chevalier mort ne se tesmoignera que par un petit 
hélas et d’un petit ruban noir, joint au couleur de rose porté neuf 
jours seulement crainte d’interruption de la satisfaction général-
le.

Familiewapen van 
de Brederodes
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Or comme ainsy soit que tous estatz et républiques ne se conservent 
principalement que par les récompenses aux bons et chastiments aux 
meschants et que le rire estant le propre de l’homme et la seule de 
ses actions qui le distingue d’avec les brutes, nous en ayons pris la 
protection esmeu du désir de le relever des ruines où le chagrin du 
siècle l’alloit précipiter, avons désiré et désirons le faire exercer avec 
un tel Ordre et de si bonne sorte que nous ne puissions à l’advenir 
en encourir la sotte risée des rieurs impertinants qui voudroit rire de 
quoy nous ne serions parvenu au rire méthodique qui semble estre 
l’âme de nostre dessein, à ces fins nous avons voulu appuier nos loix 
susdites par les récompenses envers les soigneux observateurs de nos 
volontés et les chastiments envers les délinquants et ce en la forme 
qui s’en suit.
Ceux qui avec soing et diligence et surtout cestuy-la gaye (car soit dit 
par parenthèse que nous n’entendons point parler du soing chagrin 
ny de la diligence affaireuse et inquiète) viendront à observer nos 
agréables et riantes lois, seront à proportion du plus ou du moins 
régalés et récompensés du privilège singulier que monsieur le comte 
Christian de Dona49 leur dira plus particulièrement.
Ceux qui par œuvres de supererogation [?] viendront à fournir plus 
abondement des belles choses à la délectation de l’esprit ou espanou-
issement de la ratte leur mérite, sera recognu par un applaudisse-
ment qui commence par ‘ha’, ensuite de cette exclamation on pourra 
adjouster ce qui le sujet pour rire comme par exemple ‘ha, que cela 
est beau, ha, que cela est délicat’, et choses pareilles.
Ceux au contraire qui négligeront nos ordres, on les fera asseoir pro-
che d’une porte entrée ouverte, afin que cela leur cause des catharres 
qui leur rendent l’esprit stupide et les face pleurer en chastiment de 
n’avoir voulu rire comme il convient.
Ceux qui par des mauvaises nouvelles, par une chagrine contenance 
et par de fascheux discours viendront interrompre la joye d’un ou 
plusieurs de l’assemblée, seront abandonnés à tous les sots impor-
tuns et gens de leur espèce, sans que nul chevalier ayt la complai-
sance de les délivrer d’un fascheux entretien.

Aux incorrigibles on applicquera les chastiments dont Didon usoit à 
Carthage selon l’exigence du cas.
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