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VOORWOORD 

Geachte grootmeester,  

Onze tegenstanders zijn overal, maar ik hoop dat dit document u veilig zal 

bereiken. De muren hebben oren en het op schrift stellen van onze gedachten 

vormt een groot risico. Het is echter, zoals u al zei, een onvermijdelijk risico. 

Als uw trouwe dienaar heb ik vele maanden doorgebracht in de bibliotheken van 

Avignon om dit rapport op te stellen.  

Op uw verzoek heb ik een overzicht gemaakt van de geschiedenis van Europa 

tot nu toe en hoe deze staat tot het mysterie van Belvedère. Vergeef mij enig 

persoonlijk commentaar in deze gevoelige kwestie, maar u zult begrijpen dat wij 

er allen een gekleurde mening op na houden.  

Deze informatie is slechts bedoeld voor uw ogen, en uw ogen alleen.  

  Scaramouche 
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VERSIEGESCHIEDENIS  

Maart 2015: Initiële document 

Maart 2016: Update over geschiedenis van de musketiers, meer informatie over Tréville en meer 
informatie over de Rode Garde  

HOOFDSTUK 1: HISTOIRE DE BELVEDÈRE  

Zoals u weet, liepen in de vorige eeuw de spanningen op in een Europa onaangetast door ziekte of 
andere grote rampspoeden. Het was een kruitvat met een brandend lont. 

In Italië komt de controversiële Rodrigo Borgia als Paus aan de macht. Hij heeft zijn zoon Cesare tot 
Kardinaal laten verklaren en zwaait met een ijzeren hand de scepter vanuit het Heilige Rome. Door 
zijn beleid vergaren de pauselijke staten steeds meer macht ten koste van de belangrijke stadstaten. 
Milaan, Forlì en Venetië kijken dan ook met argusogen naar Rome. De Paus weet dat hij iets zal 
moeten doen om zijn machtsbasis vast te houden.  

HET BELVEDÈRE  

Het Vaticaan, Pauselijke staten, 1502 – Europa dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen succes: 
Overbevolking en onderlinge strijd vormen de oorzaak van veel onnodig lijden. De prijzen van 
voedsel en andere aardse zaken nemen toe. 

Onder begeleiding van de Zwitserse Garde en Kardinaal Cesare Borgia komt Leonardo Da Vinci aan 
in het Vaticaan waar hij wordt gehuisvest in de Villa Belvedère. Kort daarna besluit Cesare om 
andere genieën vanuit heel Europa uit te nodigen naar Belvedère. Een samenkomst van grote 
geesten moet de familie Borgia en de kerk tot nieuwe hoogten stuwen.  

Het Vaticaan, Pauselijke staten, 1503 – Terwijl Da Vinci kleine vorderingen boekt en zich vooral 
richt op de kunsten, slaat het noodlot toe voor Paus Alexander en Kardinaal Cesare Borgia. Tijdens 
het avondeten worden beide heren onwel. Gif, aldus onze bronnen.  

Vanuit het naburige Belvedère komen de grootste der geneesheren naar de Paus en de Kardinaal 
toegesneld. Onder hen niemand minder dan de illustere, jonge Agrippa. Uiteindelijk weten Agrippa 
en zijn assistent de werking van het vergif, dat de invloedrijke heren heeft geteisterd, te stoppen. 
Het is een Godswonder!  

De Paus stuurt de volgende dag een verklaring uit dat de wetenschap de grootste verering van God 
is en dat de mens de wetenschap als het Heilige Werk zelf dient te beschouwen. Het Belvedère krijgt 
het mandaat dat zij alles, wat ze maar nodig hebben, mogen vergaren. Met de goedkeuring van de 
Paus als ruggensteun. Verwoed werken Da Vinci en de andere genieën aan hun uitvindingen met het 
ongelimiteerde budget van de kerk. Daar rollen al snel de eerste uitvindingen uit: pistolen met 
vuursteensloten en gevreesde pantserkarren. De kerk aanschouwt deze wonderen en kijkt met 
goedkeuring toe hoe deze uitvindingen stabiliteit brengen in de regio. De andere machten van 
Europa hebben het nakijken. De argwaan groeit. 
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De reactie blijft niet uit. Vanuit heel Europa komen vorsten en edellieden naar de geleerden in Villa 
Belvedère voor advies en voor door de kerk gesponsorde en verstrekte technologie. Het is niets 
meer dan verkapte spionage op de kerk, maar de Borgia Paus heeft door dat informatie altijd twee 
kanten op werkt. De kennis van de kerk begint zich te verspreiden door Europa.  
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DE BORGIA PAUSEN EN DE NACHT VAN DE RODE ROOK 

Forlì, Italië – 1515 –Nog immer zijn onze bronnen op zoek naar de oorzaak van de ramp van Forlì. 
De gehele stad wordt van de aarde weggevaagd. In de ruïne van Forlì worden de ontzielde lichamen 
van iedere man, vrouw en kind in de stad gevonden, duidelijk door geweld om het leven gebracht. 
Er wordt verteld dat alle twaalf plagen van God tegelijk de stad hebben getroffen. De tragedie vormt 
voor Michelangelo de inspiratie voor de plafondschildering van de Sixtijnse kapel. Wij kunnen 
bevestigen dat de kerk de binnenkant van de kapel inderdaad met doeken heeft bedekt om te 
voorkomen dat degenen die zich in de kapel bevinden onwel worden. 

Het Vaticaan, Pauselijke staten, 1515 – Paus Alexander sterft op 84-jarige leeftijd spontaan van 
schok als hij hoort wat er gebeurd is met Forlì. Deze uitleg wordt in twijfel getrokken, maar wij 
hebben nog geen bewijs gevonden dat er een andere doodsoorzaak was dan een natuurlijke dood. 

Er werd verwacht dat het gewoonlijke conclaaf vele maanden zou duren, maar binnen vierentwintig 
uur komt er rook uit het Vaticaan: rode rook. Het Vaticaan verklaart dat het werk van de Paus 
verder leeft in het bloed van zijn zoon, net zoals dat van God voorleefde in Christus. De bloedlijn van 
de Borgias wordt heilig verklaard, direct terug te leiden tot aan Sint-Pieter en voor de komende 125 
jaar zal de titel van Paus behouden worden door iemand van de heilige bloedlijn. 

Terwijl Cesare wordt benoemd tot Paus Leo X, ontvlucht Leonardo da Vinci het Belvedère. Voor de 
komende jaren hoort niemand meer van de grootmeester. Een gigantische brand vernietigt het 
gehele Belvedère: het einde van een kortstondig gouden tijdperk.  

INTERMEZZO: DE HERVORMING VAN HET GELOOF 

Het Vaticaan, Pauselijke staten, 1516 – Als zijn eerste Pauselijke besluit verklaart Leo X dat de 
kennis te kwetsbaar is om op één plaats te bewaren. Dit resulteert in het zogenaamde Borgia 
Decreet, een formalisatie van de gedachten van Paus Alexander. Er wordt een nieuwe orde 
uitgeroepen, toegewijd aan de grootste werken van de mens zelf, ter ere van God. Leo verklaart dat 
dit de orde van de Mauretijnen wordt, vernoemd naar de Heilige Mauritius, de patroonheilige van de 
wapensmeden. Door heel Europa worden kloosters opgericht, met de hoogste concentratie in 
bergrijke gebieden.  

Jonge ondernemende mannen uit gegoede families zwermen naar de Mauretijnenkloosters. 
Eenieder die bijdraagt aan de ontwikkeling van deze orde doet het werk Gods en gaat na zijn dood 
direct naar de hemel, onafhankelijk van eerdere zonden. Ook staat Paus Leo het toe dat aflaten 
uitgeschreven worden, een heilig schrift dat, wanneer het gekocht wordt, de koper vrijstelt van zijn 
zonden. Dit om het gehele christendom een kans te geven mee te doen aan deze onderneming. Het 
geld van de aflaten wordt gestoken in de kloosters van de Mauretijnen en de nieuwe Sixtijnse kapel 
in het Vaticaan. 

DE REFORMATIE VAN LUTHER 

Wittenberg, Heilige Romeinse Rijk, 1517 – De corruptie van de heilige Borgia gaat voor sommigen te 
ver. Luther nagelt zijn 99 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg. In deze stellingen 
roept hij op tot een einde van het nepotisme, corruptie, de obsessie met technologie en het wereldse 
van de kerk, maar vooral de aflaten die de rijken vrijstellen van boetedoening tijdens de biecht. Paus 
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Leo nodigt Luther uit voor een gesprek in het Vaticaan, maar Luther weigert. Dit is het begin van de 
reformatie waarbij de bevolking in opstand komt tegen de Rooms katholieke kerk.  

De ideeën verspreiden zich onder de bevolking van Europa en vooral in het Heilige Romeinse Rijk 
ontstaan kleine brandhaarden. Bijbels, vertaald vanuit het Latijn, rollen van de drukpersen en op 
meerdere plekken worden priesters gegeseld door boze menigten. Ondertussen blijft Luther steeds 
extremistische gedachten uitspuien, waaronder de verklaring dat de zoon van Paus Leo, Giovanni 
Borgia, het kind is van Leo en zijn zuster, de heilige Lucrezia, en dat de obsessie met technologie de 
mens tot waanzin en verdoemenis zal leiden.  

DE REBELLIE VAN HENRY  

Calais, Frankrijk, 1532 – De onrusten in de Habsburgse buitengebieden verspreiden zich zelfs tot 
over de zee naar Engeland waar Henry VIII de scepter zwaait. Meermaals schrijft Henry Paus Leo 
aan met het verzoek zijn huwelijk met Catherina van Aragon te verbreken. Hij beweert dat het 
huwelijk tussen zijn vrouw en zijn vroegtijdig overleden broer al was bezegeld. Ook vraagt Henry 
hulp van de Paus tegen de opstandige Schotten die de noordelijke grenzen teisteren. De Paus 
weigert beide verzoeken.  

Genoeg is genoeg. Op een druilerige novemberochtend heeft Henry in Calais een ontmoeting met 
zijn rivaal en vriend Francis I, de koning van Frankrijk. Henry legt zijn probleem uit aan Francis, die 
aandachtig luistert naar de Grote Kwestie van de koning. Francis weigert echter mee te gaan met het 
voornemen van Henry; de koning van Frankrijk is zelfs van mening dat het een dwaas plan is.  

Twee uur later stormt Henry de tent uit, vaart terug naar Dover en verklaart dat Rome niets meer te 
zeggen heeft over zijn land. Hij ontbindt zijn huwelijk met Catharina en trouwt met zijn jonge 
minnares Anne Boleyn. Dit leidt tot zijn excommunicatie door Paus Leo.  

Het blijft echter niet bij deze daad van kerkelijke ontrouw. Binnen twee weken hebben Britse legers 
ieder Mauretijns klooster op het eiland leeggeplunderd en afgebrand. Twee jaar later verbreekt 
Engeland iedere band met het vaste land en de kerk. Diplomaten worden uitgezet en alleen speciaal 
genode gasten mogen zich door bepaalde afgesloten wijken van Londen bewegen. Mijnenvelden 
rondom Calais en Dover voorkomen dat schepen vanuit Frankrijk de Britse eilanden kunnen 
bereiken zonder de meest recente navigatiekaarten.  

Sinds die dagen komen er regelmatig geruchten vanuit Fort Brittanië, dat er geheimzinnige 
luchtschepen boven het land vliegen en dat er regelmatig razzia’s worden uitgevoerd tegen de 
bevolking, die in het geheim nog steeds trouw is aan de katholieke kerk.  

DE REDDING VAN DE MAURETIJNEN 

Rome, Pauselijke Staten, 1536 – Leo X blaast zijn laatste adem uit. Maar voordat hij heengaat, 
verklaart hij dat zijn neef Jerome de nieuwe Paus wordt en dat het Heilige Werk beschermd moet 
worden. Nimmer mag zich nog zo’n ramp als Fort Brittannië voltrekken.  

De Mauretijnenkloosters worden gesloten en de verdediging wordt verbeterd. Er wordt verklaard 
vanuit Paus Sixtus dat eenieder die de kloosters aantast zichzelf verdoemt tot de hel.  



 

9 
 

Sinds de verklaring van Paus Sixtus is het de Mauretijnen niet meer toegestaan om het klooster te 
verlaten zonder expliciete toestemming van de Paus. De weinige Mauretijnen die het klooster 
verlaten worden binnen een dag neergeslagen door de toorn van god, aldus de geruchten. Een 
positie bij de Mauretijnen is nu een taak voor het leven en zelfs tot na de dood. 

Er worden door meerdere Calvinisten pogingen gedaan om de kloosters open te breken, maar 
sommige van de ketters vatten spontaan vlam en anderen worden door een bozige menigte 
neergeslagen. Sinds het tweede Borgia decreet zijn de Mauretijnenkloosters onaantastbaar zolang 
er zwarte rook uit hun schoorstenen opstijgt en gehamer van smeden vanuit hun kelders klinkt.  

Nog altijd wordt het werk van de Mauretijnen als heilig gezien. Maar wegens hun uitzonderlijke 
gelofte, die een man opdraagt om zich tot het einde der tijden alleen te richten op het Grote Werk, is 
het een positie alleen weggelegd voor de grootste van fanatici.  

DA VINCI’S VLUCHT NAAR FRANKRIJK 

Wij nemen een stap terug, om het pad van Da Vinci te volgen. 

Bologna, Pauselijke staten, 1512 – Koning Francis I heeft net Milaan heroverd. Om de nieuwe status 
quo te bespreken heeft Francis een ontmoeting met Cesare. Leonardo Da Vinci is ook aanwezig om 
nieuwe afspraken met de Fransen, op het gebied van technologie, mogelijk te maken. 

Tot Cesare’s grote verbazing worden Francis en Leonardo binnen luttele dagen goede vrienden. 
Beide mannen hebben een grote liefde voor de techniek en de schilderkunst en er wordt over de 
meeste fantasierijke dingen gepraat, waaronder zelfs een mechanische leeuw. Uiteindelijk besluit 
Cesare een einde te maken aan de onderhandelingen, bang dat het genie aan hem zou ontglippen en 
over zou lopen naar Francis. 

Het Vaticaan, Pauselijke staten, 1515 – En precies dat gebeurt zodra Cesare de pauselijke titel 
overneemt. Leonardo heeft genoeg van de waanzin van de Borgias en zoekt zijn heil bij de enige 
man met macht die hem veilig kan houden.  

In het holst van de nacht steekt hij het Belvedère in brand om te voorkomen dat de Paus de kennis 
kan misbruiken, die door Leonardo is vergaard. “Geen man moet zo veel macht hebben!” stond 
gekalkt op een muur in de ruïne. Er wordt gezegd dat een geheime uitvinding van Leonardo korte 
metten heeft gemaakt met de Zwitserse Garde tijdens zijn vlucht uit de pauselijke staten. 

Amboise, Frankrijk, 1516 – Uiteindelijk komen Leonardo en zijn student Graaf Francesco Melzi aan 
in Frankrijk, waar Francis hem als een oude boezemvriend ontvangt. Binnen een paar dagen 
beginnen er pluimen rook op te stijgen vanuit het Clos Lucé. Francis is in de maanden daarna 
regelmatig in Amboise te vinden. Het hof spreekt van hevige gesprekken tussen Francis en 
Leonardo.  

Een paar maanden later wordt de legendarisch bewegende leeuw van Leonardo gepresenteerd. De 
leeuw, genaamd Ari, met zilver en goud ingelegd en met smaragden als ogen werd vol bewondering 
ontvangen door Francis. De huidige verblijfplaats van Ari is onbekend. Onze bronnen hebben 
meerdere kamers van het paleis te Amboise onderzocht, zonder enig spoor.  

Amboise, Frankrijk, 1519 – Leonardo sterft in zijn slaap, zijn hoofd vastgehouden door zijn vriend 
Francis, omringd door leerlingen. Zijn landgoederen en bezittingen worden verdeeld onder zijn 
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bedienden. Francesco Melzi, als zijn beste, trouwste en langste vriend, ontvangt het leeuwendeel, 
waaronder de drie schilderijen die da Vinci had meegenomen naar Frankrijk, de Mona Lisa, de 
Sainte Anne en de Saint Jean Baptiste. Fransesco zal nog vele jaren aan het hof van Francis blijven 
om de vele aantekeningen van Leonardo te ontcijferen.  

DE HUGENOTENOORLOGEN 

Amboise, Frankrijk, 1534 – Francis roept zijn trouwste wachters bij zich, zijn hoofd rood van woede 
en in zijn hand een prop papier dat hij voor hun ogen uitvouwt. Het is een protest tegen de 
katholieke kerk. Dat is dan tot daaraantoe. Francis is altijd tolerant geweest tegen de protestanten 
uit praktische overwegingen, maar dat het biljet op de deur van de slaapkamer van de koning was 
geplakt, is de druppel die de emmer doet overstromen.  

Het komt uiteindelijk tot een volle burgeroorlog en vervolging van de Franse protestanten, de 
zogenaamde Hugenoten. Over de komende dertig jaar volgen vier verschillende oorlogen, tot 
uiteindelijke Catharine de Medici als koningin-regentes regeert over Frankrijk namens haar tweede 
zoon Charles IX.  

DE BARTHOLOMEUSNACHT  

1572, Parijs, Frankrijk – Na drie decennia onophoudelijke burgeroorlog wordt een poging gedaan 
tot vrede door een jonge Charles IX en Catharina, aangemoedigd door de lege schatkist. Catherina 
besluit haar dochter, Margaret, uit te huwelijken met de protestantse prins Henri van Navarre.  

Vanuit heel Frankrijk stromen protestanten en katholieken toe naar Parijs om de bruiloft bij te 
wonen. De koning garandeert de veiligheid van protestanten. Hij gaat daarmee tegen de wens van 
de Paus in, die een fel tegenstander is van het huwelijk tussen een protestant en een machtige 
katholiek.  

De koning lijkt waarlijk achter het huwelijk te staan om zo Frankrijk te redden. Zijn moeder heeft 
echter andere plannen. Kort na de bruiloft wordt een poging tot moord ondernomen op Gaspard de 
Coligny, de leider van de Hugenoten – het begin van een valstrik opgezet door Catharina de Medici. 
De Coligny weet maar net te ontsnappen. Meteen worden Catharina de Medici, de IJzeren Hertog 
van Alva en familie Guise verdacht van het beramen van de moord, ieder op grond van andere 
vermeende motieven. Verontwaardigde protestanten stormen de eetzaal binnen, waar de koningin-
regentes haar diner zit te nuttigen, en vragen om gerechtigheid. Catharina laat het gepeupel de zaal 
uitgooien en belooft dat ze er natuurlijk iets aan zal doen.  

De spanningen tussen de protestanten en katholieken lopen verder op tot uiteindelijk de Guises het 
ziektebed van Gaspard de Coligny veranderen in zijn sterfbed. In de daaropvolgende rellen worden 
bijna 50.000 protestanten door heel Frankrijk vermoord. Henri van Navarre weet maar 
ternauwernood te overleven door zich te bekeren tot de katholieke kerk in het bijzijn van een aantal 
van de katholieke leiders.  
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DE OORLOG VAN DE DRIE HENRI’S  

1585 Parijs, Frankrijk – De vrede lijkt verder weg dan ooit. Nog zeventien jaar aan bittere 
burgeroorlog volgt, met als de grote finale de Oorlog van de Drie Henri’s. De onverwacht tot koning 
gekroonde Henri III probeert tot vrede te komen met de protestanten geleid door Henri van 
Navarre. De De Guisses zijn hierop tegen en rebelleren tegen de koning, aangevoerd door Henri de 
Guisse. Het complete land is in chaos. Bondgenootschappen worden gevormd, wisselen en worden 
weer verbroken. Uiteindelijk komt Henri de Guisse om in een gevecht tegen de verenigde troepen 
van Henri van Navarre en de koning. Uit wraak verklaren de De Guisses de koning vogelvrij en 
roepen op tot regicide. Twee jaar later wordt wordt Henri III tijdens een audiëntie neergestoken. De 
dader is een door de Guisses aangespoorde monnik. Een langzaam spreidend gif eist zijn tol. Op zijn 
sterfbed vraagt Henri III aan zijn onverwachte bondgenoot Henri van Navarre of hij zich (wederom) 
wil bekeren tot het Katholieke geloof en zo Frankrijk wil redden van de ondergang. Henri van 
Navarre antwoord met “Parijs, dat is wel een mis waard.” Niemand neemt zijn bekering serieus. Het 
wordt wel gezien als slimme politieke zet.  

Henri van Navarre wordt Henri IV, koning van Frankrijk. De Heilige Liga vertoont nog een laatste 
paar stuiptrekkingen, maar wordt in de jaren erna snel opgeruimd.  

HET EDICT VAN NANTES 

Nantes, 1598, Frankrijk – Henri IV, nu bekend als Henri de Goede, tekent het Edict van Nantes. De 
protestanten krijgen een aantal steden waarin ze vrijelijk hun geloof mogen belijden. De geloven 
blijven in Frankrijk altijd invloedrijk in de achtergrond. Die invloed zal echter nooit meer zo groot 
en zichtbaar zijn als tijdens de verschrikkingen van de Hugenotenoorlogen.  

HET EDICT VAN ORLEANS EN DE GRUWELIJKE MOORD OP DE GOEDE KONING 
HENRI 

Avignon, Pauselijke Staten, 1600 –Het huwelijk tussen Henri en Margaret brengt geen nazaten en 
wordt ontbonden. Henri trouwt met Marie de Medici. Op het aandringen van Marie vindt het 
huwelijk plaats in Avignon, ook om Henri’s trouw aan de kerk kracht bij te zetten. De 
Mauretijnenorde is ook aanwezig bij het huwelijk, en ze geven Henri de titel “De Gallische Hercules,” 
één van Henri’s vele bijnamen.  

Parijs, Frankrijk, 1610 – Goede Koning Henri is geliefd onder het volk. Desondanks heeft hij vijanden 
in alle hoeken en gaten, vooral vanwege zijn pragmatische insteek. Zijn geloofsbekering wordt nog 
steeds niet serieus genomen, maar hij weet als één van de eerste politiques goed te manoeuvreren 
tussen de diverse stromingen. 

Henri ziet ook in dat hij de steun heeft van het gehele volk, ook van de vrouwen. Daarom besluit hij 
in januari het Edict van Orleans in te stellen, de opvolger van zijn Edict van Nantes. Tot grote 
weerstand en verbazing van de adel wordt het toegestaan dat alle beroepen in geheel Frankrijk, op 
diegene beheerd door de Katholieke kerk na, uitgeoefend kunnen worden door mannen en 
vrouwen. Hoewel hij de Kerk uitzondert van het edict, komt ook vanuit die kant weerstand. Er 
wordt opgeroepen tot de excommunicatie van Henri wegens zijn rebellie tegen de leer van God. Het 
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is allemaal echter tevergeefs, want de koning weet zichzelf perfect politiek te positioneren met zijn 
nieuwe vrouwelijke steun. Dit beweegt zijn vijanden er toe drastische maatregelen te nemen...  

Na twaalf pogingen slagen zijn vijanden er eindelijk in om de goede koning Henri te vermoorden. De 
moordaanslag vindt plaats op klaarlichte dag tijdens een onverwachte opstopping in de straten van 
Parijs. Een katholiek fanaticus, met vermeende banden aan de Medici familie, schiet de koning neer. 
Zo wordt Louis op zijn tiende gekroond tot koning van Navarre en Frankrijk, met moeder Marie de 
Medici als regentes.  

DE REGENTES MARIE DE MEDICI EN KONING LOUIS XIII 

Fontainbleau, Frankrijk, 1615 - Marie de Medici heeft als regent van Frankrijk na het overlijden van 
haar man, de Goede Koning Henri, het land in haar greep.  

Al snel weten de getrouwen van Marie de Medici een positie te veroveren aan de zijde van de 
koningin. Vooral Fransen van Italiaanse afkomst hebben hoge functies. De slinkse Italiaanse 
edelman Concino Concini weet een positie als eerste minister van Frankrijk te bemachtigen. Concini 
heeft zich omringd door met kundige mensen, met als voornaamste de ambitieuze jonge Bisschop 
Du Plessis. Onder het toeziend oog van Concini plundert Marie de Medici de schatkist van het rijk 
om haar eigen grillen te bekostigen. Het beleid is ongeliefd bij alle klassen van het volk en er wordt 
vol verlangen uitgekeken naar de dag dat Louis zelf de touwtjes in handen neemt.  

Vrezend voor een revolte kondigt de regentes haar aftreden aan: Zij zal na de wittebroodsweken 
van de koning afstand doen van haar regentschap. Uiteraard zal de aanstaande koningin, Anna van 
Oostenrijk, eerst nog wat tijd moeten krijgen om te wennen aan haar nieuwe land, het hof en haar 
verplichtingen. Een concrete huwelijksdatum is daarom nog niet vastgesteld. Wel is de verloofde 
van de koning inmiddels onderweg naar het koninklijk hof in Fontainbleau.  

Er wordt een besloten fest gehouden ter ere van de introductie van aanstaande koningin aan het 
Franse Volk. Tijdens dit feest worden twee nieuwe militaire eenheden geïntroduceerd. In de eerste 
plaats het garderegiment der musketiers, geleid door de vrijwel onbekende M. de Tréville. Een 
grande melee dient als de selectieprocedure voor de eerste lichting.  

 
In naam dienen van de musketiers alleen om de koning en zijn directe gezin te beschermen. Het is 
echter een publiek geheim dat de musketiers een politiek middel zullen vormen voor iedere 
adellijke familie die de gunst wil van Zijne Majesteit. Dat zorgt voor geroezemoes bij de lagere adel. 

Tijdens het feest vindt er bijna een aanslag plaats op de aanstaande bruid van de koning. Een Britse 
spionne weet een bom te plaatsen, maar dit wordt verijdeld door slim speurwerk van onder andere 
Prins Gaston en Bisschop du Plessis. Het is duidelijk dat  één garderegiment niet genoeg is om 
Frankrijk veilig te houden. Bisschop de Plessis richt daarom onder goedkeuring van de koning het 
Rode Garde regiment op.  
 
. Na deze aankondiging verspreiden koeriers zich over alle windstreken met dit heugelijke nieuws. 
Iedereen die ook maar iets voorstelt aan het hof zet zijn connecties in om de meest capabele zonen 
en dochters van de natie aan het hof te krijgen. Voor vorst, volk en vaderland. En natuurlijk om voor 
het eigen karretje te spannen. 
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HOOFDSTUK 2: DE GAVEN VAN DE MENS 

De katholieke kerk heeft de mensheid opgedragen zich te ontwikkelen om zo God te eren. Alleen 
door haar ruwe vorm te ontstijgen kan de mensheid overleven en floreren. Dit standpunt wordt 
uitgedragen sinds de dagen van het oude Belvedère, waar grote geesten zoals Leonardo Da Vinci, 
Agrippa en Michelangelo hoogtij vierden. Onder deze invloed heeft de mensheid uitvindingen en 
ontwikkelingen doorgemaakt die men nooit voor mogelijk had kunnen houden.  

Hoewel het merendeel van de bebouwing in Frankrijk nog steeds gemaakt is van hout, zeker in de 
meer aftandse gebieden, nemen binnen de steden geplaveide straten en stenen gebouwen meer de 
overhand. Maar op sommige punten botsen arm en rijk; Parijs is een mengeling van barokke 
paleizen en houten krotten.  

De barokstijl is één van de vele propagandamiddelen van de kerk: beelden van Christus en engelen 
worden onderbroken door rijkelijk versierde technische elementen, allemaal ter glorie Gods. Het 
wordt als een statussymbool gezien om aan te tonen dat de technologie er is om de mens te 
verbeteren. Menig edelman probeert daarom te pochen met de laatste uitvindingen en 
verbeteringen. Zeldzaam porselein wordt en masse verkocht, glas-in-lood en prachtige schilderijen 
zijn niet aan te slepen. Maar het ware symbool van rijkdom is het in bezit hebben van een automate: 
een kleine machine die het leven nabootst. Meestal zijn het simpele machines die een programma 
uitvoeren, maar er zijn grotere machines die zelfs muziek afspelen en een simpel bericht wat vooraf 
wordt bepaald kunnen opschrijven. 

Technologie wordt meestal aangedreven door spierkracht – ouderwets aangedreven door het 
duwen of trekken, of opgeslagen in een springveer of opgehesen gewicht - maar er zijn ook meer 
exotische aandrijvingen. Al sinds jaren hebben de Britten de stoommachine geperfectioneerd, maar 
onder begeleiding van de Academie Française wordt er een inhaalslag gemaakt en zijn ook de eerste 
door stoom aangedreven machines te vinden in het eigendom van de rijkste der rijken. Er zijn 
geruchten dat er in de donkere bergen van Oost-Europa door de Mauretijnen experimenten worden 
uitgevoerd met bliksemaandrijving. Het is publiek geheim dat de Paus opdracht heeft gegeven tot 
het uitvinden van een perpetuum mobile en ook hier zijn de Mauretijnen druk mee bezig. Tot die 
tijd blijft het Vaticaan echter voorstander van springveren en hard mensenwerk. Bloed, zweet en 
tranen drijven Europa aan.  

Wetenschap en occultisme mengen zich om de volledige potentie van de mens te gebruiken. 
Onderzoekende geesten turen door microscopen en telescopen naar bloed en planeten, of proberen 
om de legendarische Steen der Wijzen uit te vinden. Het wordt steeds duidelijker dat ons lichaam en 
het heelal één grote parallel vormen. De medische wetenschap vordert langzaam. De elementen van 
het menselijk lichaam en de heilzame werking van aderlaten worden besproken in alle 
universiteiten van Europa.  

De wereld wordt steeds kleiner – hoewel het meeste vervoer nog altijd plaatsvindt per paard en 
wagen, zijn de nieuwste Franse luchtballonnen steeds vaker geziene taferelen. Het schip van de 
Koning – la Fortune – is de nieuwste aanwinst van de Franse staat. Louis lijkt zeer in zijn nopjes met 
deze ontwikkeling die in zijn woorden “De koets hopelijk snel overbodig maakt.” 

Frankrijk loopt op één punt zeker vooruit op de rest van Europa: cultuur. Nieuwe muziekstukken 
worden dagelijks geschreven door musici. En dan is er de uitvinding gedaan door de befaamde 
Mersenne, de zogenaamde Vox.  
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Het is een magnifiek stuk techniek dat door het afspelen van een rol door een automate geluid 
reproduceert. Ieder dorp heeft tegenwoordig een Spreekbuis – de boodschapper die met de stem 
van de koning zelf mag spreken!  

Maar zoals altijd, vindt de mensheid een manier om zijn giften te misbruiken. Hoewel de 
Spanjaarden nog steeds beweren dat het vuurschepen waren, is het publiek geheim dat de Britse 
bathyscafen, schepen die onder het water varen, de Armada hebben laten zinken. Da Vinci’s koper 
bepantsert schepen en – in uitzonderlijke gevallen – lichamen tegen het geweld van kanon en 
musket. 

En altijd zijn er geruchten over nieuwe wapens, waaronder staal penetrerende munitie en snel 
vurende flechettepistolen. Op dit moment wordt de uitvinding van een flechettepistool, dat meer 
dan één of twee kogels snel achter elkaar kan vuren, gezien als de heilige graal van de 
oorlogsvoering. Frankrijk heeft als één van de eerste landen deze flechettepistolen als oneerbaar 
verklaard, maar het is vooral symboliek die deze keuze aandrijft. Op den duur zal ook zij overstag 
moeten gaan voor de nieuwe vorm van oorlogsvoering.  

Het feit blijft daar: Europa bewapent zich voor een oorlog, een oorlog waarvan gehoopt wordt dat 
die nooit gaat komen, maar die onvermijdelijk is.  
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HOOFDSTUK 3: DE LANDEN VAN EUROPA 

FRANKRIJK 

Frankrijk is het oog van de storm in een roerig Europa: ooit 
getergd door religieuze oorlogen, maar dankzij het Edict van 
Nantes en het beleid van de Goede Koning Henri is er eindelijk 
rust. Vanuit het zuiden en oosten zijn er onenigheden met de 
Habsburgers. In het noorden bevinden zich de opstandige, 
protestantse Hollanders en de chaotische Duitse landen, waar 
nog immer religieuze strijd woedt. En dan is er aan de overkant 
van het kanaal het onneembare Fort Brittannië.  

Binnen Frankrijk zelf zijn nog altijd kleine strubbelingen tussen de protestanten en de katholieken. 
Her en der breekt nog een brandhaardje uit, maar er is een nieuwe stroming ontstaan: de Politiques. 
Deze zogenaamde Politiques zijn pragmaten, net als de Goede Koning Henri. Zij zien in dat, als 
Frankrijk moet overleven in dit nieuwe Europa, het verenigd moet zijn.  

En dan is er ook nog eens de gelijkheid tussen man en vrouw, die Frankrijk zo uniek maakt. Dankzij 
het edict van Orleans mogen vrouwen iedere positie bekleden die een man ook mag, op kerkelijke 
functies na. Het idee is verdacht snel geaccepteerd – zeker onder de hoogste adel die zich in het 
zicht bevinden van zijne Majesteit –, maar op het platteland worden vrouwen nog steeds 
achtergesteld. De beste plek om vooruit te komen als vrouw is daarom nog altijd aan het hof zelf. 

Ondertussen is het publiek geheim dat Frankrijk achter loopt. De technologie van Frankrijk is niet 
zo ver als die van de Britten en de Franse schatkist is leeg onder de invloed van Marie de Medici. De 
Italiaanse edelen hebben de Franse adel binnen hun eigen land politiek zo goed als uitgeschakeld. 

Daarom zijn de ogen nu gericht op Louis XIII. Zal zijn beleid ervoor zorgen dat Frankrijk weer een 
wereldmacht wordt? Kan hij de mensen om zich heen vergaren die nodig zijn om Frankrijk een 
nieuw tijdperk van glorie te geven? 

ENGELAND 

Engeland is nog altijd de grootste rivaal van Frankrijk, 
maar in de laatste eeuw is het land meer op zichzelf gericht 
dan ooit en wordt daarom ook vaak schertsend Fort 
Britannië genoemd. Koning James lijkt iets meer open te 
staan voor handel en buitenlandse invloeden dan zijn 
voorgangers, maar hij blijft een enigmatisch figuur. Meestal 
stuurt hij zijn vazallen om zaken waar te nemen, zoals de 
beruchte hertog van Buckingham.  

Buitenlanders mogen zich alleen verplaatsen in de daarvoor goedgekeurde wijken van de daarvoor 
aangestelde steden. Binnen deze handelsplaatsen worden de buitenlanders als gegoede gasten 
ontvangen en voorzien van alles wat hun hartje maar begeert, zolang ze beloven niet buiten de 
streng bewaakte poorten te treden die de wijken afsluiten van de rest van Engeland. Zaken worden 
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altijd zeer Brits afgehandeld: onder het genot van een kop thee en met alle beleefdheid, maar nooit 
met open kaart.  

Alle diplomaten en handelaren die Engeland bezocht hebben vertellen hetzelfde verhaal: waar zij 
ook gaan hangt een duister miasma in de lucht en gezichten van de enkele boer of dorpeling die zij 
zien zijn allemaal bedekt met roet. In de verte zien zij regelmatig luchtballonnen en dirigeables en 
over de muren heen is altijd het geknars van raderen te horen. Helaas is iedere Franse spion die het 
binnenland heeft weten te bereiken verdwenen of overgelopen naar de Britse troon. 

SPANJE 

Het grootste Habsburgse rijk is niet meer wat het geweest is. 
Voorheen werd Spanje gezien als onverslaanbaar, met 
ontelbare rijkdommen vanuit de Nieuwe Wereld en de 
bereidheid om alle bossen in haar land te kappen voor de 
bouw van haar onverwoestbare Armada. Maar het begint uit 
elkaar te vallen.  

De Armada werd verwoest door de Britse uitvindingen en 
sindsdien zijn de opstandige Hollanders alleen maar brutaler 

geworden. Een kortstondige campagne tegen de Fransen onder leiding van de goede Koning Henri 
zorgde ervoor dat zelfs de oneindige rijkdom van Spanje niet kon voorkomen dat er regelmatig 
tekorten waren aan soldij. Koning Filip de derde is aangewezen op zijn diplomatieke krachten; een 
bondgenootschap met Frankrijk is belangrijker dan ooit als hij zijn rijk bijeen wil houden. De tijd 
tikt voor Spanje terwijl het Twaalfjarig Bestand met de Hollanders langzaam afloopt. Als Filip zijn 
macht niet binnen vijf jaar heeft geconsolideerd, is het einde van Spanje als wereldmacht nabij. 

OOSTENRIJK EN HET HEILIGE ROMEINSE RIJK 

Oostenrijk, het andere Habsburgse rijk, is nog altijd sterk en 
regeert over het hart van Europa. De Heilige Romeinse keizer 
Matthias regeert vanuit Wenen over het grootste rijk van 
Europa, bestaande uit een lappendeken van prinsdommen. 
Spanningen lopen op tussen protestanten en katholieken, en 
iedere prins houdt er wel een andere visie op na. Matthias 
heeft naar de mening van de kerk te veel concessies gedaan 
aan de protestanten, maar ondertussen lijkt het meer op een 
poging om de controle te houden over zijn rijk. Panzerritter 

worden naar iedere uithoek van het land gestuurd om kleine brandhaarden van rebellie te blussen. 
Het is echter maar een kwestie van tijd voor de vlam in de pan slaat. Een vlam die mogelijk heel 
Europa zou kunnen verzwelgen.  
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DE LAGE LANDEN 

Wat begon als een kleine rebellie liep uit op het ontstaan van 
een nieuwe macht op het strijdtoneel. De Hollanders verzetten 
zich tegen de Spaanse overheersing, en zelfs de IJzeren Hertog 
kon ze niet onderdrukken. Het kwam zelfs zo ver dat de 
Hollanders een wapenstilstand wisten af te dwingen met de 
Spanjaarden voor twaalf jaar.  

Langzaam loopt de wapenstilstand af. Franse spionnen 
hebben aangetoond dat de Geuzen leveringen ontvangen 

vanuit Engeland. Mysterieuze kratten waarvan niet duidelijk is wat er in zit, maar waarvan de 
inhoud de Spanjaarden wel zorgen baart. Met man en macht wordt er gezocht naar informatie over 
deze leveringen, maar tot nu toe hebben onze spionnen nog niets gevonden.  

Ondertussen teisteren Water- en Luchtgeuzen de zeeën, en zijn vooral Spaanse galjoenen hun leven 
niet meer zeker. Onze verwachting is dat de volle Habsburgse macht zich uiteindelijk zal richten op 
de Hollanders, want hun brutaliteit neemt met de dag toe.  

ITALIË EN DE PAUSELIJKE STATEN 

Italië is een puinhoop. De noordelijke staten worden beïnvloed 
door Frankrijk (en vice versa), het midden wordt beheerst door 
de Borgia Paus en het zuiden staat onder invloed van Spanje. 
Hoewel de Italianen technologisch achtergesteld zijn buiten de 
Pauselijke Staten, is er niemand die het politieke spel beter 
speelt dan hen. Giftige woorden en gewoonweg gif zijn hun 
keuzewapens.  

 

DE NIEUWE WERELD 

Sinds de ontdekking van Columbus hebben de Spanjaarden de Nieuwe Wereld in hun greep. Alleen 
de Portugezen mogen er met toestemming van Filip hun zaken doen, vooral in het zuiden waar de 
Spaanse kroon haar geld vandaan haalt. Iedere poging tot het koloniseren door andere machten 
wordt beantwoord met een vloot van mysterieuze schepen met zwarte zeilen, maar duidelijk van 
Spaanse makelij. Ondertussen beperkt de rest van Europa zich daarom tot het Caribische gebied, in 
een poging om de Spaanse zilver- en goudvloot te onderscheppen en een paar erbarmelijke 
nederzettingen in het noordelijke continent te stichten.  

EN VERDER 

Natuurlijk zijn er ook nog de andere landen van Europa en de wereld, allen met hun eigen intrige en 
politiek, onder andere de Russische tsaar en zijn rivaliteit met de vele Russische prinsen, de Chinese 
keizer die naar gerucht onsterfelijk is en er zijn verhalen van verborgen continenten met dodelijke 
flora en fauna, maar ik acht hun invloed op de zaken die nu spelen minimaal tot nihil. 
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HOOFDSTUK 4: DE KONINKLIJKE HUIZEN VAN EUROPA 

HET HUIS BOURBON 

Dankzij hun vindingrijke instelling (en een heel stuk geluk) is het huis 
Bourbon sinds de goede koning Henri IV aan de macht in Frankrijk. De andere 
adellijke huizen zien de Bourbons als opstandig en niet te vertrouwen, maar 
ook als onmisbaar of manipuleerbaar. Dit is duidelijk te merken aan de 
uitwisseling van prinsessen tussen de huizen van Habsburg en Bourbon.  

De leden van de directe Koninklijke familie hebben de titel “Prince du Sang”. 
De hoogste van hen is Monsieur le Prince, de door de koning aangewezen 
Eerste Prins des Bloedes. De Prinsen krijgen geld en bedienden van de kroon. 
Er wordt gezegd dat ze vaak samenspannen voor hun eigen egoïstische 
plotjes. Zelfs sommige bastaarden mogen zich Prins des Bloedes noemen. De 
bastaarden die door de koning erkend worden krijgen vaak de titel 
“Monsieur de Bourbon” of “Madame de Bourbon.”  

 

 

HET HUIS MEDICI 

Het huis Medici is een sluw en meedogenloos, oud Italiaans geslacht. Het huis 
heeft veel hooggeplaatste lieden van de kerk voortgebracht en twee 
Koningin-regentes van Frankrijk. Koningin-moeder Marie de Medici is één 
van hen. Door middel van slimme allianties heeft de familie zich op allerlei 
hoge posities weten te manoeuvreren. En dat terwijl ze niet eens van hoge 
adel zijn. Dankzij de Banco Medici is de familie waarschijnlijk de rijkste 
familie van heel Europa. Om met hun rijkdom te pochen, sponsort de familie 
nog altijd vele kunstenaars en wetenschappers.  

De Medici-familie vergeet nooit een misdraging tegen hen. Zo werd 
bijvoorbeeld Macchiavelli verbannen uit zijn geliefde Florence. Bovendien werd hij politiek 
buitenspel gezet vanwege zijn scepsis ten aanzien van de ware intenties van de familie. Hij 
realiseerde zich zijn fout te laat. Zelfs nadat hij zijn meesterwerk, de Prins, aan de Medici had gewijd, 
wilden ze nog steeds niets van hem weten. Paus Leo X wilde zijn talent echter niet teloor laten gaan 
en benoemde Macchiavelli tot zijn trouwste adviseur. De Medici’s zien dit na vele jaren nog altijd als 
een affront 

  



 

20 
 

 

HET HUIS HABSBURG  

Eén van de oudste en meest invloedrijke huizen van Europa, het Huis Habsburg, is 
statig en soms wat statisch tegenover diegenen die hen tegenwerken.  

De Habsburgers hebben een lange en bijna vierkante stamboom. Om hun macht in 
te perken is het huis gesplitst in de Oostenrijkse en Spaanse tak. In principe is dat 
vooral een splitsing in naam. Het loopt allemaal net iets te veel van een leien dakje 
voor de Habsburgers. Ook al maken koning Philips van Spanje en zijn neef 
Ferdinand II, de Heilige Romeinse Keizer, onderling ruzie over welke tak van het 
huis Hongarije en Bohemen krijgt, en ook al lijdt de bevolking onder het juk van 
beide heersers. Er gaan geruchten dat de verschillende takken van het huis Europa                                                     
onder elkaar aan het verdelen zijn. Aangezien de twee takken elkaar niet kunnen 
luchten of zien, lijkt dit echter onwaarschijnlijk. 
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HOOFDSTUK 5: DE ADELLIJKE HUIZEN VAN FRANKRIJK 

Het hof van Frankrijk heeft door de eeuwen heen vele adellijke families gekend. In onze wereld zijn, 
in 1615 er meerdere families die zich aan het hof naar voren hebben gewerkt als belangrijke 
adellijke geslachten. 

HET HUIS ALBERT 

Cor nobyle, cor immobyle – Een adellijk hart, een vastberaden geest 

Als er een knokpartij te vechten is, of een hart om te veroveren, dan kun je 
ervan uitgaan dat een Albert erbij is. Iedere salon heeft wel een 
chansonnier die verwant is aan het huis. En in iedere kunstgalerie hangt 
wel een werk dat gesponsord is door de familie.  

Het noordwestelijke huis is een rijzende ster aan het hof. Zijne Majesteit, 
was tijdens één van hun vele jachtpartijen zo vermaakt door de verhalen 
van Charles d’Albert, dat hij hem heeft benoemd tot Duc de Luynes. En dit 

baart de andere huizen aan het hof zorgen. De Alberts komen misschien over als een stel 
rauwdouwers, maar ze denken wel degelijk na voor zij iets doen. Duels, vergif, laster, tactische 
huwelijke en affaires worden ingezet om hun positie veilig te stellen. Dit allemaal in naam van 
Frankrijk. Ze verlangen terug naar de tijd van de Goede Koning Henri die hen, als Hugenoten, veel 
vrijheid gaf.  

Vooral Marie de Medici mag zich zorgen maken. De Duc de Luynes steekt zijn mening, over de 
Italianen aan het hof en wat zij volgens hem Frankrijk aandoen, niet onder stoelen of banken. 
Misschien dat de passie van de familie d’Albert toch voor de goede zaak gebruikt kan worden.  

HET HUIS BETHUNE 

Debonair - Gratie 

De idealen van de oude koning Henri IV zijn de leidraad van huis Bethune. 
Een oud huis met nobele inborst, vechters tegen corruptie, onrecht en de 
afbraak van traditie. Zelfs voor de tijd van de Goede Koning Henri waren 
de Bethunes een vast element van het hof, trots als een pauw dat ze het juk 
van de Katholieke kerk hadden afgeworpen en dat ze de ware koning van 
Frankrijk dienden. En ook al bekeerde Henri zich tot het katholicisme, de 
Bethunes wisten waar zijn hart lag.  

Tot grote frustratie van de andere huizen schromen De Bethunes daarom ook niet om anderen erop 
te wijzen dat zij de eerste en laatste bondgenoten waren van de Goede Koning Henri. Trouwe 
wachters van de familie waren degenen die de laffe moord op Henri meteen vergolden.  

Maar ze worden ook gewaardeerd: Ze zijn bereid om zichzelf onzelfzuchtig schade te berokkenen 
als dit betekent dat de schuldigen hun einde vinden of dat de onschuldigen beschermd worden. Hun 
trouw grenst aan blind fanatisme en ze zijn bereid om zonder blikken of blozen onpopulaire keuzes 
te maken als dit het beste is voor Frankrijk.  
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Deze tegenstrijdigheid zorgt ervoor dat de Hugenotenfamilie vaak de keuze moet maken tussen het 
trouw dienen van de katholieke koning of het uiten van hun zorgen. 

Ook al opent de betrouwbare naam Bethune nog steeds vele deuren, hun trouw heeft hen ook 
beroofd van een groot deel van hun macht. De familie is in verval aan het raken. Niet in de laatste 
plaats omdat Marie de Medici de familie tegenwerkt waar ze maar kan. Al is het alleen maar omdat 
ze nog een aandenken zijn aan de tijd van haar voormalig echtgenoot. 

HET HUIS GRIMALDI 

Deo Juvante – Met God’s Hulp 

Grimaldi is een zelfverklaard prinselijk huis van de stadsstaat Monaco. 
Dankzij de strategische ligging van Monaco ten oosten van Nice en de 
invloed van hun bondgenote Marie de Medici hebben ze hun rijk 
recentelijk kunnen verklaren tot een protectoraat van Frankrijk. Ze 
hebben weinig directe invloed aan het Franse hof, maar dat maken zij 
goed met hun ambitieuze insteek. Honoré II‘s zelfverklaring tot prins 
wordt gezien als slechtst het begin, hoewel het een zet is die menig vriend 

en vijand versteld heeft doen staan.  

De Grimaldi’s zijn een streng hiërarchische en devote familie. Familie en de katholieke kerk staan op 
de eerste plaats, snel gevolgd door de ambitie en handel. De rest van de wereld komt op de laatste 
plaats. Hun ambitie voor handel maakt de keuze van hun prins discutabel; veel van de invloed van 
de Grimaldi familie kwam vanuit de handel met Italië en Spanje, maar deze is nagenoeg verdampt 
dankzij de nieuwe politieke situatie. De vraag is daarom: welke prijs is er betaald om de Grimaldi’s 
af te laten zien van een situatie waarin ze gegarandeerd winst maakten? Was het puur een greep om 
macht, of zit er meer achter? 

Gelukkig voor de Grimaldi’s worden de leden van hun huis gezien als vindingrijk en een goede 
aanwinst voor een ieder die met ze samenwerkt, zolang het bondgenootschap in stand blijft. Een 
alliantie met de Grimaldi’s duurt slechts zo lang als de familie daar voordeel uit haalt. Zolang dat zo 
is, zullen ze het met hand en tand verdedigen. Daarom vragen meerdere leden van het hof zich 
hardop af hoe lang het bondgenootschap met Marie de Medici nog stand kan houden. Zouden de 
Grimaldi’s een andere kant kiezen als ze een beter aanbod kregen?  

HET HUIS GUISE 

A chacun son tour – Mijn beurt komt nog wel 

Tijdens de oorlog van de drie Henri’s waren de Guises de grote verliezers. 
De – in hun ogen – rechtmatige heerser Henri de Guise werd verslagen en 
hun Katholieke Heilige Liga werd uiteindelijk ontbonden. Alleen hun oude 
naam en uiteindelijke steun voor Henri IV – ze wisselden immers van kant 
tijdens de oorlog – zorgde ervoor dat zij aan mochten blijven als adellijke 
familie.  
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Ondertussen wachten de Guises hun beurt af vanaf hun domein in de Champagnestreek. Tot nu toe 
heeft de langere adem hun altijd goed gediend. Het lijkt er niet op dat Duc Charles de Guise, de 
huidige leider van het huis, een ander pad gaat kiezen. Deze traditionalistische koppigheid tekent 
het huis wel. Als ze eenmaal een beslissing hebben gemaakt zullen ze daar pas van afwijken als het 
mogelijk hun ondergang betekent.  

Aan het hof maken de Guises weinig vrienden. De Hugenoten zien zij als een smet op het blazoen, 
die ze slecht morrend goedkeuren, en de Montesquious en de Grimaldi’s zijn nieuwe opstandjes 
zonder de lange familiegeschiedenis die de Guises hebben. En ook al is hij katholiek, de koning 
geven ze alle egards die hij verdient, maar ook niet meer dan dat. Aan het beleid van de koningin-
moeder hebben ze ook geen goed woord over, maar meer uit rancune dan vanuit verstand. In 
principe wordt bij elke beslissing wel de kont tegen de krib gegooid, tenzij het wordt voorgesteld 
door een Guise of het de Guises direct baat.  

DE FAMILIE MONTESQUIOU 

Deo duce et ferro comite – Mijn God als gids en mijn zwaard als gezel 

Gascogne blijft een hoofdpijndossier voor Zijne Majesteit. Sinds de 
verovering van het gebied heeft hij het gebied nog steeds niet als 
grondgebied toebedeeld aan een Huis. En waar een leegte is, is een 
mogelijkheid. Die kans heeft de familie Montesquiou aangegrepen.  

Ze zijn echter nog geen Huis, iets waar de Bethunes en de Guises ze maar al 
te graag aan herinneren. De Montesquious zijn slechts in naam adel, niet in 

traditie, en dit speelt hen aan het hof zeker parten. Hun diplomatiek is onbeholpen en levert vaak 
niet het resultaat op dat de familie beoogt. 

De Montesquious zijn vooral werkzaam als ambtenaren, administrateurs en andere dienaren, maar 
dankzij deze lagere posities hebben ze macht verzameld. Deze macht wenden ze nu aan om hun 
jongere en gepassioneerde lieden in te laten zetten voor Frankrijk, onder andere als Musketiers en 
Gardisten, om zo hun positie te versterken. De Monstesquious denken dat de tijd van katholieken en 
Hugenoten geweest is – uiteindelijk draait alles om een verenigd Frankrijk en een sterke koning.  

Als afstammelingen van Navarre, voelen zij zich verbonden aan de Navarrese kroon van Louis XIII. 
Ze zien in hem een streekgenoot en hun ware leider, als hij nou maar niet vergeet waar hij vandaan 
komt.  

ANDERE FAMILIES EN HUIZEN 

Er zijn natuurlijk ook vele andere families en huizen aan het hof. Deze families zijn allemaal 
verbonden aan de grote families van het hof en hebben bestaansrecht als hun vazallen.  
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HOOFDSTUK 6: LES REGIONS FRANÇAISES 

 

Het is belangrijk dat men bekend is met de regionen binnen Frankrijk. Al is er een groter Europa 
buiten de immer veranderende landsgrenzen, keert men primair inwaarts. Als men de regionen 
kent, dan weet men doorgaans ook wat voor vlees men in de kuip heeft. Stereotypen hebben een 
kern van waarheid, maar zeker aan het hof zijn er lieden die niet in zulke keurslijven passen.  

ANJOU 

Anjou is een kleine en opstandige doorn in het oog van Zijne Majesteit. De regio heeft nog altijd een 
eigen bestuur, als gevolg van vele akkefietjes met voormalige koningen van Frankrijk. De inwoners 
van Anjou worden vaak gezien als opstandig, betweterig en alleen trouw aan zichzelf. Dit is ook 
deels terecht, de regio heeft weinig geleden onder de burgeroorlogen dankzij de bescherming van 
Henri III, aan wie de inwoners steeds romantischere ideeën overhouden. Ze blijven zich verzetten 
tegen alle besluiten genomen vanuit Parijs, met de gedachte dat ze niet verantwoordelijk willen zijn 
voor de andere, mindere, regionen. De koning kan niet wachten tot hij iemand kan installeren die in 
deze regio orde op zaken stelt. Er wordt gezegd dat Armand du Plessis mogelijk een kandidaat is, 
zeker omdat hij is opgegroeid in deze regio.  
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AUNIS 

De inwoners van Aunis zijn een opstandig en koppig stel. De kleinste regio van Frankrijk, hoewel het 
vroeger groter was. Het is een bolwerk van Protestanten; La Rochelle, de grootste stad van de regio, 
is een centrum van de Hugenoten. De Hugenootvloot is ook te vinden in deze regio. Dit brengt La 
Rochelle regelmatig in conflict met de katholieke kerk. De stad steunde ook Willem van Oranje in 
zijn strijd in de Nederlanden. Het conflict met de koning liep zo hoog op dat de stad meerdere malen 
het toneel is geweest van strijd tijdens de godsdienstoorlogen. Het is een kwestie van tijd tot het een 
keer tot een geschil komt tussen de kroon en de Hugenoten. De Hugenoten zijn daarom al jaren 
middelen aan het verzamelen voor een mogelijke strijd. 

AUVERGNE 

Auvergne was de regio die vooral bekend stond om haar mooie liederen, haar befaamde Aubrac 
runderen en een goed gevoel voor kunst en muziek. De grotendeels Katholieke regio werd echter 
vaak geplunderd door de Hugenoten legers die via Limousin binnenvielen. De bevolking ervaart hier 
nog steeds dagelijks de ongemakken hiervan.  

In de Hooglanden beroofde en vermoordde een Calvinistische boerenmilitie vooral Franse 
Katholieke adel. Er is nog altijd een zoektocht naar de leider van deze mysterieuze bende en 
verhalen over de spoken van zijn slachtoffers die nog rondwaren tijdens nachten met een volle 
maan. 

AQUITAINE 

Net als Gascogne was deze regio lang onder Brits bewind, maar waar de Gascogners zich na de 
overgang richtten tot Frankrijk, bleef deze regio naar de andere kant van het kanaal kijken, met een 
weelderige handel in Franse producten en illegale Britse technologie. Voor de Hugenotenoorlogen 
waren in de hoofdstad Bordeaux veel protestanten te vinden, maar een zuivering uitgevoerd door 
François I leek hier korte metten mee te maken. In de jaren sindsdien bleef het Hugenotengeluid 
altijd een onderstroom en nu er vrede is durven steeds meer lieden weer uit te voor hun 
Protestantse geloof.. Het Britse rijk maakt er geen geheim van dat het interesse te heeft in Bordeaux; 
Als je op zoek bent naar een Britse spion, dan is een duistere kroeg in Bordeaux je beste gok.  

BERRY 

De geboorteplaats van meerdere Franse koningen en leden van de Koninklijke familie. De invloeden 
van de Koninklijke familie hebben er voor gezorgd dat de bevolking beschaafd is, kunstlievend, en 
ronduit arrogant. En misschien een beetje saai.  

Ook staat de regio bekend om het manuscript “Très Riches Heures du Duc de Berry” (De Zeer Rijke 
Uren van de hertog van Berry), geïllustreerd door de gebroeders Van Limburg. Het gehele 
manuscript is legendarisch in zijn pracht en praal, en er wordt al jaren gefluisterd dat er geheime 
boodschappen in het document staan over de aard van de hemel en de aarde. Maar het geschrift, 
met al zijn tekeningen, is al jaren van de aardbodem verdwenen… 

BOURGOGNE EN FRANCHE-COMTÉ 
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Deze regionen zijn als twee stechelende kinderen. De edele Bourgondiërs kunnen de vrije lui uit 
Franche-Comté niet luchten. Tenzij iemand van buitenaf besluit één van de twee iets aan te doen: 
Spanje heeft een deel van deze regionen in handen, maar wordt met hand en tand bevochten.  

De Bourgondiërs doen hun reputatie eer aan: Ze zijn moedig, weten het goede leven te waarderen, 
maar ze zijn verwend. Daarentegen, de lieden uit Franche-Comté zijn over het algeheel vrij van 
geest, bereid om nieuwe ideeën te accepteren, maar de regio is bij verre na niet zo rijk als 
Bourgondië. Ironisch genoeg, hoe vrij de adel uit deze regio ook overkomt, ze maken nog rijkelijk 
gebruik van lijfeigenen.  

Een groot deel van Franche-Comté en Bourgogne is in handen van de Spanjaarden geraakt tijdens 
bloedige gevechten en nog altijd zijn er regelmatige opstanden tegen de Spaanse overheersers. De 
Franse regering ontkent dat zij achter wapenleveranties zitten richting de nog altijd Frankrijk 
beminnende rebellen.  

BRETAGNE 

De Bretonnen zijn zeelieden, maar dat is logisch, aangezien Bretagne in het westen van Frankrijk 
ligt, een gebied dat uitsteekt in de Atlantische oceaan. Tot 1532 was het een hertogdom. Toen ging 
het onder de sluwe François I op in Frankrijk na een aantal onfortuinlijke veldslagen. Maar nog 
altijd worden de Bretonse inwoners aan het Franse hof gezien als buitenlanders.  

Het huidige Bretagne wordt gezien als een achteraf regio, vooral door hun Normandische buren, 
echter ziet de rest van Frankrijk allebei de regio’s als niets meer dan brutale visboeren. 

Bretagne heeft veel historische invloeden vanuit de Britse eilanden. Het is bevolkt vanuit Wales en 
Cornwall, andere Keltische invloeden dan de rest van Frankrijk. Het is een nautisch gebied met de 
haven van Lorient en het "piratennest" Saint Malo. Door zijn ligging aan de Atlantische kust is 
Bretagne een handelsknooppunt met de Nederlanden aan de ene kant en Spanje en de Middellandse 
Zee aan de andere kant. Dit maakt van Bretagne een welvarende regio.  

CHAMPAGNE 

Een bekende en gewaardeerde regio. Niet alleen om de wijnen, ook op cultureel gebied is 
Champagne geroemd en befaamd. Dit is mede te danken aan Chrétien de Troyes, de dichter en 
troubadour, bekend van de Arthuriaanse sagen. Zeker een favoriet van onze koning.  

De adel van Champagne heeft Franse koningen voortgebracht en staat daardoor in het hoogste 
aanzien, aldus henzelf, in ieder geval. De meest befaamde familie in dit domein zijn de Guises. Ook al 
waren zij de grote verliezers van de oorlog van de drie Henri’s, de eigen inwoners van deze streek 
zien hen nog steeds als de rechtmatige heersers. Het is een kwestie van het juiste moment tot er een 
Guise op de troon komt, aldus de Champagners. 

GASCOGNE (ET BÉARN) 

Gascogne ligt in zuidwest Frankrijk, grofweg vanaf Bordeaux tot aan de Pyreneeën. Gascogne is 
onderdeel van de kroon van Louis XIII, maar nog geen onderdeel van Frankrijk. Sterker nog, het hele 
gebied voelt zich nauwelijks Frans, en luistert vooral naar de koning dankzij de goede naam van zijn 
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vader. Het helpt ook niet dat Gascogne onderdeel van Engeland was, tot in 1453 de laatste Engelsen 
terug het kanaal over werden geschopt. En hoewel we ze nog niet geheel als Frans zien, gedragen ze 
zich wel zeker zo: Gascogners staan bekend als levensgenieters. Dat is niet zo raar voor een streek 
die bekend staat voor goede wijnstreken, Armagnac en foie gras.  

ÎLE-DE-FRANCE 

Zeg je Île-de-France, dan zeg je: Parijs. Ik neem aan dat ik u niet meer uitleg hoef te geven over deze 
regio: Eénieder buiten dit juweel van Frankrijk is een boeren kinkel, op de enkele uitzondering 
daargelaten. Dit is de regio van het hof, iedereen met ambities zal zich aangetrokken voelen tot 
Parijs. Het is in alle opzichten het centrum van Frankrijk, wee hij of zij die dat niet wenst te 
erkennen! De Parijzenaren beweren dat zij de wereld begrijpen en dat niemand meer gevoel heeft 
voor de kunst en het leven. Tot grote ergernis van iedere andere Franse regio.  

LANGUEDOC 

Ooit was de Languedoc een rijke regio. Toulouse exporteerde pastelverf over heel Europa. De 
zeepbel barstte toen Indigopigment vanuit het oosten haar weg vond naar de kleren van de adel. De 
oorlogen waren de druppel die de emmer deed overlopen. Landhuizen staan leeg, bedelaars zijn 
overal te vinden en de misdaad loopt de spuigaten uit. En ondanks dat blijven de inwoners van de 
Languedoc hopen op betere tijden.  

LIMOUSIN ET LA MARCHE 

Limousin et la Marche zijn twee regio’s die vooral bekend staan als boerenachterland, met veel 
bossen, veeteelt en kleine schattige gehuchtjes. Het zijn niet de meest spannende regionen, al vind je 
ook hier regelmatig een struikrover of twee.  

Als je je terug zou willen trekken van het hof is dit de perfecte plaats, maar als je daadwerkelijk iets 
voor elkaar zou willen krijgen ben je elders beter af.  

Tijdens de oorlogen trokken vaak Hugenotelegers door deze regio heen op weg naar slagvelden 
elders. Op regelmatige basis werd er “gefoerageerd,” waardoor de inwoners van deze regio hun buik 
vol hebben van alles wat maar een beetje militair overkomt.  

NAVARRE 

Hoewel het nog niet officieel deel is van Frankrijk, valt het onder het bewind van Koning Louis XIII, 
dankzij de titels die hij via zijn vader, Koning Hendrik de Goede heeft geërfd. Het hield op als 
zelfstandig koninkrijk te bestaan in 1589. Regeert onze koning heel Navarre? Nee! Het bewind van 
onze koning rijkt, tot zijn grote ergernis, slechts tot het deel van Navarre boven de Pyreneeën. De 
rest van Navarre was eerder ingepikt door Spanje. Vanwege hun Baskische achtergrond worden de 
inwoners van Navarre zelden aangezien als volwaardige inwoners van Frankrijk. Het helpt ook niet 
dat de meeste van hen boeren en bergbewoners zijn. 

NORMANDIË 
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Deze regio is altijd al een roerige streek geweest. De naam is te danken aan de Noormannen die zich 
hier in de tiende eeuw vestigden. Door het uiteenvallen van het rijk van Karel de Grote konden ze 
redelijk ongestoord hun gang gaan. Later is William, hertog van Normandië, met zijn troepen 
Engeland binnengevallen en heeft zich tot koning van Engeland laten kronen. Normandië is een 
nautische regio en veel van de eerste bewoners van de overzeese gebieden komen uit Normandië. 
Verder is veeteelt en vlas belangrijk in deze regio. De appelcider wordt als legendarisch beschouwd.  

De Normandiërs laten in de strijd en in de politiek nog altijd hun noordelijke banden zien: immer 
strijdvaardig en moedig, maar ook een beetje ongenuanceerd en naïef in hun wereldbeeld.  

ORLÉANAIS 

Gelegen naast het Île de France, is Orléanais een "domaine royal” en niet te verwarren met de stad 
Orléans die in dit persoonlijke domein van de koning ligt. Door geld te investeren en prestige te 
verlenen hebben de Franse koningen de regio over de jaren heen flink gespekt. Zeker Orléans heeft 
hierdoor kunnen uitgroeien tot een van de rijkste steden van Frankrijk.  

Orléanais staat bekend als een bron van helden en schurken, waaronder de befaamde Jeanne d’Arc 
en de verschrikkelijke Blauwbaard uit het gelijknamige sprookje. Deze twee extremen hebben wel 
één gemene deler met de bevolking van deze streek: volharding en ontwikkeling.  

Het wordt door de bevolking van Orléanais gezegd dat Jeanne de inspiratie was voor de goede 
koning, waardoor Henri vrouwen dezelfde kansen wilde geven als mannen. Vandaar dat zijn edict 
ook in Orléanais werd uitgeroepen. Jeanne’s basis van operatie tegen de duivelse Engelsen was 
Blois, nog immer getekend door haar aanwezigheid en nergens zijn er zo veel vooruitstrevende 
vrouwen te vinden als in Blois. Maar ook de schurken hebben een plek in Orléanais; Blauwbaard 
had zijn origine hier en de naam van De Medici duikt regelmatig op in officiële documenten en 
eigendomsakten.  

PICARDIË 

Picardië is grofweg de regio tussen Normandië en Vlaanderen. In de noordelijkste delen wordt een 
brabbeltaal gesproken die lijkt op de taal van de Geuzen. Het is een regio die veel protestantse en 
buitenlandse invloeden heeft. Calais werd pas in 1559 bevrijd uit Engelse handen en de invloeden 
vanuit Holland zijn ook niet te onderschatten. Daarnaast ligt het dicht bij de zuidelijke Nederlanden 
en daar zitten de Habsburgers.  

Geen wonder dat de Kroon heeft besloten meerdere forten in deze regio te vestigen, wat 
wonderbaarlijk genoeg tot weinig gemor van de gemoedelijke bevolking leidde. De Picardiërs 
blijven een hardwerkend volkje. En zolang niemand ze stoort in hun bezigheden laten ze de boel 
vaak de boel. 

POITOU 

Deze provincie is een religieus bolwerk van Hugenoten, vooral onder de adel en de rijkere kooplui. 
De burgeroorlogen hebben hier hun tol geëist. Iedere familie in deze regio heeft wel iemand 
verloren tijdens de strijd. Alleen de totale uitputting van het land houdt tegen dat ze in opstand 
komen tegen Louis XIII. Vluchtelingen vanuit deze regio kunnen door het gehele land gevonden 
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kunnen worden, vooral als huurlingen, maar uit alle lagen zijn er vertegenwoordigers, van 
bedelende moeders met een horde kinderen tot verarmde adel op zoek naar een nieuwe toekomst.  

PROVENCE 

De in lavendel gehulde Provence is pas recent officieel geclaimd door de Franse kroon. Tot 1482 
was het “buitenland” en zo wordt het nog steeds behandeld. Gelegen aan de Middellandse Zee, 
tussen Spanje en de Italiaanse staten, pikt deze regio haar graantje mee van de mediterrane handel. 
Als uiterst zuidoostelijke puntje van Frankrijk houdt het veel contact met regio’s die, hoewel ze niet 
officieel Frans zijn, wel door Frankrijk worden geclaimd: de Savoie, Corsica, Sardinië, Lombardije. 
Het is een gebied met veel verschillende klimaten en afwisselende natuur. Michel de Nostradame, 
beter bekend als Nostradamus, is in de Provence geboren. Zijn werken worden nog door menig 
bijgelovig boer gebruikt om te bepalen wat de toekomst brengen zal.  

RHÔNE-ALPES 

Als je realiseert dat de oorsprong van de naam “Dauphine” komt uit deze regio, dan is het ook 
logische dat deze regio wordt gezien als één van de trouwste aan Zijne Majesteit. De inwoners 
waren altijd er trots op om zichzelf onderdaan te noemen van de Franse Kroon, maar door de 
oorlogen is dat patriotisme ietwat bezoedeld. De Franse kroon steekt veel geld in de heropbouw van 
deze grensregio, waar veel gevechten waren tussen Katholieke en Hugenoten. Boze tongen beweren 
dat deze investeringen vooral bedoeld zijn om de Italianen en de Habsburgers buiten de deur te 
houden.  

Regio's niet formeel Frans maar wel binnen de Franse invloedsfeer 

De volgende gebieden zijn geen deel van Frankrijk, maar dankzij hun innige banden met Frankrijk 
zijn hun edellieden graag geziene gasten aan het hof, mits ze een uitnodiging kunnen bemachtigen 
natuurlijk. 

AVIGNON 

Tussen 1309 en 1377 was Avignon de zetel van de katholieke kerk. Maar liefst zeven pausen hadden 
in deze vestingstad hun thuisbasis. Door het schisma in de kerk was er daarna langere tijd spraken 
van de zogenaamde anti-pausen: Clemens VII en Benedict XII. Uiteindelijk voegde de stad zich weer 
bij de kerk en nu is het officieel gezien een onderdeel van de Pauselijke staten. Maar natuurlijk is 
niets is zo simpel als het lijkt: tegen de wil van de Paus in heffen de Franse koningen al vele eeuwen 
belasting in Avignon.  

De stad is uiteindelijk samengevoegd met Comtat Venaissin om samen één paapse enclave te 
vormen. De orde van de Mauretijnen heeft haar hoofdkwartier gevestigd in Avignon. De hoge torens 
van hun kloosters zijn als kleine forten binnen het gewest. De Franse koningen hebben altijd met 
argwaan gekeken naar het de machtsbasis van de Borgia’s binnen Frankrijk, en met goede reden: 
samen met de pauzen kwamen ook de Italiaanse handelaars- en bankiershuizen naar Avignon. 
Volgens sommigen maakt dit het gewest niet alleen een pauselijke, maar ook een Italiaanse enclave.  

COMTAT VENAISSIN  
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Dit gebied is een enclave binnen Frankrijk en maakt deel uit van het domein van de Paus. Deze heeft 
het gekocht van het Heilige Roomse Rijk. Het is daarna samengevoegd tot één Paapse enclave met 
Avignon. Het gebied kent geen dienstplicht en dat maakt het aantrekkelijk als woonlocatie. Ironisch 
genoeg staan de inwoners van Comtat Venaissin bekend om hun open geest en tolerantie. Er is 
daarom ook een grote Joodse ghetto. Misschien heeft de gastvrijheid van de Paus te maken met de 
geldstroom, die de Joden binnen brengen. Het is echter de vraag hoe lang het gebied nog in de 
handen van de Borgia’s zal blijven: de forten van het naburige prinsdom Orange kijken over het 
gebied uit en troepen verzamelen zich massaal bij de grens, zogenaamd als zelfverdediging.  

GENUA 

Genua is altijd een trouwe bondgenoot geweest van de Franse en Italiaanse staten. Als één van de 
weinige partijen die met beide kemphanen kon communiceren, had de Doge van Genua een 
belangrijke positie. Ware handelslui zoals de Genuanen maken daar natuurlijk maximaal gebruik 
van. Als er een koopje is, dan kun je er van uit gaan dat een Genuaan het kan vinden. Schepen uit de 
stadsstaat bevaren de gehele wereld en keren terug met de meest exotische goederen.  

De Genuaanse Doge wordt, heel apart, verkozen om twee jaar over de stad te regeren. De Doge 
wordt meestal uit één van de rijke handelsfamilies van de stad gekozen. Alleen ondervindt Genua nu 
een periode van instabiliteit: De oude Doge is onverwacht vroegtijdig overleden met rellen tussen 
mogelijke opvolgers als gevolg. In al zijn wijsheid heeft Paus Innocentius besloten om zijn Zouafen 
in te zetten om de orde in de stad te bewaken tot een nieuwe Doge verkozen kan worden.  

MONACO 

Ooit begon Monaco als een kleine kolonie van Genua; nu is het een belangrijke bondgenoot van de 
koning. De Rots van Monaco is niet eens Frans grondgebied, maar wel een Frans protectoraat. Dit 
heeft alles te maken met de brutaliteit van Honoré II, de jonge heerser en leeftijdsgenoot van Louis 
XIII. Omdat hij genoeg had van de Spaanse en Italiaanse bemoeienis met zijn rijk, heeft hij Zijne 
Majesteit om hulp gevraagd in 1612. Dankzij het charisma van Honoré II werd dit verzoek meteen 
ingewilligd. Hij had ook nog de brutaliteit om zichzelf meteen tot prins van Monaco te verklaren. De 
inwoners van Monaco zijn in bloed en gedrag Italiaans, maar ze zien zichzelf ook als een eigen volk. 
Niemand komt ermee weg om een Monegask een Italiaan te noemen! Monaco zelf is een 
handelsnatie die het moet hebben van de doorvoer van goederen tussen Frankrijk, Italië en Spanje. 
Honoré’s acties hebben dit niet gemakkelijker gemaakt.  
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HOOFDSTUK 7: HET HOF VAN ZIJNE MAJESTEIT LOUIS XIII  

Het Hof van zijne Majesteit wordt al jaren overheerst door Marie de Medici en haar hofhouding, 
maar uiteindelijk is de wil van Louis XIII wet. Intrige en bedrog zijn aan de orde van de dag, maar 
nooit in het zicht van de koning. Officieel gesproken is het hof te vinden in Amboise en Parijs, maar 
de koning is jong en reist graag. En waar de koning gaat, daar gaat ook zijn gevolg.  

Binnen het hof zijn echter vele facties, ieder met hun eigen belangen en geschiedenis. De enige 
gemene deler is dat zij allen Frankrijk dienen en - in het verlengde daarvan, de koning. Louis is 
degene die tevreden dient te worden gehouden, want het gehele Franse kaartenhuis steunt op maar 
één man. Zijn wil is wet en zijn wet is heilig. 

 

GARDEREGIMENT DER MUSKETIERS  

Om te voorkomen dat de jonge koning hetzelfde lot toebedeeld zou krijgen als zijn vader en diens 
voorganger heeft Louis geëist dat hij zijn eigen garderegiment mocht krijgen. Hierin is Les Estates 

General meegegaan. Zij stemden in met de oprichting van een garderegiment der musketiers, onder 
leiding van de jonge ambitieuze kaptein M. de Treville. Het regiment zal volledig in dienst van de 
bescherming van de jonge koning en zijn toekomstige echtgenote komen te staan. 

Normaal gesproken zou de eer om de koning persoonlijk te beschermen slechts ten beurt vallen aan 
een selecte groep van ervaren edelen. Op uitdrukkelijke wens van de koning mag de lagere adel – en 
zeker de jongere leden – een plaats krijgen in de eenheid, mits ze kundig genoeg zijn. Om het 
gedachte goed van Henri te eren hebben zowel Marie de Medici als Louis zelf aangegeven dat het 
hen zou behagen als ook vrouwelijke musketiers – musketières – toegelaten zouden worden tot het 
regiment.  

Lid worden van de musketiers is de enige manier waarop jongere leden van de adel onderdeel 
kunnen worden van een moderne legereenheid. Maar het is ook een elite-eenheid. De beste 
zwaardvechters en schutters uit Frankrijk worden verwacht. De koning zou niets minder willen. 

Musketier zijn is een dure aangelegenheid. De Musketier moet zelf voor zijn eigen uitrusting, 
eventueel pantser, bewapening en bediening zorgen. Daarom gaan Musketiers vaak op zoek naar 
rijke sponsoren (of vrouwen van rijke sponsoren…). Alleen de blauwe tabberd met het christelijke 
kruis en het musket worden door het hof betaald. 

Musketières en Rode Gardistes zijn de enige vrouwen in geheel Frankrijk waarvan wordt 
geaccepteerd dat zij een broek dragen. Overigens zijn er tegenwoordig vrouwen aan het Franse hof 
die maling hebben aan die notie. En op de een of andere manier sluit de beau monde daar haar ogen 
voor. In het openbaar tenminste. Van de dames in de regimenten staat hun kuisheid overigens als 
een paal boven water. Niemand zal die in twijfel durven trekken. Waar van de heren wel bekend is 
dat ze houden van een verzetje, zijn de vrouwen strakker in de leer. Zij hebben immers trouw 
gezworen aan één man: de koning. 
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RODE GARDE  

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de Rode Garde, oftewel de Regentengarde, niets minder is 
dan een verlengstuk van het ego van Armand du Plessis, een vertrouweling van de koningin-
moeder.   

Nadat er een aanslag werd gepleegd op zijn aanstaande bruid heeft Armand du Plessis de koning 
overtuigd om dit regiment op te laten richten als een tweede verdedigingslinie tegen gevaren die 
Frankrijk bedreigen.  

Het zegt ook wat over Du Plessis’ pragmatische aard dat hij – in tegenstelling tot ieders verwachting 
– geen probleem heeft met het aannemen van protestanten voor de wacht.. Wat voor hem telt, is dat 
de Rode Wachters over de juiste vaardigheden en de juiste instelling hebben. . Er wordt gefluisterd 
dat de Rode Wacht het niet zo nauw neemt met eer en geweten, maar dit is natuurlijk laster. 

De voorwaarden om deel te mogen nemen aan de Regentengarde zijn vergelijkbaar met die van ‘s-
konings Musketiers, maar vanwege de grotere afstand tot de koning staat deze eenheid niet allen op 
en voor adel, maar ook voor leden van de gegoede burgerij. Maar vooral de persoonlijke voorkeuren 
van Bisschop du Plessis bepalen of je bij dit regiment mag of niet.  

 

ACADÉMIE FRANÇAISE  

De Académie Française wordt opgericht in een poging om de intellectuele en praktische 
vaardigheden van Frankrijk samen te brengen en zo de wetenschap naar een hoger plan te trekken. 
Dit moet het toonbeeld worden van Frans vernuft, van Franse cultuur en van Franse beschaving. 
Natuurlijk alles ter meerdere eer en glorie van de koning en La France. 

Het instituut staat open voor iedereen die Frankrijk wat te bieden heeft en die door de toelating 
heen komt. Denk niet alleen aan dichters, schilders of architecten. Ook gespecialiseerde 
ambachtslieden, die de ketenen der gildes van zich af willen werpen, zijn zeer welkom. Daar waar de 
beste geesten samenkomen, zal iets groots ontstaan. De Académie Française wil die plek zijn. 

De Académie wordt geleid door Marin Mersenne, priester en begenadigd mathematicus, die ook op 
andere vlakken van de wetenschap al zijn sporen heeft verdiend. Het is bekend dat hij zich graag 
onder zijn studenten mengt en met hen de vraagstukken van de dag doorneemt om hen zo te 
stimuleren. 

 

HET VATICAAN  

De huidige paus is Innocentius X; Emillio Borgia, een verre nazaat van paus Leo X en unaniem 
verkozen nadat zijn voorganger en broer Pius VII overleed na een onfortuinlijke trapval. Door met 
een ijzeren hand de corruptie uit te bannen wordt Innocentius gezien als een brenger van vrede en 
stabiliteit. Dankzij zijn invloeden zijn er talloze florijnen vrijgekomen waarmee onder andere een 
nieuwe façade voor de sixtijnse kapel is gebouwd. Innocentius is ook tegen iedere mogelijke vorm 
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van ketterij en hij heeft al meermaals de Heilige Romeinse Keizer opgeroepen om op te treden in de 
Duitse landen waar het protestantisme welig tiert. 

In het verlengde hiervan heeft de paus meerdere afgezanten naar het hof gestuurd, waaronder 
Armand-Jean du Plessis. Het beleid van het Vaticaan is officieel dat er niet samengewerkt zal 
worden met de protestanten. Helaas voor de paus geldt er in Frankrijk een andere realiteit: de 
politiques zijn bereid om religie opzij te zetten voor hun eigen gewin en voor Frankrijk.  
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HOOFDSTUK 8: EER EN INTRIGE  

Koning Louis XIII heeft aan het hof duidelijk gemaakt dat hij niets minder verwacht dan het meest 
eervolle gedrag. Zijn hof moet een toonbeeld zijn voor de mensheid en zeker van zijn mannen, de 
musketiers, verwacht hij niets minder dan de grootste eerbaarheid. Zeker omdat het heren en 
dames van stand betreft. Ook van de Regentengarde wordt deze eerbaarheid geëist. En ook al staat 
Du Plessis bekend om zijn familiaire houding met de koning, zal hij net als ieder ander lid van de 
hofhouding het niet in zijn hoofd halen om direct tegen de koning in te gaan.  

Er wordt gezegd dat het laatste lid van de hofhouding van zijne Majesteit die zijn gebod van 
eerbaarheid overtrad, zijn naam verwijderd heeft zien worden in alle geschriften. En dat hij zich nu 
in de diepste kerker van La Bastille bevindt, onder het toezicht van een doofstomme wachter, zodat 
nimmer iemand zijn onbeschoftheid meer hoeft aan te horen. Het is natuurlijk maar een gerucht, 
maar het staat buiten kijf dat de koning zich geen twee keer zal bedenken voor hij een sujet, dat zich 
in zijn ogen te zwaar heeft misdragen, voor goed uit het hof verbant. 

De Code van Eer waar Louis van verwacht dat zijn manschappen, hovelingen en dienaren zich eraan 
houden is eenvoudig. Het is van zelfsprekend dat eenieder die zichzelf als een mens van goede 
manier beschouwt, zich houdt aan deze code van eer.  

De code van eer stelt het volgende: 

• Immer trouw zijn aan de lokale heerser en bovenal aan de rechtmatige vorst van Frankrijk; 
• Nimmer toestaan dat ‘s konings goede naam of die van zijn vertegenwoordigers door het 

slijk wordt gehaald, zwart wordt gemaakt of wordt bespot; 
• Nimmer toestaan dat de zwakkeren in de maatschappij belachelijk worden gemaakt, of in 

enige vorm gekwetst; 
• Immer de eigen schulden eervol aflossen; 
• Immer woord houden; 
• Nimmer falen in moed en doorzettingsvermogen; 
• Zich immer volledig inzetten voor de eigen taken; 
• Immer discretie betrachten als het gaat om leden van het andere geslacht of om geheimen. 

 
Het hof is dankzij deze regels altijd een toonbeeld van beschaving wanneer de Koning aanwezig is. 
Beschaving wordt vereist en daardoor zal een belediging van een mindere zelden tot nooit worden 
getolereerd. En wanneer deze vergeven wordt, zal dat met furore zijn. Ook zal de adel het niet 
tolereren dat hun de loef wordt afgestoken door iemand van mindere komaf. Een zwak optreden 
kan in beide gevallen gezichtsverlies betekenen. 
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HET DUEL 

Officieel is het duel verboden bij de wet, maar deze wet wordt zelfs aan het Franse hof niet te allen 
tijde nageleefd. Sterker nog, de koning kan het in bepaalde gevallen best waarderen als er een 
ouderwets eervol robbertje vechten plaatsvindt. Dus je moet het behoorlijk verbruid hebben als je 
opgepakt wordt voor het houden van een duel. 

Het duel is een voorrecht van de adel; een simpele boer kan niet vertrouwd worden met zo’n 
uitzonderlijk en belangrijk ritueel. Indien de eer is aangetast zal de onenigheid besloten worden 
middels een duel: meestal uitgevochten door de betreffende adel, maar soms door een kampioen en 
in zeldzame gevallen zonder wapens maar met slechts woorden of daden. Heel soms is het duel een 
officiële affaire en wordt deze afgehandeld met secondanten en strakke regels. Meestal echter is het 
een duel waarbij het temperament opspeelt en de degens gekruist worden.  

Na iedere rake slag dienen de duellisten gepaste afstand te nemen om daarna weer de degens te 
kruisen. Een duel zal meestal plaatsvinden tot het eerste bloed vloeit. Meestal. Het kan voorkomen 
dat de duellist die verwond werd, besluit zich niet over geven. Bijvoorbeeld wanneer de wond, naar 
zijn mening, oneerlijk was toegebracht. Of als hij simpelweg te koppig is. Opgeven tijdens een duel 
wordt niet gezien als oneervol. Het niet een duel aangaan – terwijl daar duidelijke aanleiding toe is – 
wel. 

Een duel tot de dood is zeer zeldzaam, zeker sinds koning Lodewijk XIII in 1614 het doden van een 
opponent heeft bestempeld als moord, tenzij zelfverdediging kan worden aangetoond. En dat is 
bijzonder moeilijk is bij een duel.  

VERLIES VAN EER 

Als oneervol worden beschouwd is de grootste schande die er bestaat. Een personage dat zijn eer 
heeft verloren, wordt zelfs door vrienden met de nek aangekeken, geweerd door gegoede zakenlui 
en er wordt achter zijn rug gefluisterd over de schande die is begaan. De eer kan teruggewonnen 
worden door het uitvoeren van een grootse daad die erkend wordt door zijne Majesteit Louis XIII of 
door iemand die uit zijn naam spreekt.  

INTRIGE 

Zolang de koning aanwezig is toont ieder lid van de hofhouding zich van zijn beste gedrag. Er wordt 
met vriendelijke en warme woorden gesproken en nimmer zal men zich laten verleiden tot een 
misdraging. De eisen die hij stelt aan zijn volgelingen in deze woelige tijden, worden beschouwd als 
niet realistisch. De jonge vorst wordt echter in zijn waan gelaten, vanwege een groot aantal 
argumenten. De realiteit is dat, zodra Zijne Majesteit zijn rug heeft gekeerd, de spreekwoordelijke 
en letterlijke dolken boven tafel komen. Het is een risicovol spel van schaduwen en scherpe tongen. 
Misdragingen zoals spionage, nepotisme en oneervol gedrag zijn schering en inslag, maar alleen 
zolang ze geloofwaardig te ontkennen blijven. 
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DE WET 

De wet maakt vele uitzonderingen voor de adel. Onder andere het recht tot het duel is specifiek 
weggelegd voor de adel. Andere overtredingen zullen ook vooral onderhands en tussen de 
edellieden onderling worden afgehandeld. 

Kleine misdaden zoals diefstal worden vaak met herstel in de vorm van rijkdom of steun vereffend. 
En met de juiste vrienden kan zelfs voorkomen worden dat de straf überhaupt uitgesproken wordt.  

Maar de wil van de koning is wet. En hij wil een rechtvaardig hof. Zodra misdaden, al dan niet met 
bewijs, tot zijn oren komen, zal hij daar op reageren. Het kan voorkomen dat Zijne Majesteit een lid 
uit het hof verbant of in Le Bastille opsluit. Mogelijk wordt de dader zelfs getatoeëerd met de fleur-
de-lys van het Huis Bourbon, een straf bedoeld voor dieven en prostituees. Het is een grove schande 
als een lid van de hofhouding die straf krijgt.  
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HOOFDSTUK 9: BELANGRIJKE PERSONAGES AAN HET FRANSE HOF 

KONING LOUIS XIII VAN HET HUIS VAN BOURBON 

Louis is vol tegenstrijdigheden: zwak van gezondheid, maar hij voert graag zijn eigen legers aan, 
Absoluut geen wetenschapper, maar voorstander van de technologie. Geen politicus, maar omringd 
door politieke mensen houdt hij zich zeker staande. 

Hij besteeg noodgedwongen de troon al op tienjarige leeftijd, in mei 1610. De droefheid over de 
dood van zijn vader heeft echter nooit de liefde voor zijn volk weg kunnen te drukken. Maar de 
koning twijfelt er soms wel aan of hij uit de schaduw van zijn vader kan treden en of hij zijn heilige 
taak wel kan volbrengen. Zijn vader wist de strijd tussen katholieken en Hugenoten te beslechten, 
maar onze jonge staatsman heeft te besluiten over een wereld die halsoverkop en voortdurend 
verandert. 

De koning beseft dat zijn land omringd wordt door dreigingen van buiten. Als het niet vanuit de 
Paus in Rome is, dan is het wel vanuit Fort Brittannië aan de overkant van het kanaal of vanuit het 
wereldrijk Spanje over de bergen. In het oosten kibbelen de vorsten van het Heilige Roomse Rijk, die 
elkaar als speelbal van anderen bevechten om religie, technologie, politiek en in één merkwaardig 
geval om de status van een paard. In het noorden zijn er de opstandige Hollanders die met Engelse 
hulp de Spaanse furie lijken te trotseren. 

En in het midden van deze chaos ligt het rustige Frankrijk dat onder de leidende hand van zijn vader 
Henri IV tot een oase van kalmte en orde is verworden. Geen wonder dat de schaduw van zijn vader 
zwaar op zijn schouders weegt. 

Maar ondanks dat is er de laatste jaren een rebelse noot in het gedrag van de koning geslopen. 
Vormde hij voorheen met zijn adviseurs een baken van eenheid, nu wordt er steeds vaker het slaan 
van deuren en een verheffen van stemmen gehoord in de kamers van de koning. Die rebelsheid 
heeft de koningin-moeder en de raadsheren doen besluiten dat het tijd is dat de koning gaat 
trouwen.  

ANNA VAN OOSTENRIJK 

Om een bondgenootschap tussen Frankrijk en Spanje kracht bij te zetten zijn Elisabeth van 
Frankrijk en Anna van Oostenrijk uitgewisseld aan hun respectievelijke hoven, en zo zal het 
binnenkort geschieden dat Anna mag trouwen met onze koning Louis. 

Anna is een jonge, ambitieuze dame, die slim uit haar ogen kijkt. Ze heeft liefde voor het Franse volk, 
maar zal haar Spaanse thuisland missen. Kwade tongen beweren dat ze een spionne is voor haar 
broer, de koning van Spanje. De primaire bron van deze geruchten is de koningin-moeder. Maar dit 
is natuurlijk onzin, want zo’n spionne zou niet onopgemerkt aan het hof komen.  
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KONINGIN-MOEDER MARIE DE MEDICI 

Ondanks haar begin als buitenlander en buitenstaander heeft Marie de Medici door haar kunde en 
met de mensen om haar heen dit Franse hof tot haar eigen rijk kunnen maken. Menig kwade tong 
beweert dat ze direct betrokken was op de moord op haar man. Het helpt niet dat ze in de jaren na 
zijn dood al het goede dat haar man voor het volk heeft gedaan, teniet deed.  

Ze is kleinzerig en gemeen: een heus kreng. Ze wordt graag geprezen door degenen om haar heen. 
Ze is echter niet stom en waardeert talenten die haar machtspositie kunnen versterken. Dankzij 
deze eigenschappen hebben Concini en zijn vrouw zich bij haar hofhouding binnen weten te werken 
met als gevolg dat het land eigenlijk door Concini word geregeerd, ook al denkt Marie zelf dat ze een 
genie is en alle touwtjes in handen heeft.  

Louis’ liefde voor zijn moeder is algemeen bekend en hij zal het nimmer in zijn hoofd halen om 
direct tegen haar in te gaan. Dit is haar enige redding aan het hof en de ondergang van menige 
hoveling die actie tegen haar probeert te ondernemen.  

CONCINO CONCINI 

Toen Marie de Medici werd uitgehuwelijkt aan Henri, werd Concini met haar meegestuurd als 
raadsheer. Een manipulatieve en sluwe mandie zijn vriendschap met Marie de Medici wist te 
gebruiken om zichzelf op te werken tot Eerste Minister van Frankrijk, ondanks dat hij een Italiaan is.  

Concini heeft een flamboyante houding en heeft maar al te goed door dat zijn macht volledig berust 
op de goede gratie van de koningin-moeder. Daarom houdt hij haar zelden tegen als ze weer eens de 
schatkist wil plunderen voor één van haar kunstprojecten. Op dit moment heeft hij het zelfs voor 
elkaar gekregen om de adel belasting te laten betalen! De man is waarlijk gladder dan een aal in een 
emmer snot.  

M. DE TRÉVILLE 

Direct en tot op het bot betrouwbaar is een toepasselijke beschrijving voor de aan het hof voorheen 
onbekende De Tréville. Hoewel De Tréville pas een jaar tot de adel behoort, staat haar naam gelijk 
aan militaire kundigheid en een nobele inborst met ambitie. Menigeen is verbaasd dat deze 
nieuwkomer, een vooralsnog onbekende naam, is aangesteld tot kapitein van de Musketiers. Des te 
meer omdat vijf jaar geleden nog nooit iemand van het hof gehoord had van de naam Tréville. 
Tijdens haar eerste onthulling als kapitein van de Garde werd ze zelfs met een zak over haar hoofd 
het hof binnen gesleept, als een ordinaire crimineel. Kwatongen vragen zich af wat deze vrouw heeft 
gedaan voor Zijne Majesteit om deze positie te mogen verdienen… 
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BISSCHOP ARMAND JEAN DU PLESSIS 

Du Plessis reisde speciaal naar het Vaticaan om dispensatie te krijgen van de Paus zelf, zodat hij, 
ondanks zijn jonge leeftijd, benoemd kon worden tot bisschop. Dit is tekenend voor zijn ambitie. 

Hij wordt gezien als een zeer veelbelovend man die zich ondanks zijn nauwe alliantie met Concini 
tevens weet in te zetten voor het kamp van de koning. Hij lijkt oprecht te geven om het lot van 
Frankrijk en probeert Concini ervan te overtuigen dat het in zijn belang is om de koningin-moeder 
minder haar eigen gang te laten gaan. 

Voor ieder plan heeft hij weer een onderliggend reserve-plan. Meestal komt dit doordat hij zich 
goed laat informeren door zijn spionagenetwerk. Het is bekend dat Du Plessis gebruik maakt van 
een mysterieuze monnik, bekend onder de name Père Joseph, om te vergaren wat hij nodig heeft. 
Deze monnik wordt ook wel “De Grijze Eminentie” genoemd.  

MARIN MARSENNE 

Marin Mersenne is naast een bescheiden kerel ook een slimme man. Dat was al op jonge leeftijd 
duidelijk en zijn intellect bracht hem naar het college der Mauretijnen in La Fleche. Hier werd zijn 
geest verder aangescherpt en zijn liefde voor God tot bloei gebracht. Na zijn verblijf aan het college 
trad hij toe tot de orde der Miniemen, werd hij tot priester gewijd en studeerde hij theologie aan de 
Sorbonne. 

Zijn interesses zijn zeer gevarieerd. Naast theologische vraagstukken houdt hij zich bezig met 
mathematica en akoestiek. Hij ziet in dat de wetenschap verder kan komen als er buiten de 
geëigende paden wordt gedacht; dat als mensen uit verschillende disciplines samenwerken er grote 
stappen kunnen worden gemaakt. Hij is dan ook de aangewezen persoon om de nieuw opgerichte 
Académie Française te leiden ter meerdere eer en glorie van God, de koning en Frankrijk. Dit 
betekent niet dat hij een stoffige administrateur is geworden; hij geeft het goede voorbeeld door 
zich actief met zijn studenten en hun vraagstukken te bemoeien. Veelbelovende studenten kunnen 
rekenen op zijn persoonlijke aandacht en begeleiding. 

 

 


