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 Was Heinrich Huber een Freelancer?    

F
reelancer is een eigentijds woord dat stamt uit de Mid-
deleeuwen. Krijgslieden of edelen die niet waren gebon-
den aan een Heer beschikten over de vrije lans en die

kon je dus inhuren voor geld om voor je te strijden.

Heinrich Huber, geboren
omstreeks 1557, moest als
militair voorzien in zijn le-
vensonderhoud. In Zwitser-
land was elke gezonde
jongeman verplicht tot
krijgsdienst. Toch bestond
het leger alleen uit vrijwilli-
gers waarvan het op te
roepen aantal werd be-
paald door het Kanton. Om
met de piek of lans te kun-
nen omgaan moesten het
krachtige kerels zijn. Daar-
naast had de rekrutering
gevolgen voor de land-
bouw, de bestaansbron
van de Zwitsers en zo kon-
den de landsknechten
maar korte tijd onder de
wapenen komen.
De niet aan de landbouw
gebonden soldaten gingen
om commerciële grondslag in
dienst en werden de huursolda-
ten die door een soort onder-
nemers beschikbaar werden
gesteld om te strijden voor die-
gene die het beste aanbod deed.
De Zwitserse huurlegers had-
den een goede reputatie opge-

bouwd en aan het einde van de
15e eeuw werd het huurleger
een winstgevende zaak voor
de Zwitserse kantons.

'Geen Geld, Geen Zwitsers' 
Dat is een bekend gezegde uit
die tijd.
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In de 15e, 16e en 17e eeuw
speelde de legers van huursol-
daten dan ook een domineren-
de rol in Europa. Ze waren uit-
gerust met korte zwaarden en
bijlen en vormden op het slag-
veld een Germaans vierkant of
carré waarbij hun flanken wer-
den beschermd door enkele
linies piekeniers.
Zo speelden ze een belangrijke
rol op het strijdtoneel van de
slag bij Nancy 5 januari 1477
waarbij Karel de Stoute werd
gedood.  Tot  eind  1598 streed

Heinrich  Huber  met  zijn Com-
pagnie voor de Franse Koning
Henri IV tijdens de Hugenoten-
oorlog. 
Het Edict van Nantes van 1598
maakte een einde aan deze
oorlog en Heinrich trad met zijn
overgebleven compagnie ver-
volgens in dienst van Prins
Maurits voor de strijd tegen de
Spanjaarden en zo deel te ne-
men aan de slag bij Nieuw-
poort in 1600.
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