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DE GENERAAL

HANS WILLEM Baron VAN AYLVA
EN ZIJN GESLACHT,

DOOR

Jf. VAN MSEUWEBï(l).

Onder de beroemde Friesche geslachten bekleedt dat
der AYLVAAS eenen zeer hoogen rang. Reeds in de 11de
en 12de eeuwen moeten zich eenige uit dat huis in
Buitschland, Engeland en Braband, door hunne krijgs-
daden, eenen grooten naam hebben verworven. Met
DOUWE VAN AYLVA, tot Bornwerd, die in 1370 leefde,
begint het Stamboek van den Frieseken vroegeren en la-
teren Adel zijne genealogie, en noemt dezen als gemeen»
schappelijken stamvader der beide takken van Bornwerd
en Witmarsum, (2). Het nam zijnen oorsprong in Wit-

(1) Voorgelezen ter opening der Winteravondvergaderingen in
November 1847.

(2) De verdienstelijke Schrijvers Jonkhr. Mr. DE HAAN H K T -
TEMA en Mr. A. VAN HALMAEL Jr. kunnen de AYLVAAS van.

Bornwerd en die van Witmarsum, hoezeer ontwijfelbaar uit eenen.
hoofdstam gesproten, blijkbaar uit de overeenkomst der oorspron-
kelijke wapens, niet aan elkander knoopen- FERWERDA splitst,
in zijn Wapenboek, de beide takken, en geeft aan die van Born-
werd tot stamvader FRANS VAN AYLVA, aan ATICK AESGEMA ge-
trouwd, welke na haars mans dood hertrouwde aan PYBE VAN
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marsum, alwaar het zijne eigene kapel had, welke in
1484 door brand werd vernield. In vijftien generatiën telt
men twee honderd en vijftig afstammelingen, waarvan in
velen het echte bloed bewaard bleef, daar in bijna geen
geslacht zoo vele leden der familie onderling in den echt
traden. Dit is voorzeker een groot getal, hetwelk echter,
ware het zonder goede innerlijk gehalte, niet meer beteeke-
nen zou, dan dat het de bevolking vermeerderde, en ,
door zijnen hoog geplaatsten stand, eene groote magt en
invloed, als die niet deugdelijk waren geweest, ten nadeele
van het algemeen belang, op de minderen had kunnen
uitoefenen.

Niet alzoo was het meerendeel der leden van dit geslacht
gezind. Het telde mannen en vrouwen, die echt edele
menschen waren; mannen, die, even als de AYTTAAS,

GOSLIKGAAS , GROVESTISS , HARENS en anderen, den Ko-

ningen en Vorsten eerlijke Raadslieden zijn geweest, en
des volks welzijn in deugd en trouwe hielpen bevorderen;
vrouwen, die ten voorbeelde en leering harer kunne zijn
gesteld! — Het zoude wel der moeite waardig zijn, daar-
van een geheel overzigt te geven, waartoe ik mij zeer
geneigd zou gevoelen, indien mij slechts meerdere hulp-
bronnen voor de oogen kwamen; niet om hunnen lof uit
te bazuinen, of met dichterlijken zwier de Friezen tot de
wolken te verheffen; maar om de historie op te helderen,
en de waarheid in het zuivere daglicht te stellen dáár,
waar een valsch oordeel of averegtsche begrippen die in
de duisternis dringen, en tevens om grootspraak en over-
drijving zoo wel, als kleinachting en onverschilligheid te
weren. — En wie toch mag het misprijzen, dat wij het

HoxwiER. Tot stamvader van die van Witmarsum wordt opgege-
ven EPO VAN AYLVA, zoon van DOUWE, die geleefd heeft omtrent
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goede uit den voortijd herdenken, herhalen en huldigen?
Of gebiedt de pligt der dankbaarheid niet, dat wij , met
de vervulling van het heilige gebod: » Eert uwen vader en
* uwe moeder!" ook onze waardige voorouders vereeren ?
Of vordert de maatschappelijke verpligting niet, dat wij
hun leven en werken voor den vriend der wetenschappen
en voor den minder kundige in het geheugen terugroepen
en ten toon spreiden ? Het geschiede slechts niet, om
den nationalen hoogmoed, den provincialen eigenwaan
te stijven, maar om het gevoel voor ware verdiensten,
voor de liefde tot het Vaderland levendig te houden.
Mogen mijne zwakke pogingen daartoe bij U, Mijne
Hoorders! bijval en ondersteuning vinden, mijne bestede
uren zijn dan genoegzaam beloond, mijn arbeid zal niet
vruchteloos zijn.

In de laatst gehoudene Winteravondvergadering schetste
ik U, op de mij voorgenomene wijze, den Staatsman
ULBE AYLVA VAN BURMANIA , na den toestand van ons Va-

derland en dien van Friesland, gedurende zijnen leef- en
werktijd, kortelijk te hebben beschreven. Thans wil ik U
het afbeeldsel leveren van eenen krijgsman, altoos slechts
in vlugtige omtrekken, berekend naar de mate des tijds
en van het geduld, dat ik billijk van U vergen mag, en
waartoe ik mijn vertoog in uwe aandacht beveel.

Vooraf echter zij het mij vergund, een bewijs te leveren
van het door mij aangevoerde betrekkelijk de AYLVAAS , en
eenige vermaarde leden van dat geslacht, zoo voorshands
uit de rij getrokken, te herdenken.

ALEF VAN AYLVA, in 1578 Grietman van Ferwerderadeel,

is door eenen tijdgenoot beschreven als een kloek, stand-
vastig en vermaard Regent, die aan den Koning van
Spanje en het Katholijke geloof tot aan zijnen dood ge-
trouw bleef, uit ware overtuiging, en zonder andersge-
zinden daarom te halen of kwaad te willen. Hij moest
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echter vlugten , toen Spanje werd afgezworen, begaf zich
naar Grol, en stierf aldaar in 1582(3).

ERSST VAN AYLVA was in de 16de eeuw Grietman van
Oost- en West-B ongeradeeL AITZEMA noemt hem een
oud en wijs Edelman. Als Afgezant deelde hij in de be-
slechting van staatsgeschillen, onder medewerking van den
Prins van Oranje, en in de onderhandelingen met Spanje
in 1607. Met JELGER VAN FEYTSMA heeft hij zich verdiens-
telijk gemaakt in het werk der zeedijken; doch als voor-
stander van een veranderd belastingstelsel verviel hij in
den haat van het gemeen, met zijnen zoon DOUWE , die >
bij een oproer te Leeuwarden, ter naauwernood lijf en
leven bergen kon.

EPO VAN AYLVA HOBBESZ., in 1612 geboren, was een
schrander staatsman. Hij werd met BOREEL en SONCK in
ambassade naar Zweden gezonden, en sloot aldaar met
den Rijks-Kanselier OXEKSTIERN, in 1640, dus nog maar
28 jaren oud, een voordeelig tractaat. Teruggekeerd,
begeerde het Hof hem tot zijnen Raad. Ook daarin wordt

(3) Hij was de zoon van AlÆE VAN AYLVA, Regter te Woms,
en BAUCK VAN OFFENHTJIZEN. SCHOTANUS verhaalt, dat het

eerste vonnis van den Bisschop CüNERUS P E T R I is geweest de be-
slissing eener huwelijkszaak, tusschen eenen Grietman (waarvoor
men dezen ALEF houdt, dat bij mij nog niet zeker is) en eene
edele Juffer. De Grietman sprak in 1570 de Juffer op trouw aan;
maar de Bisschop ontsloeg ze beiden, met last van een eeuwig stil-
zwijgen. GABBEMA (Verhaal van Xieeuwarden) vult dit verhaal
met zijnen overzwierigen stijl aan, noemende den Grietman Al/EF
VAN AYLVA, » die gedrenkt was met de minne tot Jonkvrouw
» ANNA VAN DEKEMA, wie hij aansprak van trouw, die zij ont-

» zaakte." — Uit hoofde het Hof in deze door den incompeten-
ten Bisschop was gelaedeerd in zijn officie, want dit nam kennis
van huwelijkszaken, zoo zou dit geval, aanleiding gegeven hebben,
dat al dadelijk de Bisschop zich des volks haat en walging op den
hals haalde.
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hij genoemd een verstandig handhaver van regt en gereg-
tigheid, een steunpilaar van dat Collegie.

HESSEL DODWE ERNST, in 17OO geboren, was een ijverig

en kundig beoefenaar der wetenschappen, De voornaamste
Professoren, maar vooral HEMSTERHUIS , telde hij onder
zijne gemeenzame vrienden. Minzaam van aard, nederig
en rondborstig, voorstander der vrijheid, en regtschapen
van karakter , leefde hij voor het geluk zijns naasten. In
de raadzaal verdedigde hij de eer en onschuld met kracht
en klem, waardoor hij den bijnaam van ARISTIDES ver-
wierf. In godsdienstzaken was hij zeer gematigd, weder-
strevende losbandigheid, bestrijdende allen gewetensdwang,
en daardoor boven zijnen tijd verheven. Het was zijn
werk, dat de Doopsgezinden en Hervormden te Holwerd
zich op den dag des Heeren in één kerkgebouw verzamel-
den , toen dat van de laatsten hernieuwd werd; iets
zeldzaams in die dagen. Tot aandenken hieraan werd
aan de Doopsgezinden den zilveren nachtmaalsbeker ge-
schonken. In de bekende zaak van den beroemden Leer-
aar JOHANNES STINSTRA was hij een verdediger van dezen.
Met geen minder eer, dan Sicco VAN GOSLINGA , wien hij
opvolgde, bekleedde hij , als voorstander der wetenschap-
pen , het curatorschap der Friesche hoogeschool. Vele be-
langrijke staatsambten zijn tijdelijk door hem naar waarde
bekleed.

TJAARD VAUT AYLVA, de tijdgenoot en vriend van WILLEM

VAN HAREN , werd reeds in zijne jeugd tot het bewind
geroepen. Hij was een schrandere, innig brave en door-
eerlijke Fries. Grooten roem heeft hij verworven door het
uitnemend volvoeren van het hem opgedragen gezantschap
aan verschillende Duitsche hoven, in 1744, ten doel heb-
bende de Vorsten te bewegen, om hunne gemaakte
verbonden met Oostenrijk na te komen. Zijne, in het
Provinciaal Archief nog voorhanden zijnde, memoriën en
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brieven, en ook die met VAN HAREN gewisseld, getuigen
van zijne bekwaamheid en doorzigt. Kunsten en weten-
schappen waren hem lief, en de godsdienstige vrijheid
vond in hem eenen krachtigen steun. Maar, even als zijn
boezemvriend, was hij meermalen een slagtoffer van intri-
gue en hofkabaal. Hij trouwde de voortreffelijke JULIANA

AGATHA VAK SCHWARTZENBERG , dochter van den beroemden

JOHAN Sicco, Gouverneur van Namen; doch het jaar
daarna, slechts 45 jaren oud, was zijne eervolle loopbaan
den eindpaal genaderd.

ULBO , de zoon van den Generaal HANS WILLEM , volgde
zijnen heldhaftigen vader in de krijgsdienst, doch heeft
later als staatsman zijnen roem gevestigd. Door zijne mo-
rele kracht, zijn gezag en invloed, bij het waardiglijk en
met ongekenden ijver bekleeden van vele ambten, stond
hij hoog aangeschreven bij al de gewesten. » Hij werd,"
zegt de historie van hem, » wegens eene rijke male van
3) verstand en oordeel, door ernsthaften moed in zijne be-
» drijven, maar nog meer door eene trouwe gelijkstandig-
ï heid in grondbeginselen, als een sieraad van zijn geslacht
i en van Friesland beschouwd."

Onder de krijgslieden, wier namen in de jaarboeken
met eere worden genoemd, tellen wij er vele. De oude
EPO en zijn kleinzoon; PIETER VAN AYLVA , de getrouwe
aanhanger van den Vader des Vaderlands, die, om zijne
•volharding, ALBAAS banvonnis niet ontkomen kon; HESSEL,

verheven tot den rang van Baron des Roomschen Rijks en
tot Kommandeur der Staatsche troepen in West-Friesland,
Maar vooral roemt men den ervaren Generaal HOBBE VAN

AYLVA, Opperstalmeester van Prins WILLEM den Vierden,
en Gouverneur van Maastricht, welke vesting hij tegen
de Franschen zoo manhaftig verdedigde, dat hij voor deze
kloeke daad, door den Raad van State, op voorstel van
den Stadhouder, met zes metalen veldstukken werd begif-
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tigd, met het opschrift: Donum virtutis AYLFAE , en
welke hij aan deze provincie heeft gelegateerd (4),

(4) CHALMOT, in zijn Biographisch ffoordenboei:, betrekkelijk
de Friezen het uitvoerigst en naauwkeurigst, vermeldt op HOBBE
VAN AYLVA, dat aan dezen, voor zijne manmoedige verdediging
van de vesting Maastricht, door den Koning LoDEWUK den Vijf-
tienden twee metalen veldstukken, benevens twee mortieren, ge-
schonken werden. Dit verdient wederlegging, wijl ook bij anderen
die dwaling wordt gevonden. Volgens het derde artikel van het
tusschen den Maarschalk van Saxen en VAN AYLVA gesloten ver-
drag, tot den uittogt der bezetting, bij de overgave dier vesting,
krachtens de vredes-voorwaarden, te Aken geteekend, luidende :
>"> Het geheele garnizoen zal den 10. dezer (Mei 1748), met alle
» militaire eereteekenen, uittrekken, en, uit aanmerking van den
» Gouverneur Baron VAK AYLVA (dat is, tot vereering van zijne
» heldhaftige verdediging), zal hij twee mortieren en twee stukken
» kanon, namelijk twee 12ponders en twee van 3 pond, mogen
» medenemen," ~— voerde de Generaal die zes stukken met zich.
Daarna ontving hij deze ten geschenke van den Raad van State,
op voorstel van den Stadhouder, en legateerde die aan zijne Pro-
vincie. Ten bewijze hiervan, en in het belang der geschiedenis,
heb ik hierachter, als bijlagen 4 , B en C, gevoegd afschriften van
den origineelen brief van den Generaal VAN AYLVA aan de Staten
van Friesland, waarbij hij tot die donatie verlof vraagt; van het
antwoord der Staten, en van zijne olographe codicillaire dispo-
sitie, benevens de acte van endossure, dientengevolge opgemaakt.
In het jaar 1772, den 15. van Wintermaand, te Maastricht, over-
leden zijnde, werden, bij Resolutie der Staten van Friesland, van
den 19. Februarij 1773, Heeren Gedeputeerde Staten geautoriseerd,
gemeld geschut naar Leeuwarden te doen transporteren, hetwelk
door den Ammunitiemeester HÜBER is volbragt. Die stukken ge-
schut zijn toen voor de Hoofdwacht geplaatst, zoo als ook de
Tegenwoordige! staat van Friesland, I I , 109, vermeldt, doch zeer
verkeerd dit legaat toeschrijft aan HANS WlLLEM Baron VAN
AYLVA. — Te vergeefs zal men thans naar dit gedenkteeken van
AYLVAAS manhaftigheid zoeken. Er is een tijd geweest, waarin
men geen eerbied had voor eenig monument, aan onze voorvaderen
gewijd, en met derzelver vernietiging eene weldaad aan het menseh-
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Ziet daar, Mijne Hoorders! eene reeks van meest be-
kende mannen uit dit geslacht, welk aantal nog aanzien-
lijk kon worden vermeerderd, ware het noodig, om de
AYLVAAS als beroemde Friezen te doen optreden. Dan het
zij thans genoeg, om tot eenen anderen ons te wenden,
die nog ten huidigen dage wordt erkend als het roem-
ruchtig hoofd der familie en den behouder van dit gewest.

Dit is HANS WILLEM Baron VAN ATLVA, de Ont%aggelijke
bijgenaamd.

Hij was de zoon van den Kolonel HESSEL MECKEMA VAN

AYLVA en de Oostenrijksche Gravin ELISABETH ALTHAN. —
Hij huwde zijne nicht FROUCK., dochter van ULBE VAN

AYLVA, bij welke hij vier kinderen verwekte, van welke de
jongste als Kapitein streed in den slag van Fleurus, waar-
in hij zich dapper had gekweten, en eene wonde ontving,
ten gevolge waarvan hij een jaar later overleed (5).

Bij Staatsbesluit, op den Landsdag van den 22. Fe-
bruarij 1667 genomen, werd HANS WILLEM VAK AYLVA ,
destijds Kolonel over een regiment voetvolk, in plaats van
TJERK HIDDES DE VRIES , tot Luitenant Admiraal aangesteld.
Hij voerde het bevel over het Friesche smaldeel bij den
vermaarden togt naar Chalham, wanneer Engelands zee-
magt op het spel stond. Zijn gedrag als bevelhebber bij
die gelegenheid wordt geroemd in de Geschiedenis over
het Zeewezen; maar wij hebben alle reden, om te voor-
onderstellen , dat hij aan de dienst te lande de voorkeur
gaf. Niet- lang daarna is hij dan ook in de landdienst
overgegaan en werd in rang verhoogd. De opvolgende

dom dacht te bewijzen! — Verg. Nalezing op WAGSUAAR, I , 440.
Europ. Mercurius, 1748, blz. 257. BOSSCHA, Nee'rl. Heldendaden,
I I , 657.

(5) Aldus BOSSCHA, Neérl. Heldend., I I , 2. Het Stamboek van
den Frieschen Adel zegt: » of in den slag bij Neerwinden, of bij
j» Zanden, 1694 of 1693.'^
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vier jaren melden geene bijzonderheden van zijne
krijgsdienst; maar toen werd hem het veld der eere ge-
open d.

Nederland had het drievoudig verbond met Engeland
en Zweden gesloten, en onze Republiek deed haren in-
vloed gelden op den vrede van Aken, waardoor haar
bloedvijand in toom gehouden werd. Maar wat zijn hei-
lige verbonden en tractaten tegen over helsche staatslist en
goddeloosheid ? Elke eeuwige vrede immers, op het taaiste
parkement geschreven, door eed en trouw bevestigd, is
in het oog van den dwingeland niets meer dan eene wa-
terbel; met een enkel magtwoord vernietigt hij de diplo-
matische eeuwigheid. De Koning van Frankrijk had een
aantal vijanden tegen de Nederlanden opgezet, door list,
geld en bedreiging hen van eiken bondgenoot beroofd, en
nu stond hij gereed, om het doemvonnis der wraakzucht
te voltrekken. — In dien toestand was de republiek het
moordjaar 1672, met al zijne verschrikkingen en ellende,
ingetreden. De Raadpensionaris JAN DE WITT kon zich de
mogelijkheid niet voorstellen van eene trouweloosheid, die
in eens alles zou vernietigen, wat hij in diplomalie en
staatsbeheer gedurende zijn leven had opgebouwd. » Maar
» dit waren," zegt een onzer kundigste en gemoedelijkste
historieschrijvers van dezen tijd, » dit waren de vruchten
» van eenen regeringsvorm, die, lijnregt tegen de histori-
» sche en nationale beginsels van het staatsregt gekant, het
» gemeenebest van natuurlijke en onmisbare medestanders
y> beroofde, die de talrijke Oranjegezinden verbitterde, de
j» eendragtige werking der Unie verlamde, en ten gevolge
» der verwaarloozing van leger en vestingwerken, het land
> voor den vijand openstelde." — Het was natuurlijk, dat
nu alle trouwe diensten, dat de reuzen arbeid, de goede
trouw en uitstekende talenten werden vergeten in dit on-
gelukkige tijdperk, en landverraad was de leus van het
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woest gepeupel, vernietiging van dwingelandij die van
het aanzienlijk volk. De nationale wensch, twintig jaren
lang bedwongen, kon, bij den snellen voortgang des
tijds, door geen geweld meer worden gesmoord. Men
hoorde in de algemeene vertwijfeling het Oranje boven!
als noodkreet, zich luide verheffen; de verhevene WILLEM

de Berde stond gereed, om haar weder ten zegekreet te
doen worden.

Nederland, dat onlangs de magtigste Koningen had ge-
trotseerd , scheen het uur van zijnen roemloozen onder-
gang nabij. Frankrijk zou te land, Groot-Briltanje ter
zee de republiek overvallen; Keulen en Munster het van
de zuid-oostzijde bespringen en allen bijstand der Duit-
sche Vorsten afsnijden. Wat vermogt tegen half Europa
dat geringe plekje gronds, die stip op de wereldkaart,
van bondgenooten beroofd, zonder bekwame Iegermagt of
verdedigbare vestingwerken, terwijl mistrouwen en ver-
deeldheid aan het jammerlijk overschot van hare krachten
bijkans alle bruikbaarheid ontnamen?

Engeland begon den oorlog, naar zijne gewoonte,
zonder verklaring, i Nooit," zegt een Engelschman zelf,
de scherpzinnige HUME , » had men valscher en nietiger
» gronden aangevoerd, dan toen, om de opentlijke schen-
7, ding eens tractaats te regtvaardigen." LODEWIJK stak
over den Rijn; de vestingen van den Staat werden ver-
meesterd zonder slag of stoot; binnen vier weken waren
Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe en een deel der
Ommelanden overheerd, Woerden en Naarden bemagtigd,
ja zelfs Hollands hoofdzetel bedreigd. Wanhoop en rade-
loosheid waren algemeen, en niet het minst bij dengenen,
wiens kloekhartigheid ten voorbeeld had moeten strekken.
Daarenboven speelde het bijgeloof nog zijn verderfelijke
rol bij een deel van het opgewonden volk. ïn den aan-
vang van dit noodlottig jaar had eene vervaarlijke komeet
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zich vertoond. » Zij was zeer bleek," zegt SYLVIUS (6) ,
» kwam uit het zuid-oosten op en nam den koers naar het
ï westen, werwaarts haar gevlamde staart, omtrent drie
» ellen lang, zeer laag aan den horizon zich henen strekte.
» Dit was een onheilspellend teeken," zoo vervolgt hij,
» En of het den Christen geenszins past, op vogelgeschrei
» of andere dweeperijen zijn bijgeloof te vestigen, nogtans
» verpligten ons de oudste gedenkschriften, de comeet-
j sterren voor gewisse voorboden van oorlog, pest en ver-
» woestingen van land en volk gade Ie slaan." En als
SYLVIUS ZOO dacht, dan moest immers het gros des volks
het wel gelooven.

In deze benarde oogenblikken nu beraadslaagden Hol-
lands Staten , wat te doen ? En, — wie zou het geîoo-
ven ? — onderwerping aan Frankrijk op genade of on-
genade was het eerste resultaat der overwegingen. Men
slond gereed, om den laatsten ademtogt der zelfstandigheid
uit te blazen. Men bedacht niet, dat, hoe groot de bin-
nenlandsche rampen waren , er geen grooter onheil ter
wereld is, dan het prijsgeven van het volksbestaan aan
den vreemdeling, Eene geringe moedelooze meerderheid
dreef door, wat de kloekmoedige minderheid, waaronder
ook Friesland, voor lafhartig en eerloos landverraad hield.
Terwijl gene zich nog eene verzachtende toekomst voor-
spiegelde , kende deze te wel de tuchtende geeselroede der
vreemde overheersching. Maar eindelijk was door dien
verwarden geest de mate der ongeregligheid volgemeten,
en de natie gevoelde zich nog natie te zijn, nog te veel
kracht en wil te bezitten, om zich weerloos aan den
Franschen despoot over te geven. Er leefden nog telgen
van dat stamhuis, dat Nederland van de Spaansche tirannij

(6) în aijn Vervolg op AITZEMAJIS Historie, welke hij aan
AYLVA opdroeg, en het met diens beeldtenis versierde,
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bevrijdde, en met zijne trouwe satellieten kon het zich
tegen overmoed beschermen. Die krachten werden verza-
meld , onder opzien en bede tot den Almagtige, en de
Oranjestandaard werd tegen over de Lelievaan geplaatst.

Aldus was de toestand van ons Vaderland. En hoe was
in die benaauwde dagen de toestand van ons gewest?
Wij zullen dien ü kortelij k schetsen uit de gedrukte histo-
riebladen en geschrevene staatsstukken, zoo verre die ten
onzen dienste stonden.

Friesland was ook in zich zelven niet onverdeeld. On-
gelukkige twisten over het regt tot verschijning op den
Landsdag, die door partijdigheid en driftig onverstand
werden aangevuurd, hadden velen bezig gehouden, die
beter gedaan hadden met zich het welzijn van het land
in den algemeenen nood aan te trekken. Maar gelukkig
weder waren er tegen over hen mannen, die onwankel-
baar vast stonden aan het roer van staat in rampen en
gevaar.

Reeds in Bloeimaand waren er Gedeputeerden naar Hol-
land gezonden , om hulp in geld en door troepen te vra-
gen. Tot de werving van waardgelders was besloten, en
andere veiligheidsmaatregelen voorgesteld, doch dit alles
was zonder gunstige gevolgen. De Doopsgezinden in dit
gewest kwamen den financieelen nood eenigermate te ge-
moet, door het opschot van vier tonnen gouds, waarvoor
vrijheid van godsdienst en van de gewapende dienst werd
bedongen. De derde man was opgeroepen en velen
schaarden zich vrijwillig onder de rijen der verdedigers.

In Zomermaand waren de Staten buitengewoon ten
Landsdage opgeroepen. Deze namen het kloek besluit,
bij aannadering van den vijand alles te doen inunderen.
PAULUS VAN GEMMENICH, de waardige Gecommitteerde voor
Friesland ter Generaliteit, werd, met andere leden, door
de Staten Generaal tot Gezant naar Engeland benoemd.



EN ZIJN GESLACHT. 3 7 3

Hij verzocht van zijne provincie en verkreeg daartoe ver-
lof, terwijl men Hollandsche Staatsleden naar Frankrijk
wilde afvaardigen.

Maar nu kwam het water aan de lippen, en der Friezen
lot hing aan een zijden koord.

Het was te middernacht van den 14. op den 15. Junij
1672, dat aan den Voorzitter der Gedeputeerde Staten
ERNST SICCO VAN AYLVA, Grietman van Leeuwarderadeel,
door eenen renbode een brief werd overhandigd, het
noodlottige berigt bevattende, dat de provincie Overijssel
zich aan de Keulschen en Munsterschen had overgegeven.
Die brief was van zijnen neef den Luitenant Generaal
HANS WILLEM VAN AYLVA en den Kolonel VAN HAREN. De

koerier wachtte op de bevelen der Gedeputeerden. De
President, die reeds in vele onlusten zich als een bezadigd
man had onderscheiden, en later in eene belangrijke
staatscommissie tot raadsman diende, riep het Collegie
bijeen. Des nachts te een uur werd die belangrijke ver-
gadering geopend, om te beslissen, wat in deze hagche-
lijke oogenblikken aan te vangen. Met AYLVA bevonden
zich in de raadzaal GEORG WILCO VAN SGHWARTZENBERG ,
zoon van den vermaarden JOHAN ONUPHRICS , en , schoon
niet zoo hoog in bekwaamheden verheven als zijn vader,
was hij echter een nuttig staatslid in dit gewest, vooral
in de zorg voor zeeweringen en waterwerken; UPKO VAK

BURMANIA, Grietman van Wonseradeel, die vroeger in de
krijgsdienst had uitgemunt; Duco VAN HEMMEMA, de schoon-
vader van den Ambassadeur VAN HAREN, een schrander
man; SYBRAHDT VAN OSINGA en SJOERD POTTER. Voorloopig
werd besloten, den Luitenant Generaal te bevelen, zich
met zijne troepen herwaarts te begeven, naar zulks het
meest ten beste kon geschieden, en achter hem alle pas-
sages af te werpen en te ruïneren.

Inlusschen had men 's Hofs Presiderend Raad en den
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eersten Burgemeester der stad verzocht, zich onverwijld
ter vergadering te begeven, die hieraan oogenblikkelijk
voldeden. ALLARD PIETER VAN JONGESTAL was President

van het Hof. Hij , die in vroegere jaren in verschillende
onderhandelingen ten dienste der republiek was gebezigd,
die in 1653 het belangrijke gezantschap naar Engeland,
toen onder het bestuur van den Protector CROMWELL (7),
mede bekleedde, en van wiens verstand, oordeel en braaf-
heid de Ambassadeur VAN HAREN, in eenen brief aan de
Prinses ALBERTINA AGNES , zoo loffelijk getuigt, — hij ont-
ving in bedaarden moede het verontrustend berigt. Dadelijk
liet hij al de Raden van het Hof oproepen, om in de
zwaarwigtige deliberatiën te deelen. Toen verscheen ook de
Burgemeester HIERONTMUS DE BLAU , wien men de belangen
der burgerij en de zorg voor de wapening aanbeval. Wel-
dra volgden de Leden van het Hof, onder welke zullen
zijn geweest WILHELMUS VAN VIERSSEN, ASSUERUS SIRTEMA VAN

GROVESTINS , ADIUS , JARICH VAN OCKINGA , JOANNES RHALA

en BINNERT HERINGA VAN GROVESTINS, alle kloekmoedige en
bekwame mannen. Met gemeen overleg werd onder an-
deren bepaald, dat de Raadsheer ADIUS met den Procu-
reur Generaal KANN zich naar Holland zouden begeven,
om met den ernstigsten aandrang den bijstand van krijgs-
volk te vragen. Verschillende maatregelen werden tot be-
houd genomen, en ook reeds in den vroegen morgen ten
uitvoer gelegd.

Ofschoon in de geschrevene staatsbesluiten en gehoudene

(7) Het zou toen geweest zijn, dat CROMWÏLL den Frieschen
Gezant vroeg, hoe hij toch aan dien schendnaam van JONGESTAL
kwam: want het was bekend, dat die jong stal, oud een dief was,
waarop hij den Protector zou gediend hebhen met dezen rijmslag:

Die zegt, dat krom wel is,
Gelooft niet dat er hemel of hel is,

HALBERTSMA, Fragmenten, bk , 51.
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notulen, zoo ver wij die konden raadplegen, daarvan
geene melding wordt gemaakt, is het elders beschreven (8),
dat ook de Predikanten van Leeuwarden in die vergade-
dering zijn verschenen; dat hun moedig gedrag en ernstige
aanbeveling bijval gevonden had, om veeleer, was het
nood, goed en bloed voor het Vaderland, de godsdienst
en de vrijheid op te offeren, dan zich over te geven, en
dus eer en bezittingen op het spel te zetten. Veel zou dit
hebben bijgedragen tot versterking van de minder moedi-
gen en tot bevestiging der advysen van de vastberadenen.

Het moet een indrukwekkend gezigt zijn geweest die
raadzaal, waarin een aantal mannen, kloek van verstand
en oordeel, wijs door ondervinding, en gelouterd door de
zorgen en rampen van het leven, waren gezeteld, die in
het stille nachtelijke uur, met plegtigen ernst, overwogen,
hoe den nood te keeren, en land en volk, have, goed
en bloed voor den ondergang te behoeden, terwijl van
buiten de woelende tijdgeest, als een wrekende Nemesis,
in de duisternis rondwaarde, dorstende naar vernieling!
Niet alleen dezen nacht, maar ook den volgenden dag en
nog vele dagen, waren de Gedeputeerden bijeen, en had-
den van 's Lands Staten de magtiging erlangd, om, met
overleg van 's Hofs Raden, alles te doen, wat ten beste
kon geschieden; en nu werd dan ook tot alle middelen
van tegenweer en verdediging, zelfs tot algeheele inunda-
tie besloten. Oioto SIRTEMA VAN GROVESTINS, DANIEL DE

B L O C Q VAN SCHELTINGA, SïBRANDT VAN OsiNGA e n de

Raadsheer GERLACH DOYS werden tot Gecommitteerden te
Velde benoemd.

Twee dagen na die nachtvergadering vertrok uit vrijen

(8) Zie ook de historische schets van den Heer WASSENBERG,
in den Frieschen volksalmanak van iS4f, welk stuk wij hier e»
daas hebben gevolgd.
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wil de moedige Predikant VAN DER WAEIJEN, later vermaard
Hoogleeraar aan Frieslands Hoogeschool, de Raadsman
van den Stadhouder HENDRIK CASIMIR , en de beslechter
van den twist tusschen dezen en WILLEM den Derden, ver-
gezeld van zijnen ambtgenoot VOMELIUS naar het leger van
den Generaal AYLVA , tot uitoefening van de velddienst. Zij
spraken den soldaten en burgeren moed in , en spoorden
hen aan tot volharding in den strijd, onder het afbidden
van Gods zegen over hunne bedrijven. Welk aandeel deze
waardige mannen aan het welgelukken der krijgsonder-
nemingen hebben gehad, melden ons de retroacta niet,
maar de geschiedenis bevestigt op meerdere plaatsen den
uitroep van den Bisschop van Munster, toen hij der Frie-
zen dapperen tegenstand vernam: » Der Teufel hole die
» Pfaffen f" doelende op de Predikanten.

Nadat Deventer, door hevige partijschap tusschen de
burgerij en de regering, als ook door den twist der bevel-
hebbers onderling alle kracht tot zelfverdeding verspillende,
zich lafhartig den vijand in de armen wierp, zoodat de
brave burgervader BOEKHOLT , die alles gedaan , alles ge-
waagd had, wat hij kon, uitriep: » Het bloed onzer
j> voorvaderen roept om wraak tot God over die heillooze
daad!" volgden ook weldra de andere steden in Oveiijssel
en Drenthe. In de Ommersphans stond het krijgsvolk op
tegen hunne hoofden, en nam de vlugt; Koevorden gaf
zich na flaauwen tegenstand over. AYLVA was, met de
weinige troepen onder zijne bevelen, voor de overstroo-
ming des vijands uit Overijssel afgezakt, en beschermde
manmoedig, ondersteund door een aantal Friesche burgers,
die van alle zijden toesnelden, waaronder alleen van Leeu-
warden duizend vrijwilligers, de grenzen van Friesland,
nabij Wolvega en de Blesse. Doch niet alleen te dezer
plaatse, maar overal, waar den vijand afbreuk kon wor-
den gedaan, want het geheele land lag aan het zuid-oosten
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Open, was hij aanwezig. Met Î2OO soldaten en burgers
deed hij eenen aanslag op de Kuinder, waar des Bisschops
troepen veel buit te zamen bragten. Vele vijanden werden
nedergeschoten, en hij zou de plaats hebben vermeesterd,
indien men niet tot den terugtogt ware genoodzaakt, door
het aanrukken van een aantal troepen uit Zwol en Kam-
pen. Men roemt ook hier de bekwaamheid des veldheers,
die, even als de Generaal COEHOORN, met weinig volks-
verlies veel wist uit te voeren, want terwijl de vijand 2OO
dooden telde, had AYLVA slechts 30 dooden of gekwetsten.
Onder de verschillende krijgsgevallen vermeldt ons de histo»
rie, dat AYLVA, destijds gecampeerd bij eene brug nabij de
Friesche grenzen, toen een Fransch Markies al zwetsende
daarop kwam aanrijden, als zoude hij in eenen sprong
gansch Friesland veroveren, in edele verontwaardiging
ontstoken, op dien snoever toereed, en hem rnet een
pistool uit den zadel ligtte.

Na vele vruchtelooze aanvallen op ons gewest, die tel-
kens door het beleid van AYLVA en den moed der zijnen
waren afgewend, werd Friesland ontzet; want er was
besloten Groningen te belegeren, waarvan ons de roem-
rijke tegenstand bekend is. Het behoud van Friesland
was dus, in dit noodlottig en gewigtig tijdstip, voorna-
melijk aan AYLVA te danken. '

In het volgende jaar echter scheen het weder op Fries-
land gemunt; maar AYLVA , nu gerugsteund door Graaf
JOHAN MAURITS , tastte de Munsterschen herhaalde malen
aan, en sloeg hen telkens terug. En nog gaven dezen
geen kamp, maar wilden met eene aanzienlijke magt het
Beerenveen overweldigen. Hier evenwel werden zij zoo
heftig ontvangen , dat een plotselinge terugtogt noodwen-
dig werd. De benden hadden nu niets uitgerigt, en wil-
den toch eenige voldoening hebben, door de weer»
looze landlieden te mishandelen en uit te plunderen,

V. 25
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In het laatst van Herfstmaand vertoonde zich geen vijand
meer.

In de dappere verdediging van het Vaderland had de
Generaal steeds een gewigtig aandeel. Bij Senef, in
1674, roemde hem de Prins van Oranje als een dapper
veldheer. Hij handhaafde hier zijn heldhaftig karakter,
door een gedeelte van het voetvolk, dat in groot gevaar
was, te redden; maar zelf zwaar gewond, kon hij het
voortdringen van den vijand niet beletten.

Bij Keizerswaard en Bonn, in 1689, alwaar COEHOORHS

naam vereeuwigd werd, was ook AÏXVA met zijn corps
een goede steun; en toen, in Oogstmaand van dat jaar ,
de Fransche Maarschalk D'HUMIERES het stadje Walcourt,
in het graafschap Namen, wilde overweldigen, wederstond
hi j , met den Generaal Majoor VAN BAER TOT DEN SLAH-

GENBURGH , aan het hoofd der Nederlandsche troepen, den
woedenden vijand, en gaf hem, met weinig verlies zijner
manschappen, de volle nederlaag.

De veldslag van Fleurus, in Julij 1690, zette de kroon
op zijne roemvolle wapenfeiten. Prins HENDRIK. CASIMIR ,
die met AYLVA in 1672 zijnen eersten veldtogt had gedaan,
en dezen een leermeester zonder wederga noemde, toonde
het grootste beleid in het heetste van den slag, en de
Friezen volgden het loffelijk voorbeeld van hunnen Stad-
houder. Gelukkig streden de onzen in den aanvang;
maar voor eenen tweeden overmagtigen aanval moest de
ruiterij der bondgenooten zwichten. Het voetvolk evenwel
hield stand, en vocht zes volle uren onverschrokken tegen
eene geweldige overmagt. Toen nam de aftogt een begin,
en werd zoodanig bestuurd, dat dezelve roemrijk aan-
geteekend staat in de geschiedboeken der krijgskunst.
Meesterlijk heeft Professor BOSSCHA (9) dien beschreven.

(9) NeManck Heldendaden te Land, I I , 236 yolgg.
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» Met eene vaardigheid»" zegt hij, » vóór dien tijd zonder
» voorbeeld, vormen zich de strijdende bataljons, 14 in
» getal, tot een groot vierkant. Zes stukken geschut wor-
» den tegen hetzelve gerigt, en boren tot drie en vier
J> malen het moordend lood in dezen menschenklomp.
» Koelbloedig sluit men zich weder aan , om de bressen
n te stoppen en de gaten en gangen te vullen, door de
» diep indringende kogels veroorzaakt. Een trompetter van
» den Franschen veldheer verschijnt, om hen de wapenen
» te doen nederleggen; eene dreigende houding is het ant-
» woord. Daar komt een Fransch Stafofficier aanrijden,
» en wijst hun, hoe zij, van alle kanten ingesloten, on-
j> vermijdelijk verloren zijn. s Terug!" is het antwoord,
ï » wij zijn sterk genoeg, om ons te verdedigen." De
» aanval wordt hervat, en nog eens en ten derden male
j> herhaald; muurvast staan deze dapperen. Met onver-
j> schrokken standvastigheid bewaren zij orde en zamen-
» hang in hunne stelling; met bedaardheid van geest, in
» zulke beslissende oogenblikken onmisbaar tot behoud,
J> laten zij de aanvallers naderen, tot dat hun nabijzijn
» de wisheid van het schot verzekert. Alzoo vallen volle
x eskadrons wel gesloten aan, en het zijn slechts 20 en
» 30 ruiters, die er verstrooid van terugkeeren. In 't ein-
j, de, afgemat en ontmoedigd door zoo vele vruchtelooze
» pogingen, om in dien onwankelbaren krijgshoop in te
ï dringen, deinst de vijand af, en zag voor zijne oogen
» negen regimenten, met AYLVA, WALDECK en VANWEYBNUM

J» aan het hoofd, over de hoogte van Æellé, rustig af-
» trekken naar de zijde van Mvettes. Deze waren de
s eenige niet, die zich door dapperheid den weg baanden
» tot behoud: want terwijl zij het slagveld verlieten, kwa»
» men nog vier regimenten opdagen, die bij de nederlaag
» van den linkervleugel, van alle zijden omsingeld, met
•» een ruiterregiment, aangevoerd door den Brigadier VAK
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» ITTERSÜM, zich door den vijand hadden heengeslagen,
D en met de overigen den roemrijken aftogt in goede orde
» volbragten. De Graaf van Nassau, die gekwetst was,
Ï> en HENDRIK CASIMIR , Stadhouder van Friesland, brag-
j) ten verscheidene andere regimenten behouden naar Char-
» leroï." — Daarmede eindigde die vermaarde veldslag,
merkwaardig in de krijgsgeschiedenis, door de taktische
behendigheid van het leger der bondgenooten, roemruchtig
door den heldenmoed van het Nederlandsche voetvolk,
door het beleid des Stadhouders, door de onversaagdheid
der Friezen, door de ontzaggelijkheid van den Generaal
AYLVA. Maar nu ook was de militaire loopbaan van den
grooten Fries geëindigd. Niet alleen onze schrijvers, maar
de Franschen zelve, schoon wel eenigzins verdraaid, heb-
ben allen lof aan de bondgenooten toegezwaaid, en
AYLVAAS groote moedbetooning en kloeken geest geprezen.
Geen wonder I Want hoezeer hier de zegepraal aan die
dapperen niet te beurte vallen mogt, was de algemeen
erkende uitkomst, dat, even als de koene WILLEM van
Oranje bij elke nederlaag voor den vijand geduchter werd,

. ook AYLVA met zijne medekrijgers des te meer te vreezen
waren.

Wij treden in geen verdere bijzonderheden van zijn
heldhaftig bestaan, daar die in de geschiedenis kunnen
worden nagelezen.

Het volgende jaar 1691 was het laatste zijns levens. Op
eene noodlottige wijze werd die levensdraad afgesneden.
Hij voerde het bevel over de krijgsmagt van den Staat in
Braband, en hield te Leuven zijn kwartier. Ter jagt
gereden zijnde, steigerde zijn paard, en wierp hem ter
aarde. Hij ontving daardoor wel eene schijnbaar ligte
wonde aan het hoofd, die daarom weinig bezorgdheid
gaf; maar kort daarna openbaarden zich de noodlottige
gevolgen: want koortsen en hevige toevallen deden hem
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eenige dagen later bezwijken. Zijn lijk werd te Brussel
gebalsemd, naar Friesland vervoerd, en overgebragt in
het familiegraf zijner ouders te Holwerd.

Hij was een groot veldheer, streng en krijgshaftig van
gelaat, ontzaggelijk voor zijne vijanden, maar minzaam
en edelmoedig voor vrienden en krijgsmakkers. Deze eer-
den en beminden hem; het Vaderland en de Vorst schatten
hem naar waarde. Geheel Friesland droeg hem, als hun
redder en behouder, hoog in het harte.

Moge dan ook deze herinnering strekken, om den naam
van HANS WILLEM Baron VAN AYLVA in trouw en eere te
bewaren.
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BIJLAGE A«

Edele Mogende Meeren/

Myne Meeren !

De gevoelens van liefde voor myn Vaederlandt, e^e
van diepe eerbiedt voor desselfs Hooge Regeering, in
dewelke ik geboren ben, die hebbe ik, Edele Mogende
Meeren! besiendigh aangekweeckt, ende sy hebben sigh
versterckt, naa maaten dat myne jaaren syn toegenomen.

Oock soo hebbe ik al langh geleeden begreepen, dat
ik, naest Godt, aan beyde verschuldigh was al het goe-
de , dat ik in deese waerelt heb genooten.

Het eene ende het andere verweckt in myn erkennendt
harte een eiverigh verlangen , om aan myn Vaederlandt
eene openbaere blyck te mogen geeve, e^e van myne op-
reghte liefde, ende van myne danckbaarheyt.

Nu ben ik, Edele Mogende Meeren f by eene Resolutie
van Maar Edele Mogende de Meeren Raeden van Staaten
der Vereenighde Nederlanden, den J2. December J748 c/e-
nomen , op de propositie van Syne Moogheyt den Meere
Erff-Stadthouder, hooghloffelycker gedaghtenisse, beguns-
tight geworden met twee meihaelen mortieren, à 50 pond
steen, met twee dito stucken cannon, à twaelf pondt,
ende met twee lange drieponders, tot eenen blyck van het
genoegen, rf^ den Raedt ende Syne Moogheyt wel had-
den gelieven te neemen in de deffensie, in het begin van
hel gemelde jaer door my binnen Maestricht uytgevoerdt.

Moghte het my geoorloqfi syn, om by een acte van
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donatie, ofte door een ander daartoe bekwaem middel,
een dispositie te maecken, uyt hoofde van dewelcke de
eygendom van de bovengemelde Artillery, naa myn doodt,
soude competeere aan de Provincie van Vrieslandt, dat
soude my verstrecke tot seer groote eere ende tot over-
groot genoegen.

Dogh eene diergelycke sckicking te maecken, sonder al-
vooiens Uwe Edele Mogende goedtkeuring te hebben ver'
worven, dat soude my toeschyne naa vermeetelheyt te
smaecken, ende ten eynde dit te vermeiden, neem ik de
vryheyt, om mits deesen de nodige permissie daartoe te
verzoecken.

Welcke nu oock hef noodtlot van myne beede magh syn,
soo vleye ick my , dat Uwe Edele Mogende die wel ten
goeden sullen gelieve te duyden, ende my leffens de jus-
ticie wel sullen wille doen van te gelooven, dat myne
manieren van dencken gepaerdt gaan met billycke neede-
righeyt.

Met is met submissie ende een seer diep respect, dat
ik d' eere heb te weezen,

Edele Mogende Meeren !

Myne Meeren !

Uwe Ed. Mog. seer gehoorsaeme
Maestricht, ende seer onderdaenigen dienaer,

den J. Februari dl58. (get.) H. FAN ÄYLVA,
Generael van de Invantery -van den Staat.
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BIJLAGE B<

Edele, Manhaf te, Gestrenge , neer Voorzienige.

Wr y hebben wel ontvangen JJEd. missive van den
eersten deeses, waarby UEd. aan ons communiceert, hoe
by eene Resolutie van den Raad van State der Vereenigde
Nederlanden, op de propositie van wylen Zyne Hoogheid
den Meere Prince Erf stadhouder, glor. ged«., den J2e.
Sec. J748 ffenoomen, vereert ende begunstigt is geworden
met twee metalen mortieren à 50 pond steen, wei? Twee
dito stukken canon à J2 pond, en met twee lange drie
ponders, ten geblyke van %yn Iloogheits en des Raads
genoegen over de defensie, door UEds. in het begin van
voorsr. jaar J748 gedaan; En dal UEde, uit eene zon-
derlinge zugt voor desselvs Vaderland, en dankbare er-
kentenisse van het goede van de Hooge Regeringe dies
genoten, zeer zoudet inclineeren, om %oo het geoorloft
was, by eene acte van donatie of by andere bequame
wege, 0^0 dispositie te maken, uit kragt van welke de
eigendom, van voorgemelde Artillerie, na UEd. overlyden,
zoude competeeren aan de Provincie van Friesland, be-
tuigende UEd. %ulx tot eere en overgroot genoegen te zul-
len strekken, en verzoekende daar toe Onze permissie.

Hierop hebben wy goedgevonden UEd, te rescribeeren,
dat wy deszelvs vriendelyk, hartelyk en erkennend voor-
stel ons met veel genegentheit hebben laten welgevallen ,
het voorneemen gracieuselyk geapprobeert, en de gedane
offerte der stukken artillerie met genoegen geaccepteert,
'iullende het ons aangenaam zyn, dat preesent na UEds.
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afsterven (hetwelk hoopen, niet als na verloop van nog
vele jaaren te zullen gebeuren) te mogen ontvangen, en
ter gedagtenis van ÏJEde. in waarde houden.

Ten dien eynde hebben wy de Heeren onse Gedeputeerde
Staten geauthoriseert, o»* het geval exterende, tot de her-
waarts overvoeringe van dezelve Artillerie de vereischte
ordre te stellen, en te bezorgen, dat die stukken zoda-
nigh mogen worden, geplaatst, dat ten allen tyden kon-
nen dienen tot een monument van de hoog agtinge van
JJEd. voor zyn Vaderland, en van de estime van ons
voor UEds, persoon en merites.

Waar mede , Edele, Manhaf te, Gestrenge, zeer Voor-
sienige, wy UEde. beveelen in Godes heilige protectie.
Leeuwarden den 20. February J758.

UEds. goede vrienden

Be Staten van Vriesland,

(gepht.) ff. H. V. KNYFF.

Ter Ordtie van Hun Ed. Mog,

(get.) J. F. SM1NIA,

Superscriptie :

Edele, Manhaf te, Gestrenge , zeer Voorzienige,

Be Jleere IWBBE VAN AFIVA,

Generaal van de Infanterie, en Gouverneur
van Mastrigt,

te

Mast richt.
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BIJIAGE C<

JLre gevoelens van liefde voor myn Vaederlandt, myne
diepe eerbiedt voor desselfs Hooge Regeeringe, e^e de
overtuyging, dat ik aan deese, naest Godt, verschuldigh
ben al het goede, dat ik in de waereldt genoten heb,
hebben een ieverigh verlangen in myn harte verweckt,
om aan de Provincie van Vrieslandt eene openbaere blyck
te moge geeve van myne opreghte danckbaerheyt.

Teffens hebbe ik begreepen, dat soo by aldien ik dat
ooghmerck kwam te bereyckent het my soude verstrecke
tot seer groote eere, ende dat het eenighste middel, waar
door ick my eenighsints koste vleye, om daar in te sullen
slaege, bestaet in eene dispositie te meuge maecke, uyt
hraght van dewelcke, naa myn Doodt, aan de gemelde
Provincie soude competeere d'eygendom van de twee me-
taelen mortieren a 50 pondt steen; van de twee dito
stucken cannon a J2 pond, ende van de twee lange drie
ponders, waar mede begunstight en vereerdt ben gewor-
den , by eene Resolutie van Haar Edele Mogende de Ree-
ren Raeden van Staeten der Vereeni^hde Neederlanden,
den J2. December J748 genomen, op de propositie van
wylen Syne Hoogheyt den Meere Prince Erfstadthouder
Hoog loflycker gedaghlenisse,

Om dit nu te betraghten ende te bevorderen, met soo
veel omsightigheydt ende met soo veel respect., als den
aerdt van de saeck allezints van my vorderde ende ver-
eyste, soo hebbe ik de vryhyt genomen, om de permissie
tot het maecken van sulck eene dispositie, aan Haar
Edele Mogende de Meeren Staelen van de Provincie van
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Vrieslandt op de eerbiedighste wyse te versoecken, by
eene missive gedaghteekend den à. Februari J758, en
waarop ik vereerde en verblydt ben geworden, met een
andtwoordt van Haar Edele Mogende van den 20. Fe-
bruari daar aan volgende, ende behelsende niet alleen
gunstige bewilliging in myn gedaan versoeok, maar tef-
fens uytdruckingen ende gemaeckte sckickingen, die myne
hoop te boven gegaen syn; die my boven maeten vereeren,
ende die de diepste indruck maecken in myn erkennend
harte.

Sus soo is het dan nu oock, met eene ziele vervuldt
met danokbaarheyt, ende met volle gerustheyt, dat He^
my geoorloo/t is, om met vreughde te verklaeren, dat
myne onveranderlycke wille ende begeerte is, dat, naa
myn Doodt, aan de Provincie van Vrieslandt sal compe-
teere, d'eygendom van de twee metaelen mortieren a 50
pondt steen; van de twee dito siucken cannon a J2 pondt,
ende van de twee lange drie ponders, waar meede ik
begunstight en vereerdt ben geworden, bij eene Resolutie
van Haar Edele Mogende de Meeren Raeden van Staelen
der Vereenighde Neederlanden, den Jg, December J748
genomen, op de propositie van wylen Syn Hoogheyt den
Meere Prince Erfstadthouder glorieuser gedaghtenisse.

In waarheyts oorkonde deeses, ondergeteeckendt ende
met myn aangeboren cachet bekragtight, tot Maestricht
den J. Maert J758.

(Zegel.) {gei.) M. VAN AYLVA.

ACTE FJN ENDOSSURB.

Op heden den derden Meert seventhien hondert agt en
vyftig, compareerden voor my onderges; openbaar Nota-
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ris, binnen de Stad Maastricht residerende, en in presen-
tie der geloofw, getuygen hiernaar genoemt, den Heer
HOBBE FAN ATLFA, Generaal van de Infanterie ten
dienste van den Staat, mitsgaders Gouverneur der stad
Maastricht <^c, gesond van lichame, gaande en staande
en %yne memorie volkomen magtig ende gebruykende, soo
als opentlyck bleek, denwelken Heer compt. aan my No-
taris overgaf dit besloten cohier, versegelt met dry cachet-
ten , twee syn eygen wapen, en een het cachet van my
Notaris, uytgedruckt in rooden lack, verklarende daarin
opgeslooten te syn deszelfs Codicillaire Dispositie, met
zyne eygene hand geschreven en met zyne ondertekening
en uytdrucking van %yn aangebooren adelyk pitschafft ge'
munieert, willende en begeerende dat het selve immediate
naar syn overlyden volkomen effect sal sorteren en in
allen deele agtervolgt en naargekomen moeten worden,
't zy als codicille, donatie ofte andere acte van uytter-
sten wille, hoedanig deselve best naar regten, costuymen
se/fs privilegiairlyk sal konnen en mogen bestaan, hou-
dende ten dien eynde alle solemniteyten, die volgens de
scherpheyt van regten en costuymen tot de validileyt van
desen act mogten wesen gerequireert en gevallig geomit-
teert, alhier voor expresselyk geinsereert, derogerende
alle anlerieure disposilien, voor soo veel aan dese con-
trarie en verders niet, laaiende aan de finantie deser
stads Maasbrugge volgens recessen eenen pattacon, en,
requireerende my Notaris, dat hiervan behoorlyke acte van
endossure te maken, welke is dese.

Aldus met consent soo nodig in de realisatie met con-
stitutie ten dien eynde, ut moris, en onder behoorlyke
stipulatie gepasseert tot Maastricht, op dag, maant en.
jaare als boven, ter presentie van d' Heer FAN LINTMAN,

Luytenant Generaal en Commandeur van Maastricht, en
van d1 Heer FAN BuRMANiA, Generaal Majoor en Groot-
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Majoor van Maastricht, beyde als geloofw. getuygen tot
desen versoghi.

Quod attestor.
iget.) CO RN. THIELEN, Not*. pub/,

E. VAN AYLVA. C. VAN LINTMAN.
J. E. VAN BURMANIA.




