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HET GESLACHT AENOLDI,
DOOR

J. VAN LEEUWEN (1).

-t>ij de voortzetting mijner nasporingen en de vervaardi-
ging van levens- en karakterschetsen, betrekkelijk ver-
maarde Friezen uit de vorige eeuw, om tot bijdragen te
kunnen dienen tot de historie dezer provincie, is mijne
aandacht gevallen op een drietal mannen, vertrouwelijke
vrienden, die gelijktijdig hebben geleefd en gearbeid ten
nutte van hun gewest en tot heil van liet vaderland. Het
zijn de drie burgemeesters van Dokkum, Harlingen en
Leeuwarden, Epo Sjuck van Burmania, Wybrand van
Itsma en Nicolaas Arnoldi. Van dit driemanschap getuigde
Willem van Haren, in eenen brief aan zijnen vriend
Tjaerd van Aylva, dat hij het bekwaam achtte, eene
geheele republiek naar eisch te kunnen regeren; waarop
deze, in zijn toestemmend antwoord, de beleefde verkla-
ring deed, dat hij daaraan nog gaarne den voormaligen
premier van Sloten (O. Z. van Haren) zag toegevoegd.
De beide eersten waren onderling naauwer aan elkander
verbonden in hunnen werkkring, want de laatste stond,
door zijne onmiddellijke betrekking tot de stadhouderlijke
familie, meer op zich. zelven.

(1) Voorlezing, ter opening der winteravondvergaderingen, den
14. November 1850.
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Epo Sjuck van Burmania is in 1693, op Martena-state,
te Kornjum, geboren. Na volbragte studie werd hij ont-
vanger-generaal van 's Lands middelen, en in 1738 ontving
hij zijne benoeming tot burgemeester van Dokkum. Nu
was hij in gewigtigo staatscommissiën werkzaam, en be-
vorderde de verheffing van prins Willem IV tot algemeen
stadhouder, omdat hij het belang van liet Vaderland daar-
aan zeer naauw verbonden oordeelde. De voorname be-
standdeelen zijns karakters waren vrijmoedigheid, waar-
heidsliefde en standvastigheid. Daarover bragt Simon Stijl
hem zijnen bijzonderen lof toe, met de eervolle betuiging,
dat Burmania voor den prins van gelijk belang is geweest
als Sully voor Hendrik den Grooten. Hij stond dan ook,
als staatsdienaar, als regent en als vorstenvriend, hoog
aangeschreven; en toch ging met het verlies van dien
vriend ook de waardij zijner verdiensten verloren.- In de
schatting van het publiek was het Vaderland hem dank
en eer verschuldigd, en toch werd in denzelfden vorsten-
zetol, waarop hij vroeger het roemruchtig opperhoofd der
republiek verheven had, nu tot zijne vernedering besloten.
Miskend en in het eerlijk harte diep gegriefd, werd de
grijze standfries van liet staatstooneel verwijderd door den
nog onbedreven zoon eens voortreffelijken vaders, aan
wien liet lot beschoren was, het weleer zoo bloeijend
Nederland allengs ten val te zien neigen. Toen Willem
V meerderjarig was geworden, werd Burmania als bur-
gemeester en lid der gedeputeerden voorbijgegaan, hoezeer
hem dan ook door de prinsesse weduwe de hooge eer was
toegekend, om als medevoogd voor de opvoeding van haren
zoon zorge te dragen. Hij nam afscheid van zijne anibt-
genooten met eene openhartige toespraak en kracht van
redenen, die alleen eigen zijn aan verhevene karakters,
liet kenmerk dragende van een gerust geweten. Hij stierf
als ambteloos burger den eersten van Sprokkelmaand 1775,

s
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oud twee en tachtig jaren. Maar, het zij ter eere van
den prins gezegd, Burmania genoot nog twee jaren voor
zijnen dood de voldoening, dat de vorst rondborstig er-
kende , door verkeerden raad misleid te zijn geweest, en
den burgemeester onregt te liebben aangedaan. Ook bij
de bekendmaking van diens overlijden antwoordde de stad-
houder, zich niet zonder aandoening te herinneren de
fatale omstandigheden, die hem een tijdlang hadden ver-
wijderd van den waren vriend zijns vaders, zijner moeder
en grootmoeder, van den eerlijken man en kundigen
regent.

Van Burmania gaf, buiten zijne verdiensten als staats-
man en hoofd des stedelijken bestuur,?, vele blijken van
zijn verstand en oordeel, kunstliefde en trouwe weten-
schappelijke beoefening. Hij is de hoofdvervaardiger van
het steeds in eere gehouden meer staat- dan letterkundig
geschrift De SrJmite- en Jagtpraaijes. De schilderstukken
op het stadhuis te Dokkum, aan wier stoute ordonnantie
de uitvoering niet evenaren mogt, zijn van zijne vinding.
Als Latijnsch dichter gaf hij goede proeven van zijn talent.
Op eene zerk, gemetseld in den muur der kerk te Korn-
jum, doch om het wapen in 1796 weggenomen, was zijn
eigen vervaardigd grafschrift gebeiteld:

Ik heb geleefd — den loop geloopen ,
Dien God mij gaf, nu ga ik heen,
Daar al het menschdom komt bijeen.

De worm zal 't aardsche ligcliaam sloopen.
De ziel die blijft, en hoopt in God
Op zaliger en beter lot.
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"Wybrand van Itsma, in 1694 geboren, was eerst lid
der regering te Dokkum, en toen burgemeester der stad
Harlingen. Deze stad nam onder zijn bestuur zoodanig in
bloei en aanzien toe, dat de JYederlandsche jaarboeken
daarvan met lof gewagen. Als lid der gewestelijke rege-
ring en der Staten Generaal heeft hij, door zijne wijsheid
en algemeene kennis van zaken, een uitnemenden naam
verworven, blijvende immer getrouw aan zijne zinspreuk:
Virtute ac justitia. Als vriend van den stadhouder gaf hij
voldoende bewijzen, nimmer 's vorsten gunst tot eigen-
belang aan te wenden, of zijnen invloed ten nadeele van
eens anders bestzijn te misbruiken. Ja zelfs, wanneer,
naar zijn inzien, het Vaderland kon schade lijden, door
eenïgen voorgestelden maatregel of te nemen besluit van
liet gewestelijk bestuur, dan was Itsma een even vurig
tegenstander, als hij in het tegenovergestelde geval een
krachtig voorstander zich betoonde.

Ik zal over deze beide verdienstelijke mannen in geen
verdere ontwikkeling treden. Eensdeels, omdat mij van hen
geen andere merkwaardige bijzonderheden, ter opzettelijke
behandeling dienstig, tot nog toe zijn bekend geworden,
dan die, aangaande de hoofdzaken, ons in de gedrukte
historische geschriften zijn medegedeeld; anderdeels, dewijl
er stoffe genoeg voorhanden is tot eene schets van liet
leven en bedrijf van den burgemeester Arnoldi, die mij
reeds vroeger als een belangrijk persoon is voorgekomen.

De bevestiging daarvan heb ik gevonden in 's mans
nagelaten eigenhandige geschriften en de briefwisseling
met de stadhouders, de regerende prinsessen, rijksgroo-
ten, edelen des lands en vele aanzienlijke personen van
allerlei rang en stand. Vertrouwelijke brieven en ge-
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heime memoriën toch zullen wel immer erkend moeten
worden als de echte bronnen, waaruit men het juiste
oordeel putten moet over 's menschen handel en be-
drijf. Zij zijn de gidsen, die ons den geheimen toe-
gang wijzen tot den inwendigen mensch, waardoor ons
het hoe en ivaarom in hun doen en laten wordt ont-
vouwd. Zij zijn de toetssteenen van liet verstand, om het
echte van het klatergoud te ondeï scheiden; de sleutels,
die de menigvuldige raadsels oplossen van zoo vele on-
begrijpelijkheden, welke de oppervlakkige kennis en het
bedriegelijk uitwendig aanzien aan het vlugtig oog ver-
toonden. Men moet liet bewerktuigd zamenstel doorgron-
den ; oorzaak, doel en middelen onderscheiden; drijfveêren
en beweegredenen kennen; regelmaat en tegenstrijdigheid
wikken en wegen; •—• dan eerst is de kunstregter bevoegd
en in staat tot liet vellen van eene zuivere kritiek. En
nog is het, bij alle nasporing van de daden van groote
mannen, al liggen de schriftelijke bewijzen vóór ons,
uiterst moeijelijk, de vroeger bestreden bedoelingen en
betwiste handelingen naar eisch op te lossen, wanneer liet
door vroegere schrijvers ontwikkeld gevoelen en beweren,
het zij door algemeen vertrouwen, door aangebragt bewijs
of door tijdverloop, is bevestigd. "Want leert de ondervin-
ding niet, dat, ten opzigte van vele vermaarde personen,
schoon zij sinds lang tot het gebied der historie benoorden,
een averegtsch oordeel uitgesproken wordt, omdat men,
door eenzijdigheid of gebrek aan bewijs, door misverstand
of onvoorzigtiglieid en andere nienschelijke dwalingen mis-
leid , niet bevoegd noch bekwaam was tot de taak, welke
men op zich nam? Nog erger is liet, als voorbarigheid,
verkeerd begrip, waanwijsheid, spot- of hekelzucht den
woeligen geest en liet driftig bloed beroeren, zoodat
waarheid, deugd en verdiensten worden verloochend, of
weder het goede en het kwade beide overdreven! •—• Het
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is een hartenlust, den braven natuurgenoot in zijn doen
en werken te beschrijven, wat edel en goed in hem is te
verkondigen. Er zijn, ja, in elk karakter vlek en rimpel
aan te wijzen; er zijn altoos kleine gebreken, die men
luide gispen en laken kan, maar die men even goed,
zonder de historie te verminken, zonder de waarheid te
beleedigen, met den mantel der liefde kan bedekken.
JEere zij liet alzoo edel gevoelend harte! Wee hem, die
behagen schept in 's menschen vernedering! —• Alle deze
Overdenkingen zweefden mij voor den geest, bij de be-
schouwing van liet nagelaten familie-archief des burge-
meesters Arnoldi; en met een waar genoegen bevond ik,
dat wat men over hem tot zijnen lof geschreven had, in
verhouding tot zijne verdiensten, te weinig was. Men kan
uit innige overtuiging den stempel der waarheid op 's mans
goede daden en edel karakter drukken. Plet zegt veel,
meer dan eene halve eeuw hoveling en staatsdienaar onder
verschillende hoofden des bestuurs te wezen, en altoos
geëerd en geacht te blijven bij vorst en volk. Het zegt
veel, een eerlijk en regtschapen karakter te bewaren, als
men zelf regeren moet en gelijktijdig de bevelen van eene
hoogere raagt, vaak in strijd met eigen wil en inzigt, te
volgen en te eerbiedigen heeft. Maar nog zwaarder wordt
de taak, gevaarlijk de toestand, wanneer in onrustige
tijden een deel der natie, hetwelk te besturen ons is op-
gelegd, het harnas aangordt tegen het wettig opperhoofd,
aan wiens regterhand wij te zelfden tijde zijn geplaatst.
Zoo was het meermalen met Arnoldi, en toch. vinden wij
in zijne geschrevene nalatenschap geenen enkelen grond
tot verdenking of beschuldiging.

Wij zullen U thans eerst bekend maken met den stam-
vader van het geslacht Arnoldi hier te lande, en daarna
den kleinzoon schetsen. —• Leent mij een gunstig oor en
genegene aandacht; ondersteunt mijn gering talent en
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zwak vermogen door uwe toegevendheid, dit versterkt den
goeden wil, en tempert liet wantrouwen op eigene kracht!

Nicolaus Arnoldi werd geboren te Lesna, eene stad in
Polen, den 17. December 1618. Zijn vader heette Michaël
Arnoldi Jacobszoon, of eigentlijk Adelti; zijne moeder
Anna Gertich Stanislausdochter, beide van Poolschen adel,
die om de vervolgingen tegen de onroomschen naar Lesna,
als een algemeen toevlugtsoord, waren geweken. De va-
der stierf, toen zijn zoontje naauwelijks drie jaren oud
was; maar de moeder droeg alle mogelijke zorg voor zijne
opvoeding, en wijdde hem aan cle letteren. De eerste
beginselen van liet onderwijs genoot hij in zijne geboorte-
plaats , en weldra, de Latijnsche en Urieksche talen aan-
leerende onder verschillende meesters, nam de geleerde
Comenius den vluggen scholier onder zijne hoede. Deze
beroemde man, bij wien liet mij vergund zij eene wijle te
vertoeven, was toen met zijne Janua linguarum bezig, die
in 1631 uitgegeven en in twaalf Europesche talen, boven-
dien in het Arabisch, Perzisch en Mongoolsch, over-
gebragt werd. Hij kan met regt worden aangemerkt als
de eerste grondlegger tot de verbetering van het school-
wezen , en als de vader der leerwijze door aanschouwing
van Pestalozzi. In Engeland, Zweden, Silezië en elders
werd Comenius als schoolhervormer gebezigd; in 1656
keerde hij naar Lesna terug. Bij het afbranden dezer
stad verloor hij al zijne bezittingen, even als in 1616 te
Fülneck, dat door de Spanjaarden geplunderd en verbrand
werd, al zijne have met zijne bibliotheek en handschriften
waren vernietigd. Hij begaf zich toen naar Hamburg,
vervolgens naar Amsterdam, alwaar hij in Slagtmaand
1671 overleed. Zijne rampen en herhaalde noodlottigheden
schijnen in den ouderdom ook zijne verstandelijke vermo-
gens te hebben geteisterd: want in de laatste jaren verviel
hij tot dweepzucht en geestdrijverij. Hij hield de leer-
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stelsels van Jacob JBöhm, de Labadie, Antoinette Bourrig-
non en anderen voor goddelijke openbaringen; zocht uit de
vijf boeken van Mozes een filosofisch stelsel zamen te
brengen, de proefondervindelijke natuurkunde met schrif-
tuurplaatsen te wederleggen, en den toenmaligen toestand
van Europa uit de Openbaring van Johannes te verklaren.
Maar ondanks deze verstandsverbijstering in zijnen ouder-
dom , verdient de nagedachtenis van den braven, wakke-
ren man de erkentenis en achting der nakomelingschap.
Zijn leerling Arnoldi achtte zich zeer gelukkig, zijn on-
derwijs te hebben genoten, hoewel hij het later ten pligt
rekende, zijnen leermeester in zijne openbare geschriften
te moeten wederleggen.

Toen Arnoldi den ouderdom van vijftien jaren had be-
reikt, werd hij door de synode te Ostrorog, ingevolge de
Poolsche kerkinstelling, tot acolythus of klerk (2) bevor-
derd. In deze hoedanigheid vergezelde hij Orminius,
superintendent der kerken in Polen, gedurende twee jaren
bij de kerkbezoekingen. Hij werd naar Danzig gezonden
in 1635, alvraar hij de wijsbegeerte en welsprekendheid
beoefende; maar hij moest dikwijls den kwaden luim van
den vermaarden Johannes Botsac(3) verdragen, die het

(2) Acoluthi, acolythen, heeten eigenlijk in de Roomsch-Ka~
tholijke kerk de priesters, die den bisschop aan het'altaar bedie-
nen; voorts de geestelijken, die bij processië'n het licht dragen, of
bij de mis aan den priester den wijn en het water aanreiken. Let-
terlijk: een voetknecht, lakkei» De Hervormde kerken in Bohemen
hadden dit gedeelte der oude kerkenordening behouden.

(3) Joliannes Botsac, in 1600 te Herford, in Westfalen, geboren,
was een niet onberoemd godgeleerde, die, na verschillende betrek-
kingen te hebben bekleed, eerst rector en daarna predikant en
professor aan de akademie te Danzig is geweest, en aldaar in 1674
stierf. Hij was een uitnemend onderwijzer, maar van eenen zeer
despotieken aard, als men een ander geloof beleed dan hij.
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den veelbelovenden jongeling maar niet vergeven kon,
dat hij tot de Calvinisten behoorde. Hij keerde in 1638
naar Polen terug, om zich verder in de godgeleerdheid
te oefenen, werd het volgend jaar, als rector van de
school van Jablonow naar Podolië gezonden, en was
tevens huispredikant bij den opperkamerdienaar Potocki.
Zijne bekwaamheden werden al meer en meer ruchtbaar,
waardoor men hem de gelegenheid verschafte, die op de
vermaardste hoogescholen aan te kweeken. In 1641 deed
hij met dit oogmerk eene reis naar de Nederlanden,
kwam in Franeker, als de zetel van de buitenlands hoog-
geroemde akademie, en maakte aldaar groote vorderingen,
onder de professoren Vedelius, Cloppenburgh, zijnen ge-
leerden landgenoot Maccovius, en den stamvader van de
wijdberuchte Coccejaansche helden, die met onchristelijk
geweld tegen de Voetianen zulk eenen langdurigen en
onzinnigen godgeleerden oorlog hebben gevoerd. Vervol-
gens bezocht hij de Leidsche, TJtrechtsche en Groninger
akademiën, waarna hij, verzadigd door de lessen van
Spanheim, Voet, Polyander, Alting en anderen, tot Fra-
neker terugkeerde, om zich, onder zijne overige studiën,
de Engelsche en Fransche talen eigen te maken. Volgens
de uitmuntende leer dier tijden, was het voor den student
eene eerste voorwaarde, om aan geleerdheid menschen-
en wereldkennis te verbinden, vreemde landen te door-
reizen, verschillende akademiën en beroemde mannen te
bezoeken, en zoo doende des apostels les te behartigen,
om alle dingen te beproeven en het goede te behouden.
Vele ieua-diffe Friesche staatsmannen, kunstenaars en gelet-
terden van dien tijd hebben daarvan een verstandig ge-
bruik gemaakt. Arnoldi trok eerst naar Frankrijk en in
1644 naar Engeland. Hij trof het aldaar ongelukkig, want
de wegen waren overal bezet door de koninklijke troepen
of die van het parlement, zoodat hem, schoon hij als on-

VI. ' 5
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schuldig letterdienaar afkeerig was van alle krijgsrumoer,
den doortogt naar Oxford, den zetel der geleerdheid,
werd versperd. Moedig en volhardend om eenig doel te
bereiken, voeteert hij naar Cambridge; maar ook daar was
zijn lot ongunstig. Al de professoren in de godgeleerdheid
zaten opgesloten in het collegie der Drieëenheid, en Ar-
noldi moest onverrigter zake terugkeeren.

Na in Holland eenige belangrijke betrekkingen aange-
knoopt en zich de Nederlandsche taal geheel magtig te
hebben gemaakt, kwam hij te Franeker terug, begon in
die taal te prediken, en voldeed zoo algemeen, dat men
hem afried naar Polen terug te keeren, verlangende dat
hij zich in Friesland vestigen zoude. Vervolgens tot het
leeraarambt bekwaam gekeurd zijnde, werd hij in 1646 tot
predikant te Beetgum beroepen. Kort te voren was hij in
den echt getreden met de jonkvrouwe Remigia of Kiem,
dochter van Martinus van der Nitzen (4), zoon van den
ridder Karel van der Nitzen, president van het Hof van
Friesland, en gesproten uit een voornaam geslacht in
Braband. Deze jonkvrouw, aldus zeggen de geschied-
schrijvers, ware verdiensten, kunde en welsprekendheid,
boven rijkdom en hoogen rang stellende, vond zich ver-
eerd met den nederigen predikant van een klein Friesch
dorpje haren echtgenoot te kunnen noemen. Kort van
duur echter was die verbindtenis, want reeds in 1652
moest zij den tol der natuur betalen, en werd het stoffelijk
overblijfsel in de kerk te Minnertsga nedergelegd; zijnde
hnn echt kinderloos gebleven (5). Ondertusschen werd hij
te Tilburg, daarna te Bolsward beroepen; doch zijne

(4) Door anderen wordt vermeld, dat Riem eene dochter is ge-
weest van Carel van der Nitxen, zoon van Martinus, Zie hier-
over bijlage A.

(5) Zie bijlage C.
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toenmalige gemeente te zeer beminnende, volgde hij die
roepstem niet, maar bleef predikant te Beetgum. •—• In
1651 werd professor Coccejus te Leiden beroepen, en
Arnoldi door Gedeputeerde Staten van Friesland, den
11. April van dat jaar, in zijne plaats benoemd, op een
tractement van negen honderd gulden jaarlijks. Hij begaf
zich twee jaren later weder in den echt met Anna Py-
binga, dochter van den Franeker burgemeester Wybren
Jacobs en Elisabetli van Ghemmenich Paulusd1'. Anna
was de weduwe van den advocaat Frederik Petertilli.
Negen kinderen, vijf zonen en vier dochters, sproten uit
dit huwelijk voort, waarvan slechts drie zonen en eene
dochter tot volwassenheid kwamen (6). In het jaar, vol-
gende op zijne aanstelling als hoogleeraar, ging hij zijne
bloedverwanten en vrienden in Polen bezoeken. Hij bragt
eenige aangename weken door bij zijnen oom Martin Ger-
tich, predikant te Lesna, beroemd door zijne werken (7).
In 1656 deed hij eene belangrijke reize in het gevolg van
vier ambassadeurs, door de Staten Generaal aan den ko-
ning van Zweden en dien van Polen gezonden, welke hem
als prediker begeerden. Deze heeren getuigden loffelijk
van zijne leerredenen, welke hij, naar gelang der omstan-

(6) Zie bijlage B en C.
(7) In eenige schriftelijke aanteekeningen van den burgemeester

N. Arnoldi, waarbij van eenen brief, door een voornaam Poolsch
edelman aan. zijnen grootvader gezonden, wordt gewaagd, zonder
den naam des schrijvers te noemen, vindt men vermeld, dat, t i j-
dens de benoeming van Arnoldi tot professor, hem eene aanzien-
lijke en vereerende aanbieding gedaan was, om, naar zijn vaderland
terugkeerende, aldaar eene hoogere betrekking te bekleeden. Daar-
toe gevoelde Arnoldi wel eenige neiging, maar ter liefde zijner
echtgenoot had hij dit aanbod afgeslagen, hetwelk niet zeer gunstig
werd opgenomen. Daarmede zou zijne reis naar Polen in verband
gestaan hebben.
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heden, in de Nederlandsche, Poolsche of Duitsche talen
hield. Hoog steeg de achting en bewondering op dezen
tweejarigen togt voor de talenten en liet karakter van
Arnoldi, zoo wel bij de ambassadeurs als bij de aanzien-
lijken en grooten des rijks. De kanselier van Polen
Corycinski, de vermaarde grootkanselier van Zweden
Oxenstiern, die zijn vriend en beschermer werd, de gene-
raal Douglas en de keurvorst van Brandenburg, die hem
tot liofprediker wilde verheffen, huldigden om strijd zijne
verdiensten. In 1666 werd hij naar Heidelberg afgevaar-
digd, om den geleerden Spanheim over te halen tot be-
kleeding van liet professoraat te Franeker, maar die reis
was vruchteloos.

Als hoogleeraar kweet Arnoldi zich van zijnen ambts-
pligt met zulk eene naauwgezetheid, schrander oordeel en
gelukkig talent, dat zijn naam en zijne werken met eer-
bied, hoogachting en dankbaarheid zijn herdacht. Na eene
langdurige en smartelijke ziekte, die hij met christelijke
lijdzaamheid en onderwerping heeft gedragen, eindigde hij
den 15 October 1680, oud 72 jaren, zijne loopbaan, na
dertig jaren lang den leerstoel aan de Franeker akademie
te hebben bekleed. Zijne echtgenoot overleefde hem nog
twintig jaren. Professor van Marck was zijn lijk- en lof-
redenaar , die hem, niet in overdrevene termen, gelijk
zoo dikwijls geschiedt, maar hier naar waarheid de ver-
diende hulde toebragt. Arnoldi was een man van een-
voudige zeden, niemand tot last, allen welgevallig; van
zich zelven sprak hij nederig, anderen verhief hij naar
waarde. Voor gelijken was hij gemeenzaam, voor hooger
geplaatsten eerbiedig, en de akademische jongelingschap
had in hem eenen onvermoeiden leermeester en vriend:
want zijn onderwijs was boven allen lof verheven. In
ware en zuivere godsvmcht strekte hij ten voorbeeld van
ajle evangeliedienaars, en de onrust in de kerk was hem
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een nagel aan zijne doodkist. Als welsprekend en ver-
standig prediker was zijn roem gevestigd. Vele en belang-
rijke geschriften, waaronder de werken van Maccovius,
heeft hij in het licht gegeven, en zijn vermeld in de lijk-
rede , bij Bayle en Vriemoet (8).

Na U dus, MM. HEL! den vermaarden grootvader in
korte trekken te hebben geschetst, gaan wij nu tot den
niet minder verdienstelijken kleinzoon over.

Nicolaus Arnoldi was van vele kinderen het eenig
overgeblevene, toen zijn vader Martinus Arnoldi, land-
schaps bouwmeester en vroedsman te Leeuwarden, in het
jaar 1699 overleed. Zijne moeder was Jetske Tania, en
schoon zijn geboortejaar ons onbekend is gebleven, moet
hij in het laatst van de zeventiende eeuw geboren zijn.

Toen hij zijne studiën in de regten voltooid had, werd
hij op den 17 Julij 1716 in de naamrol der advocaten
voor het Plof van Friesland ingeschreven. Hij heeft daarna
de volgende ambten bekleed. In .1718 werd hij pensionaris
der stad Leeuwarden; daarna secretaris en vervolgens
burgemeester. Zes malen werd hij herkozen, en bleef in
die betrekking tot aan zijnen dood. Op den 2 of 3 van
Sprokkelmaand 1728 ontving hij zijne eervolle aanstelling
van geheimschrijver van de prinses-regentesse Maria Loui-
sa, weduwe van den stadhouder Joan Willeni Eriso. Toen
haar zoon Willem Karel Hendrik Friso meerderjarig en
in 1731 stadhouder was geworden, ging Arnoldi in de-
zelfde betrekking over in 's prinsen dienst, en werd drie
jaren later daarenboven vereerd met de ambten van raad
en thesaurier generaal van Zijne Hoogheid. Hij behield

(8) Zie zijn grafschrift hierachter, bijlage D.
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die waardigheden na den dood des stadhouders in 1751,
onder de regering van de prinses-weduwe en gouvernante
Anna, kroonprinses van Engeland. Deze overlijdende in
1759, ging hij weder over in dienst van prinses Maria
Louisa, en nog eenigen tijd in die van hare kleindochter
Carolma, aan wie, tot de meerderjarigheid haars broeders
Willem V, nadat de grootmoeder in 1765 overleden was,
de magistraatsbeschikkingen in de steden waren opgedra-
gen. Wijders bekleedde Arnoldi jaren lang liet ambt van
geregtsscholtus en president van liet krijgsgeregte bij de
Friesche en Nassansche regimenten; was gedurende elf
jaren gecommitteerde staat in liet mindergetal en de re-
kenkamer ; voorts volmagt ten landsdage, medelid van het
collegie van Gedeputeerde Staten, raad ter Admiraliteit te
Amsterdam, en steeds werkzaam in bijzondere staats-
commissiën, zoo verre die met zijne overige betrekkingen
niet oiTvereenigbaar waren. Ook wilde prinses Anna, bij
liet overlijden van Frieslands historieschrijver Huber, in
liet jaar 1730, hem dien post opdragen; liet bleek mij
niet of aan die opdragt gevolg is gegeven.

Dit waren zijne ambten, betrekkingen en commissiën,
waaronder ook behoort met name genoemd te worden zijne
voogdij over het Popta-gasthuis te Marssum, omdat hij
daarin van bijzonder belang en nuttig geweest is.

Het is meermalen betwijfeld of zoo vele, veelsoortige
en uiteenloopende betrekkingen en ambten te zamen ge-
voegd , door éénen man naar eiscli konden worden waar-
genomen ; of niet de berigten deswege, als zij met geen
onfeilbare bewijzen waren gestaafd, moesten worden ge-
houden voor overdreven; of niet belang in de zaak, gunst
voor den persoon en zijne familie, of dichterlijke verbeel-
ding , pen en schrift met partijdigen lof hadden bestuurd ?
Wij kunnen dit, helaas! niet ontkennen, en deelden te
dikwijls in dien twijfel; ja, wat erger is, hij werd soms
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tot eene wezenlijkheid. Zoo offert men dan de waarheid
aan gunst of eigenbelang op, en maakt de geschiedenis
tot eene fabel! Evenwel mag liet ons verheugen, dat dit
bedrog eene uitzondering is op den gewonen regel; dat
's Lands historie, de hartader des volks, ook nog rein en
ongeschonden wordt bewaard; dat groote daden, kleine
gebeurtenissen, edele karakters, deugden en gebreken, in
liet zuivere daglicht worden gesteld. Waarheidsliefde en
vaderlandsliefde zijn tweelingzusters, wier karakter nimmer
verloochend of beleedigd wordt door den eerlijken, den
bekwamen verkondiger der menschelijke lotgevallen. En
nu, met toepassing dezer leer op het leven en bedrijf van
den man, dien wij U thans schetsen, kunnen wij de ge-
tuigenis der volle waarheid afleggen, dat Arnoldi tot die
bevoorregte mannen behoorde, die te gelijken tijde een
aantal betrekkingen met verstand en oordeel, vlug- en
scherpzinnigheid, uitnemend kunnen vervullen, en als
mannen van eer, naar eed en pllgt, aan hunne veelzijdige
roeping voldoen. En wil men mij op mijn woord niet ge-
looven ? Ik verlang ook dat onvoorwaardelijk geloof niet:
want er zijn getuigen aanwezig, die woorden overbodig
maken. Men werpe slechts een viugtigen blik in de
archieven van staat, van dit gewest en zijne hoofdstad, en
die der prinsen van Oranje (9). Honderden beschreven

(9) Het Archief der Stadhouders, in 's Rijks Archief aanwezig,
is door hem georganiseerd. Men zie het belangrijk verslag des-
wege van den archivariua W. Eeklioff, in De vrije Fries, I I , 18.
Het Stedelijk Archief te Leeuwarden erlangde door hem eene betere
inrigting; op de resolutiën van den magistraat vervaardigde hij een
breedvoerig register, waaraan hij jaren arbeidde, en dat tot veel
dienst is geweest. Met 1 Januarij 1774, als burgemeester zullende
aftreden, gaf hij dit handschrift ten geschenke aan den magistraat,
waarvan deze bij eervolle resolutie melding heeft gemaakt in het
handschrift zelven.
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vellen papiers, oorkonden en documenten van allerlei aard,
uit de eerste helft der achttiende eeuw, zullen U telkens
de bewijzen leveren van het kloek verstand en oordeel,
van het voortreffelijk karakter van vele mannen des be-
stuurs, onder welke Arnoldi een waardig voorganger was,
een regent, die geacht werd aan het hoofd eener repu-
bliek te kunnen staan. Hebt gij daaraan nog niet genoeg
tot uwe overtuiging? Wel nu, men verleene U de inzage,
de lezing en beoordeeling van het eigen of' geheim archief
van Arnoldi zelven, en van de vertrouwelijke brieven der
prinsen-stadliouders. prinsessen-gouvernantes, van de rijks-
grooten, staatsmannen en andere personen, met de ant-
woorden daarop, en wie dan de waarheid mijns beweren
niet erkennen wil, zou ik moeten verdenken van partijdig-
heid of van zwakke geestvermogens.

Trouwens er zijn geschiedschrijvers, die vóór mij, zon-
der al de bronnen te kennen, het zegel hebben gezet op
den roem zijner verdiensten. Hij wordt immers vermeld
als een man van schrander oordeel, doordringend verstand,
vlugge bevatting, veel belezenheid, ongemeen gesteld op
goede orde, woekerzuchtig met zijnen tijd, naauwgezet in
de vervulling zijner pligten, vriendelijk en voorkomend in
de dagelijksche verkeering, eerlijk in handel en wandel.
Ons onderzoek leverde dezelfde en nog meerdere goede
uitkomsten op. Wel is waar ontdekt men in den eersten
opslag niet die lichtende punten, die glansrijke stralen,
welke zoo menig verheven karakter dadelijk doen schitte-
ren en in zijn vollen luister het oog verrassen. Maar bij
de herhaalde beschouwing van de licht- en schaduwzijde
des tafereels, dat het werkend leven van Arnoldi ons
vertoont, vinden wij al meer en meer stoffe tot bewonde-
ring. Hij was het evenbeeld zijns nederigen grootvaders,
wilde niet blinken noch schitteren door uiterlijk vertoon of
zelfverheffing. Slechts in één opzigt kwam het mij voor,
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dat de eerzucht wat sterk gedreven werd, met betrekking
tot het ambt van burgemeester, zich beleedigd achtende en
klagende over onbillijkheid, wanneer zijne herbenoeming
niet op den gewonen tijd geschiedde. Welligt hebben
daartoe omstandigheden medegewerkt, die, als men ze in
haren oorsprong kende, ons oordeel eene andere rigting
zoude geven.

Zijne trouw en gehechtheid aan het huis van Oranje
waren onwankelbaar. Hij verkoos uit beginsel bet repu-
blikeinsche stelsel, onder het bestuur van een regtschapen
vorst, boven eene stadhouderlooze regering. Fierheid
zonder hoogmoed, beleefdheid zonder te groote gemeen-
zaamheid, hooghartig tegen over vernedering, en vasten
moed tegenover dwang, —• edele karaktertrekken, den ver-
standigen Fries eigen, waren ook de hoedanigheden, die
hij in eiken regent vorderde en wist te waarderen, waar-
van ik telkens de krachtige bewijzen in zijne handelingen
heb opgemerkt. Geen wonder dus, dat hij als staatsdienaar
hoog geschat werd door de voortreffelijke prinses Maria
Louise, blijkbaar uit hare eigenhandige brieven; door den
besten der prinsen Willem IV, en de kroonprinsesse
Anna. Van daar dan ook, dat hij meer werd dan een
vorstendienaar, dat hij de vertrouwde was van Frieslands
opperhoofden, dat hij al hunne financiën bestuurde, en zij
hem steeds in hunne nabijheid begeerden. Zelfs moest hij
op uitdrukkelijk verlangen van prins Willem, in het jaar
1733, dezen naar Engeland vergezellen, ter bijwoning van
de plegtigheden en feesten bij diens echtvereeniging.

Deze schets moge in het algemeen voldoende zijn, om
U Arnoldi te leeren kennen in zijn leven en wandel, en
ter ontwikkeling zijns karakters. Zij is ontworpen voor-
namelijk uit zijne geschriften en de brieven, gedurende
een vijftigtal jaren gewisseld met vorsten en vorstinnen,
met aanzienlijke en beroemde mannen, met vertrouwde
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vrienden, zoo wel in de Latijnsche, Fransche en Engel-
sche als in de JSTederlandsche talen; het Duitsch was door
hem niet grondig aangeleerd. Gelukkig is die schat voor
zijne afstammelingen, waarvan de familie van der lïaer de
nog eenigst overgeblevene is, bewaard gebleven; eene
verzameling en voor de geschiedenis en als autographa van
veel waarde.

En nu lag het op mijnen weg, U uit den voorraad
eenige proeven te leveren, en geschiedkundige bijzonder-
heden mede te deelen, tot bewijs voor de waarheid mijns
betoogs. Daardoor zoude echter thans deze schets eene te
groote uitgebreidheid erlangen, naar mate van den gewo-
nen tijd, tot spreken bestemd (10). Bij eene andere ge-
legenheid dus zal ik U met den belangrijksten inhoud der
geschriften bekend maken, doch alleen tot eene proeve
van zijnen schrijftrant, wil ik U éénen brief mecledeelen
van Arnoldi, welken hij aan prinses Anna en haren ge-
niaal heeft geschreven, maar bijzonder liet woord rigtende
tot de eerstgenoemde.

Het was in het oproerig jaar 1748, toen in Friesland
de kantoren waren geplunderd, en men nog erger woeling
en verwarring te gemoet zag. Arnoldi had reeds meer
dan eens den prins wenken willen geven, dat herziening
in 's Laiicls zaken ook in dit gewest eene eerste voorwaar-
de tot herstel der ruste was; maar deze scheen zijne aan-
dacht nog niet herwaarts te kunnen bepalen, of was niet
genoegzaam ingelicht; de prinses ten minste achtte het
gevaar niet dringend, en 's volks woelingen niet van zoo
hoog belang. Dit zal dan ook voor Arnoldi een drijfveer

(10) Wij hebben echter, als bijlagen tot deze verhandeling,
eenige brieven uit de verzameling hierachter gevoegd, ten einde,
door die med<?deeüiig van een gedeelte, de belangrijkheid van het
geheel den lezer moge blijken»
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zijn geweest, om aan de prinses te schrijven. Hij deed
dit anders zelden in dergelijke aangelegenheid, maar het
thans nuttig oordeelende, overwon het kloek bestaan van
den vorstenvriend de schroomvalligheid van den staats-
dienaar. De brief is van den 3. van Oogstmaand, en
luidt aldus:

Madame !
Je prend la hardiesse de demander à V. Am R. et à

mon Serénissime Maitre un moment de patience et d'au-
dience dans les covjonctures trisles et epineuses de nos
jours, en egard à ce qui se passé dans la Province de
Frise et dans notre Pays, par la voisinage et la corres-
pondance que F on sait, qui règne entre ces Re/orniateurs,
ainsi nommès, de la dite Province et les Notres, à quoi
les troubles de Groningue ont donné Ie branle et Ie coni-
mencement. I)ieu veuille que V, A, R. et S. A. f}., son
Glorieux Epoux, daignent accepter eed comme une pro-
duelion d'un coeur, qui Leur est entièrement devouè,
peut etre privé des environs, c/ú'affect'ent les Grands
Politiques, mais en revange ffuú'é par cel/e d'un homme
dhonneur et de prohilé, qui n'a cCautre ambilion dans Ie
monde que de se conserver les bonnes graees et la pro-
tection de V. A, R. et S. A. S. pour Ie reste de ses jours,
et se rejouïr uniquenient dans ioutes les prosperitez, que
Ie Toutpuissant veuille aceorder en sa Grace à V. Â, R.
et à S. A. $., au Prince Hereditaire et à Madame la
Princesse Caroline , et en general à loui ce qui concerne
et regarde leurs Illustre Maison. Bieu veuille finir ces
troubles, Madame , par la sage direction de Monseigneur
Ie Prince, sans quoi il est à craindre que les suites en
seroni funesles en tout sens; Ie repos et Ie bonlieur de
Volre A. R. en particulier depend en bten des ciroonslan-
ces, Pernieiiez moi, Madame, de ie clire sans offenser
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V. A. R,, d'un remede à ces tt~oubl.es et des plus prompts
et des plus reels. Je trenible avec raison comme un ve-
ritable et inebranlable servifeur, toutes les f (ris que je
refleckis aux circonslances presenles et aux suites qu'elles
peuvenl avoir, 11 y a tant de resorts qui conduisent im-
perceptiblement celte agitation populaire, dans un tems
que nous ayons apparance à une Paix au dehors, que
Pon ne peut être trop sur ses gardes, S. A. S., V. A, R.
et sa glorieuse Maison se voyent elevés à un Gouverne-
ment Hereditaire de eetle Republique par la faveur de
Dieu, et comme par un miracle: il y a des bons Patri-
ottes, qui s'en rejouissent de eet heureux et grand eve-
menf. Mals, Madame , soyez persuadez qu'il y en a un
grand nombre de mauvais, qui en enragetit dans Ie fond
de leu?~ mauvais coeur, qui les gouverne , et Dien sçait,
out , je Ie repette, Dieu sçait seiil leurs mackivallons
pour traverser Ie bonheur de eet te Republique, qui a de
si qrandes liaisons avec celui de F, A. R. et de S, A. S.
Si ces funesles desseins peuvent reussir, ils scavent par
les histoires du iemps passé, et par zine experienee trop
commune dans Ie monde, que les dissentions populaires
soni des éceuils pour une Republique. Les Monarchies
les plus puissantes en ont souvent ressentis les ateinles ,
et une guerre civile est mille fois plus dangereuse qu'une
(juerve avec les Voisins, et a souvent eausé te bouleverse-
meni etilier d'un Elat. Aussi Ie premier soin des têtes
Couronnées el, des Chefs de cette Republique ont toujours
e/és d'estouffer ces dissentions dans leurs premiers prin-
cipes , quand elles sonl survenues: Pour ne pas parier
des troubles de France sous les regnes de Henri UI, de
Louis XIII et de la minorite de Louis XIV, je ne cite-
rai que ceux de nolre Republique sous Ie Gouvernement
du Prince Maurice, On scait assez, que ce sage Princ
les elouffa des ses cotnrnencenients par Ie fameux Synode
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de Dordregt, et par la juslice qu'il exerça contre ceux,
qui resloient opinialres dans leurs sistème condamné dans
ce Synode; sistème qui alloit meltre alors dans Ie Gou-
vernement Ecc/esiastique et Polüique une dissention , qui
ne pouvoit manquer à avoir des suites tres funest es au
repos de l'Etat, et qui auroit produit un nombre de ca'
bales ecclesiasliques et seculiers, qui auroit tout renversé.
Oserois-je demander à V, A. R. tres humblement si elle
doule ce qui arrive presentement dans quelques Provin-
ces, a pluslot en vue une Revolulion generale qu'une
sincère Reformation, il en est assez tems qu'on a besoin
d'une Reformalion. Il y a bien des abus, Madame, dans
Ie Gouvernement, mais nous avons une tete precieuse,
qui peut les reformer sans une sedition populaire. Et il
riaparlient pas à une vile populace de faire des assem-
blees seditieuses et même d'attenter à une Autorüë, qui
reside dans un Stadhouder fleredilaire , pour faire de
son chef une Reformalion, où celle populace ne comprend
rien elle meme; mais son devoir est de lui representer
ses griefs, et de lui demander tres humblement de les
examiner et de rendre par apres justice selon les Loix
Fondamanlales du Gouvernement, qui lui a été confié.
Mais la conduite que l'on tient en Frise, surtout la pro~
position du, 24. du mois passé, qui a d'abord été com-
muniquez à nos mutins ici, «0^ des attentals visibles
contre l'autorilé de Monseigneur Ie Prince, qui courrera
les meme risque que celle des E fats, qui ne signifie plus
rien, Car ce ne sonl plus que les malheureux executeurs
des produclions des Reformaleurs, qui à dire veritabie-
ment, ne sont que des Rebelles, qui mettront tout dans
une confusion miserable ; et voila, Madame, Ie verilable
jeu des mauvais Palriottes sus-nonimès, qui espèrenl de
pécher en eau trouble, et perdre Ie digne d'un Prince,
que Dieu nous a donné, malgré eux, et leurs cabales,
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pour Ie salut de l'Elat, qui sans cela eloit perdu sans
misericorde, V. A. R. pourroit niobjelter que les Pro-
vinces de Frise et de Groningue et notre pel il Pays ne
sont rien, el que les consequevces de ce qui y arrive we
sont pas grands. Pardonnéz moi, Madame, si je répond.
à V. A. R, en ce cas: qu'une petite étincelle cause souvent
uu grand embrasement, et qu'i! faut 1'éteindre absolument.
Comme Mylord Harùigton me fit Vhonneur de we Ie
dire à Loo, lo?*s de la descenie du Pretendant en Ecosse,
nouvelle qiiil avoil aprise sur Ie chemin en y arrivant
par Ie courrier qui y avoit passé la veille , et qui avoil
parlë à F. A. R., rien de si dangereux que les atentats
dune populace effro?ilée, e'est une fusée qui se repend
dabord part out, pour mettre Ie feu sans consideration /
ce feu s''allume-t-il par des bons ou par des mauvais
principes, il est ègalement violent, eT ne garde aucune
mesure. Dieu veuille toujours preserver Mon cher et
illuslre Maître, mais principalement dans ces circonstan-
ces! Si V. A. IL venoit à perdre cette precieuse tete,
quei seroil son sort dans une minorité ? je f remis quand
j'y songe. V. A. R. a trop de lumières elle même pour
ne pas faire les refleclions convenables à ce qui pourroit
lui arriver. Et pardonnés à un vieux Serviteur de Pere
en Fils de la maison d' Orange et de Nassau, s'il prend
la hardiesse dexposer à V. A. R. et à S. A. S. ses foi-
bles considerations sur la situalion presente des affaires
publiques, auxquettes S. A. S. doit mettre ordre au plu-
lot possible, sans quoi tout tra sans dessus-dessous, sans
une faveur toute particuliere de Dieu, Je me croirois
indigne, Madame, des graces, que j'ai recue de F. A. R,
et de S, A. S el de la confiance qu'elles m'onf temoignées
autrefois, si dans ces circonslances jJy gardois Ie silence.
Je souhaite que ce que je prend la libertë d'écrire à V.
A. R, presentemenl soit reçu comme une preuve de mon
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zèle inexprimable pour son bonkeur et celui de son Au-
guste Epoux el de mon respect Ie plus prqfond et Ie plus
soumis, el soit pour moi et ma Posterilé un monument de
mes atlenlions pour la Gloire de V. A. 11. et de S. A, S.
et de son lllustre maison. Puisque f ai Ie malheur den
ëtre tenioin oculaire des desordres qui regnent dans cetle
Republique , dans un tems où on pourroit se Jlaller que
la tranquililé regneroit partout SOÎIS l' Aug'uste Gouverne-
ment de Monseigneur Ie Prince, Prince verilablement
sage, et que Dieu nous a donné en sa Grace dans un
tems facheux pour étre Ie Resloraleur de la Republique
desolée, f ai l'honneur d'èlre avec Ie respect Ie plus sou»
mis etc.
Leeuwarde Ie 3. Aout

1748. (s.) JY. Arnoldi.

Op den 14. Augustus van het jaar 1729 trad Arnoldi
in den echt met Mejuffer Berbera Knock, toen dertig
jaren oud. Zij was de dochter van Barold Knock, Gro-
ninger van geboorte, eerst ontvanger ter Admiraliteit te
Haiiingen, en daarna raadsheer in het Hof van Friesland.
Zijne vrouw was Berbera van Bay. Zes kinderen, drie
zonen en drie dochters, sproten uit dit huwelijk voort,
onder welke tweelingbroeders, die de namen der weder-
zijdsche grootvaders, Martinus en Barold, ontvingen. Over
dezen dubbelen zegen verheugde zich bijzonder de oom
van Arnoldi, Michaël, predikant te Haarlem, welligt om-
dat hij ook een tweelingbroeder was. De vier en zeventig-
jarige grijsaard deelde, in zijnen brief van gelukwensching,
zijne vreugde over de geboorte der neven in regt harte-
lijke taal mede, sluitende met dit ex tempore, hetwelk hij
een Elegiacum noemde:
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Uxor chara tibi peperit Cognati gemellos ,
Accipitis vestri pignora hina tori.

Yivat Baroldus , vivat Martinns , ulerque
Sit Genitoris honor , sit Genetricis amor.

In natis habeant, opto , sperala parentes
Gaudia , quae sero sint magis aucta die.

Deze wensen werd niet vervuld, want Arnoldi overleefde
alle zijne kinderen. De jongste dochter, Jetske Anna,
werd de schoonmoeder van mevrouw Rintskje Ypkjen van
Boelens.

De brave Burgemeester eindigde, eenen lioogen ouder-
dom bereikt hebbende, zijn nuttig en werkzaam leven op
den 7 van Oogstmaand 1777. Zijn dood werd bij velen
diep betreurd; zijne staatkundige vrienden hebben nog
lang zijne nagedachtenis hoog vereerd; en wil men der
•vaderen deugd niet verloochenen, dan zij het ons op-
gelegd :

Dat de veder der historie
Melde aan 't Friesche nageslacht ,

Hoe 's mans roem en eer en glorie
Altoosdurend dient herdacht.

J a ! 't is roemrijk zoo te leven,
Glorierijk is zulk een stand.

Bere moet den mensch gegeven ,
Die, als hy , geheel het leven

Offerde aan het Taderland!
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BIJLAGE A . Blz. 66.

Ik heb hier gevolgd de genealogische aanteekeningen
van den burgemeester N. Anioldi,. door hem zelven ge-
schreven. Daarin wordt Martinus van der Nitzen genoemd
zoon van Carel, ridder en raad van keizer Karel V en
koning Philippus I I , benevens president van het Hof
van Friesland, en voorts „ vader van Remigia van der
Mtzen, eerste vrouw van den professor Arnoldi, getrouwd
1645, overleden 1652, die (Martinus namelijk) met zijne
vrouw (wier naam niet is ingevuld, doch in de opene
plaats, later, zoo het schijnt, met potlood is geschreven
de naam Att van Offenhusen), geboren 1568, overleden
16.., heeft gewoond op Fernia-state, te Minnertsga, en
beiden aldaar in het familiegraf van van der Nitzen zijn
begraven."

Dit graf, in het koor der kerk te Minnertsga, is gedekt
met eene zerk, lang 3.23 en breed 1.82 el. Op dezelve
zijn uitgebeiteld twee levensgroote beelden, een ridder en
eene vrouw, omringd door draperiën, wapenen en andere
versierselen, en voorzien aan het boveneinde van het ge-
slachtwapen. Aan het voeteneinde der beelden bevinden
zich acht wapenschilden, waarvan de figuren, even als van
het geslachtwapen en een gedeelte van het randschrift,
zijn afgekapt. Onder deze schilden leest men de namen:

Nitsem. Wever. Kaesters. Goetbloets. Roon. Grex,
Wena. S*. Gnericx.

en daaronder het volgende:
VI. 6
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Martinus jacet hîc & Carolus aller et alter
Gnatus , Avus , Genitor , Nilzenii geueiis.

Uemigia , Catharina soror , jacet Attia Maler ,
Offenhuysanae gemina corusca domus.

Suavissimae Conjugi Eemigia â Nitzen posuit Maritus
Nicolaus Arnoldus, S. S. Th. D. & Prof. 1652.

Het randschrift, in drie zijden van dit grafgesteente ge-
plaatst , luidt:

A°. 1569 DE 21 SEPTEMBRIS STERF DE" EEDEL'É
EEEËTVESTE ElS" GESTRENGE HEER CAEEL
VA^NITSZE" RIDDER RAED KÖN MA- PRESIDENT
IN DEN HOVE VAN VRIESLANT.

In eene sententie van het Hof van Friesland, van den
2. Maart 1641, uitgesproken in een twistgeding over schei-
ding van goederen enz., tusschen juff. Rieme van Nitzen,
requirante, en de andere erfgenamen van juff. Attsze van
Offenhusen, worden als vader van Riem genoemd Carel
van Nitzen, en als moeder Ath van üffenlmsen, en is
wijders vermeld, dat Carel van Nitzen, in 1608 overleden,
had nagelaten een zoon, genaamd Martinus, en twee
dochters, Eiem en Trijntje, aan welke Martinus en zijne
beide zusters, ten gevolge eener scheiding in 1610, was
toegelegd eene state en zathe tot Cubaard, en aan Ath
van Offenhusen Pharnia-state te Minnertsga, welke beide
staten door Carel van Nitzen en Ath. van Offenhusen
staande echt waren aangekocht

In het Stamboek van den Frieschen Adel, vervaardigd door
M1'. A. van Halmael Jl'. en J>\ de Haan Hettema, op het
geslacht Offenhuizen, I , 283, komt Ath voor als gehuwd
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met Carel Martinusses van der Nitzen, en in de Aanmer-
kingen, I I , 192, na een betoog over den twijfel, aan
welken Carel Atli zou getrouwd geweest zijn, beslissen de
schrijvers, dat haar man is geweest de zoon van Martinus,
en dat uit dit huwelijk twee dochters, Riem en Trijntje,
zijn geboren, welke eerste de vrouw was van professor
Arnoldi.

BIJLAGE B. Blz. 67.

KINDEREN VAN NICOLAAS ARNOLDI, UIT HET TWEEDE

HUWELIJK MET ANNA PYBINGA , WELKE

HEM HEBBEN OVERLEEFD.

I. Martinus Arnoldi. Hij was geboren te Franeker,
werd den 30. Junij 1676 ingeschreven als advocaat voor
het Hof van Friesland, is vervolgens landschaps bouw-
meester en vroedsman te Leeuwarden geweest. Twee
malen was hij gehuwd, eerst met Maria Taecama, dochter
van den burgemeester te Leeuwarden en lid der Gedepu-
teerde Staten van Friesland Tiberius Taecama; vervolgens
met Jetske Tania, dochter van Sierk, vroedsman en sche-
pen van Leeuwarden. Uit deze beide huwelijken werden
vele kinderen geboren, doch. slechts één zoon bleef daar-
van over, toen de vader in 1699 overleed.

Deze zoon was Nicolaas Arnoldi, van wien het door mij
georganiseerd archief afkomstig is, en dat thans berust
onder zijne achterkleindochter mevrouwe van der Haer,
geboren Knock.

II. Michael Arnoldi, tweelingbroeder van Wjbe, is
geboren in 1658, te Frnneker„ Hij was een man van. veel
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verstand en grondige geleerdheid. ~N& de voleindiging
zijner akademischs studiën werd hij tot doctor in de god-
geleerdheid bevorderd. In 1681 was hij predikant te Me-
naldum, in 1683 te Harlingen, in 1693 te Leeuwarden
en in 1703 werd hij te Haarlem beroepen, alwaar hij, op
den 28. Maart 1738, is overleden. Hij is getrouwd geweest
met Sieuwkje Taecama, zuster van Maria, de huisvrouw
van zijnen broeder Martinus. Drie zonen en eene dochter
waren de spruiten uit dezen echt.

Tiberius, predikant in Holland.
Nicolaas, schout nabij Haarlem, enz.
Michael, predikant, eerst te Brandwijk, nabij Dor-

drecht, daarna te Harderwijk, alwaar hij ongehuwd,
in 1751, is overleden.

Antoinette, die in 1758 nog leefde.
Van zijnen letterarbeid zag liet licht Codex Talm. Tamid.

de sacr. jugi, met eene vertaling en commentarius, eerst
in 1680 te Franeker uitgegeven, daarna gevoegd in de
Mischna van Surenhusius, V. deel; Christelijke bedenkingen,
Harlingen 1687.

In het jaar 1696, den 10. Junij, heeft Ds. M. Arnoldi
eene troostrede over den dood van Hendrik Casimir I I ,
gestorven den 15. Maart bevorens, uitgesproken op het
hof te Leeuwarden, voor de prinses-weduwe Amelia, en
in tegenwoordigheid van de zusters der prinses, Maria
Eleonora, hertogin-weduwe van Georgh Joseph, de prin-
sessen Henriëtta Agnes en Johannetta Charlotte, en eene
lijkrede, op den 19. Maart 1697, in de Jacobijner kerk,
daags na de plegtstatige uitvaart, toen 's prinsen lijk in
liet koor der kerk was bijgezet. Deze troost- en lijkrede-
nen zijn beide gedrukt te Leeuwarden, met een aantal
lofgedichten. De laatste is van historisch belang opzigte-
lijk de vorstelijke familie van Oranje-Nassau.
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III. Johannes Arnoldi, de jongste zoon, is geboren te
Franeker, en was advocaat voor het Hof van Friesland
ingeschreven 11 Mei 1688, en overleden in 1695. Hij
trouwde Taetske Tania, uit welk huwelijk twee kinderen
werden geboren. Eene dochter, Anna genaamd, welke
getrouwd is geweest met Gerard van Velsen, eerst predi-
kant te Waaxens (1718), vervolgens te Harlingen (1753),
alwaar hij in 1782, oud 85 jaren, is gestorven en begra-
ven; en een zoon, genaamd Siricus of Sierk, die predikant
was te Oostermeer en Eestrum (1715) en te Belkum.
(1720). Hij was ook in 1744 voogd van het Popta-gast-
huis te Marssum. Deze trouwde Johamia Siccama, dochter
van Abel Dougias Siccama, burgemeester te Leeuwarden,
en Dieuwke Horatii. Zij hadden vier kinderen.

Taetske, gedoopt 1722.
Abel, gedoopt 1723.
Dieuwke, gedoopt 1725.
Johannes, gedoopt 1727.

In het jaar 1764 werd Siricus Arnoldi emeritus, en
overleed zeven jaren daarna, ten huize van zijnen neef
Nicolaas Arnoldi, burgemeester te Leeuwarden.

IV. Isabella Arnoldi werd de tweede huisvrouw van
Franciscus van Velzen, vader van den voormelden Gerard,
die even als deze predikant te Harlingen is geweest in
het jaar 1693, na alvorens dit ambt te Wommels en Ber-
gum te hebben bekleed. Hij stierf 70 jaren oud, na
50 jaren dienst.
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BIJLAGE C. Blz. 66 en 67.

GESLACHTLIJST.

NICOLAUS ARNOI,nl,
professor te Franeker, stamvader in Friesland.

*• ii i -v̂

Eerste vrouw: Tweede vrouw:
Remigia van der Nitzen, jinna Pybinga.

Geene kinderen. s "—~««m— s
Uit dit huwelijk negen kinderen, vijf zonen en vier dochters,

waarvan alleen 3 zonen en 1 dochter tot volwassenheid zijn gekomen:
MARTINÜS, MICHAEL, JOHANNES, ISABKLLA,

advocaat, bouwm. tweelingbroeder, advocaat, trouwt:
en vroedsmante predikant, trouwt: Franciscus van

Leeuwarden, trouwt: TaetskeTania. Velzen,
trouwt: Sieuwkel^dema. Twee kinderen: vader van

\.MariaTaecama, Vier kinderen: Ï.ANNA, GKRARD.
2.JetskeTaiiia. 1. TIBERIUS, trouwt:
Vele kinderen, 2. NICOLAAS. GerardvanVel-

waarvan het eenig3. HICHAEL, ^«2,-
overgeblevene: 4. ANTOINETTA. en

NrCOLAUS,
burgemeester,

raad,secretaris en
thesaurier der

prinsessen, p>in-
sen-stadhouders

enz , trouwt:
Jlarbara-Knocfc»
Zes kinderen:

l.BERBERA SO-
PHlAjSterftjong.

2. MARTINUS,
3. BAROLD,
tweelingen, ster-
ven ongehuwd.

4.BERBERA SO-
PHIA,
trouwt:

Petrus fföelinga.
5. IETSKE ANNA,

trouwt:
Wesseliusltnock.
Hadden een kind:
NICOLAUS A R -
NOLD KNOCK,

trouwt:
RintskjeYpljen

vanBoelens,
6. wlLLEM, sterft

jong.

2. SIRICUS,
predikant,

trouwt:
Johanna Siccama
Vier kindei en:

1. TA UTSKE.
2. ABEL.
3. DIEUWKE.
4. JOHANNES.
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BIJLAGE D . Blz. 69.

87

In den oostermuur der Martini-kerk te Franeker was
een monument voor professor Arnoldi geplaatst, met dit
grafschrift, door Blancardus achter den Panegyricus be-
waard :

MEMORIAE AETERNAE

D. NIOOLAI ARNOLDI,
LESNA. POLONI, S.. S. THEOL. DOCT.

ET PBOF. IN ACADBMIA FBANEK.

PEE ANNOS XXX BENE MEBITI,

I>IE DEFUNCTI XV OCTOB.

MDCLXXX, AETATIS LXII.

Frisia sis memor Arnoldi, qui ostendit Athenis
Christum, quem scriptis post sua fata docet.

Quis fuerit constat: lachrymis agnoscitur urBis;
Fiater amoie pio , sorlis honore pater.

Doctrinae melioiis amans, pietasque sub isto
Kelligioque diu viutlice luta stetit.

Haec ait, aut constans hac cum pietate morabor,
Aut mihi jam nullus restat in orBe loeus.

Moestus posuit collega
M. BUSCHIUS. P. P.

Dit monument is verdwenen, doch achter het koor bij
den oostermuur ligt een groote blaauwe grafsteen met
wapens en lofwerk. Tusschen de daarop afgebeelde pila-
ren, van welke eenige wapenschilden afhangen, waarop
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echter geene figuren zigtbaar zijn, werden de volgende
grafschriften gebeiteld:

Anno 1680 den 15 October sterf
De Heer Nicolaus Arnoldi S. S.
Theologiae Doctor en Professor in
De Universiteit alhier, oud 62

jaeren.

Anno 1700 den 15 Maart sterf
Juffrouw Anna Pibenga, Huis-
Vrouw van de Heer JSTicolaus
Arnoldi, oud 72 jaeren, en liggen

alhier begraven.

Den 14 Sept. 1754 sterf tot grote droefheidt
Syner Ouderen de Welgeboren Heer Martinus
Arnoldi I. U. D. en Advocaet, oud 22 jaer-
ren min 2 dagen en Leit Alhier Begraven.
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BELEVEN AAN EN VAN ARNOLDI.

In het jaar 1727 trad de erfprins van Baden-Durlach
in den echt met de prinses van Oranje Anna Charlotte
Amelia, eenige dochter van den stadhouder Johan Willem
Friso en Maria Louisa, prinses van Hessen-Cassel. Bij
de geboorte van eenen prins uit dit huwelijk werd aan de
Staten van Friesland het gevaderschap opgedragen, en
deze bepaalden, bij resolutie van den 18. Maart 1729:
„ ter betooninge van H. E. Mog. vaderlyke affectie over
hoogstgedachten jongen prins voor denzelven te praesen-
teren een pillegifte van duizend ducaten."

Ten gevolge hiervan schreef de prinses Maria Louisa
aan den secretaris Arnoldi navolsenden brief:

&̂̂ -

Mijn Heer. Wy senden UE. met den Clereq Louis hier-
nevens toe een doosje met juweelen ter waarde van 5300
guldens, die dienen zullen tot het present, door Haer Ed.
Mog. de Heeren Staten van Friesland, ten reguarde van
de geboorte des jongen Princens van Baden Durlach by
resolutie geaccordeert; Wy begeeren dat UE. deselve aen-
stonds op het pntfangen van desen aan den Hre Secreta-
ris van Sminia behandige en denselven uyt onsen Name
versoeke , dat gelieven mogte gemelde juweelen , aen de
Meeren van 't Mindergetal, by de tegenwoordige Verga-
deringe te presenteeren; En alsoo wy legenswoordig {om
se niet te exponeren aen V gevaar op de post te lande
nae Durlach) de beste gelegenheyt hebben, off aen den
Heere Erff-Prince, die hier verwagt word, selfs, off
aen de Htere Marggrave mede ie geven; Soo zal ons
%eer aengenaam %yn, wanneer de Er« van Sminia soude
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konnen bewerken, dat ten eersten en soo ras als doenlijk
een favorable Resolutie van Haer Ed, fflog. daer omtrent
wierde genomen, en dal de Clercq Louis ten spoedigsten
met meergedagte juweelen wederom herwaerts konde ko-
men , omdat ons vertrek naeby, en op aenkomende Sa-
turdat/, by leven en gesondheyt noch vast blyft: Wy
zullen ons hierop verlaten en de voorsigligheyt in het uyt
en in packen aen Uw E. hiermede recommanderen, ver-
blyvende ondertusschen

UWE. wel geaffecfioneerde
(ffet.) M. L. Princesse van Qrange,

Eigenhandig postscriptum:
Vous déués pressé surtouf que on les

renvnje aux plustot avec Louis pour
Ie pmivoir Envoyé avec Ie Prince de
Bade ou Ie Marckgrave , qui panirons
aux premier jours. S.

Soesdyk
den 31 July

1729.
Aen de Secretaris Arnoldi.

De secretaris van Sminia werd gecommitteerd om zich
naar Holland te begeven met eene missive der Staten aan
den erfprins ten geleide der pillegift, ten einde die aan
den prins in persoon te overhandigen, doch deze reeds
vertrokken zijnde, werd die aan prinses Maria Louisa ter
liand gesteld.

Missive van den raad en secretaris Arnoldi aan prinses
Maria Louisa, haar geluk wenscliende met ch volbragte
reize naar Cassel en bekendmaking van het overlijden van
Sicco van Goslinga, met het antwoord van de prinses.
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Madame,
Ayant eu Ie contentement d"apretidre que votre Allesse

Serenissime, apres un heureux voyage, est arrivée à Cas-
sel en parfaite santé et qu'El Ie y a trouvé en mème ét at
Ie Roy son Frére, et tous les aulres Illustres Pareus,
f ai eru, qu'il m'étoit permis de prendre la liberlé den
feliciler tres humblement vôtre Alie Seren^e ef c[e /Ul- en

souhaiter une longue conlinualion. Monseigneur Ie Priuce
jouit aussi, par ia c/race de Dieu, d'une parfaite santé.
Son All^ Serenm« est allee faire un lourt il y a hult ou
neuf jours à Ora?igewoud, d'ou on Puttend ce soir de
retour en cette vale ; j'entends , que i'introduction de S,
A. S. dans la Cour de Juslïce se f era Ie 9e du mois pro-
chain.

Au reste o'est avec beaucoup de ckagrin que je dois
mander à votre Altesse Se?-enme une nouvelle si triste que
celle de la mort de Monsieur de Goslinga, qui déceda
avant kier à Donjum; nouvelle qui doit ét re fort sensible
à vôlre Allse Serme, la per te èiant tres grande et irrëpa-
rable non seulement pour sa familie , et pour cette Pro-
vince , mais aussi pour toule la Republique , et pour la
$Sme Maison en particulier: les circonstances de sa mort
ont élé pleines de conso/ation pour eeux qui t/ ont été
presens; ayant joui de tous ses sens jusqu'au dernier
moment; il est expiré fort tranquil/ement, plein de
conjiance en son Dieu et Sauveur, et apres un adieu
des plus tendres de Madame son Epouse et de ses En-
fans.

Je ne sais rien de certain touokant la Grielenïe, çuoi-
que selon Ie bruit cornmún Monsieur Burmania Ie IJ Col-
lonel y doit suceeder; d'autres parlent aussi du jeune
Monsr d'Aylva, fds du Grietman de Wonseradeel.

En me recommandant toujours tres humblement aux
bonnes graces de votre Alt^e Semme je finis en Vassurant
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que je suis avec tout Ie profond respect et l'attachement
possibles

Madame
de volre AUesse Sérénissime

Leeuwarde Le tres humble et tres obéissant
ce 22 Sept. et tres fidele Serviteur

1 7 3 i - {signé) JY. Arnoldi.

Monsieur !
Je vous suis bien obligée de la lettre que vous m'aves

ecrite, et de nouvelles que vous me donnés de la santé
de mon fils. Vous me ferés plaisir de m'en donner de
temps en tenips durant mon absence qui se trainera ap-
paremment jusqu'au au mois de Novembre.

La mort de Monsr de Goslinga m'a affligée bien sen-
siblement: il a toujours été un verilable et sincere amy
du Prinee mon Fils, qui fait selon moij une grande perte
en sa personne; je compte aussi sa perte bien grande et
peut eire irreparable pour la Province et pour tout e la
Republique, j'espere quon luy donnera un digne succes-
seur dans la Grietenie , je suis

Monsieur
Cassel ce 4e yotre (res ajecäonnée

d'Oclobre 1731. (signé) M. L. Princesse d'Orange.
Het adres was:

A Monsieur
Monsieur Arnoldi,

Conseiller et Secrétaire de
S. A, S. Monseigneur Ie
Prinee d'Orange et de
Nassau

à Leeuwarde.



ARIVOLDI. 93

Toen de koning van Engeland, Greorge I I , in Bloei-
maand des jaars 1733 zijne toestemming gegeven had tot
liet huwelijk ván zijne dochter prinses Anna met prins
Willem IV, werd kort daarna de prins vereerd met de
ridderorde van den Kouseband. De koning zond hem het
ordeteeken door John Anstis, eerste wapenheraut. Het
beeld van St. George, hangende aan een blaauw lint,
bestond uit een prachtigen onyx; het devijs was omzet met
300 briljanten en liet ordeteeken met 13 der schoonste
edelgesteenten. •—• De heraut van wapenen in den Haag
gekomen zijnde, heeft de heer Finch, buitengewoon ge-
zant van den koning, op den 23. Julij in de groote Oran-
jezaal van het Huis in 't Bosch, Zijne Hoogheid de orde
omgehangen, waarna de plegtïge installatie op den 25. dier
maand plaats had. Arnoldi meldde aan prinses Maria
Louisa deze gebeurtenis , die hem daarop een eigenhandi-
gen brief zond, van volgenden inhoud:

Le 4 d'Aout 1733.
Monsieur.

Je vous suis rèdèvable pour la pene quil votis a plu de
prendre a me faire une reîastion sy exsacte de ioultes
les Ceremonie quil ce sont tenue a linsstallastion de mort
Fils comme Chevalië de lordre de la Chariier, Elle a été
fort agrèable pour moy, jespere quil en jouira bien des
annêe, mon Fils.

Vous pouvés être assurer Monsieur que vos attenstion
pour mot/ ne serond point oublié pour en avoir une par-
faüte reconnoissance, je vous en assure et prie de y
voulhir y continue?' de mème quand le temps vous le
permettra: je suis

Monsieur
Votre tres affectionnée

is.) M. l . P. dOrange.
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Toen de prins in Engeland was aangekomen, werwaarts
hij in November 1733 vertrok, tot voltrekking van zijn
huwelijk, werd hij op Zondag den 22. dier maand, terwijl
hij in de Hollandsche kerk, met den minister Hop, de
godsdienstoefening bijwoonde, zeer ongesteld, waardoor
het huwelijk, tegen den volgenden dag bepaald, moest
worden uitgesteld. Op raad zijner geneesheeren begaf hij
zich naar Batîi om de wateren te gebruiken. Arnoldi,
die den prins vergezelde, schreef daarover aan prinses
Maria Louisa, destijds te Leeuwarden residerende, welke
daarop met een eigenhandigen brief antwoordde in Ja-
nuarij 1734.

Monsieur !
Comme je suis loujours fort aJlarmèe du peu de succes

que la santé de mon Ft Is prend pour sont relablissement
enliè, je me trouve souvent par la tristesse tellement
accablê que mon Corps en souffre, aussi sai la raisson
que j'ai du négligé a vous lèpondre a fout vos lettre qui
me sont bien parvenue, jè vous prie dExcuse et de poter-
suivre en vos rèlastion sur Ie sujet de mon Fils, comme
je voij il reste resolue d'allè a Balh. Dieu veuillie benir
la cure et quon voye bientot lEffet dessiré. Mon Estat
foible ne permet pas délre plus long, je suis

Monsieur
Fotre tres bien affectionnée

(signé) M, L. P. dOrange.

Den 4. Maart 1734 keerde de prins, genoegzaam hersteld,
naar Londen terug, alwaar hij den 15. aankwam. Den
20. dier maand ontving prinses Maria Louisa het berigt,
per estafette, van de geheele herstelling haars zoons, en
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dat de voltrekking van liet huwelijk zou plaats hebben
op den 25. dito. Den 5. Mei verliet het vorstelijk paar
Engeland, en deed den 11. dier maand zijne intrede in
Leeuwarden.

Missive van prinses Maria Lotrisa, eigenhandig geschre-
ven aan Arnoldi, betreffende de gesteldheid harer schoon-
dochter , ten opzigte van welke echter de wensch, dat
haar een zoon zou worden geboren, niet is vervuld, daar
zij is bevallen van eene dochter, welke kort na de ge-
boorte is overleden. Yoorts over liet overlijden van den
raadpensionaris Simon van Slingeland, en hare gunstige
gevoelens voor Arnoldi, die , mede door haar voorspraak,
nu geregtsscholtus en president van het krijgsgeregte bij
de Friesche en Nassausche regimenten was geworden.

Monsieur.
Il ma's e/e tres agreable de voirre par la vôtre la

bonne disposilion ou on ce trouve encor la Princesse R.
comme aussie mon Fils, Ie terme des nouvelle de /heu~
reusse delivrerence approche a pressent que je me Ie fi-
gure bien pres , peu de jours nous en fournirons la joye
de lapprendre parvenue a ce heureux jours, Bieu veuilke
Ie benir avec un Fils,

La disposition que mon Fils a fait en votre faveur
nous a été fort agreable aussi', et je souhaitte que vous
en jouissie avec tout agrements une suitte d'année. Je
suis bien aisse que vous aves la bonne Idee de moy que
je ne suis point indifferens a votre bonheur, ca?' je Ie
sw's aussi point, vue l'ansstene relastiwns.

Vous mob/ige aussie avec, vôtre affensfion envers moy a
miriformer de ce qui conceriie Ie pu'rilc, javoue Monsieur
que je suis tres sensible aussie a la perle que Ie public
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vient de f airs aux G. Penssionaire, Cet une perte cer~
tainement, vue quil connoissoû linteres de la Republique
a fond, je souhaitte que ce poste soy bien remplie, mats
la faveur raigne quelque plus fois que la vue de salisfaire
aux employ. Je vous prie Monsieur de voulloir continuer
de meme et d'etre persuadé que je suis

Èttxnsieur, volre tres affectionnee
Ie 4 xbris (signé) M. L. P. dQrange.

1736.

Bij missive van den 16. Juîij 1762 meldde Arnoldi aan
de prinses Maria Louisa, dat de magistraat van Leeuwar-
den , op bijzondere aanbeveling van PI. H. en de favorabele
ingekomen berigten nopens Dr. Tydeman (vader van den
geleerden en verdienstelijken oud-hoogleeraar in de regten
te Leiden) eenparig had bcoloten denzelven tot rector en
gymnasiarch te verkiezen; dat de magistraat en de stad
hunne verpligting aan de prinses zouden betuigen, wegens
de moeite en de goedheid, die Ii. H. had gelieven te
nemen, om de scholen te Leeuwarden van een zoo be-
kwaam hoofd en rector te doen voorzien; „ eene zaak die
ten allen tyde van veel importantie is, maar in het by-
zonder tegenwoordig, wegens de geringe talenten van den
conrector."

Verder loopt de brief over de beroeping van een pre-
dikant, verlangende Arnoldi bekend te worden met het
gevoelen der prinses, tevens aanbevelende de beide Schra-
ders, ter voldoening aan den algemeenen wensch der
gemeente, dat er nu eens een inlander verkozen wierd.

Het antwoord der prinses luidde aldus:
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Soestdyk, den 19. Juhj 1763.
Weledele Gestrenge Heer f

Wy %ien met genoegen uyt de Missive van den 16 dee-
ser, dat de Magistraat, conform het eerste advys door
JJWelEd, Gestr. gegeeven, den door Ons gerecomman-
deerden Dr Tideman eenpaarig tot Rector en Gymnasi-
archa heeft verkoren, en twyffelen Wy niet of deselve
zal aan de verwagtinge , die men volgens de goede ge-
tuygenissen van syn bekwaamheid billyk moet hebben tot
genoegen voldoen.

Ten opsigte van de kerkelyke zaaken konnen Wy aan
JJWelEd. Gestr. boven het reeds bekende, niets verder
melden, als dat wy duydelyk ziende, hoe alles contrarie
onse intentie word gedaan, Ons daaromtrent niet verder
zullen inlaten, maar veel eer het vervolg daarvan af-
wagten; remarqueerende nog maar op JJWelEd. Gestr.
voorstel om beyde Schraders op een nieuwe Nominatie
te brengen, dat hel een qroote hardigheid voor den oud-
ste zoude zyn, indien de jongste broeder aan hem wierde
voorgetrokken. — Wy blyven

UWelEdele Gestrenges
Dienstwilligste

(get.) M. L. P. d'Orange.

Missive van Arnoldi aan prins Willem Karel Hendrik
Friso, toen student te Utrecht, dezen meldende dat prin-
ses Maria Louisa hem benoemd had tot secretaris van
Hare Hoogheid, en beveelt zich in de gunst en bescher-
ming van den prins aan:

Monseigneur !
Comme Son Altesse Madame la Princesse, Mere de

votre Altesse, m'a fait la grace, de me conferer la Charge
VI. 7
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du Secrétaire de son Altesse Serenissime, j'espere que
volre Aliesse Serenissime me voudra bien permettre, que
je prens la libertè de m''acquiter tres humhlement de ce
premier devoir envers votre AUesse Ser., de me jetter à
vos pieds et de supplier votre Altesse Ser. de me vouloir
faire la grace d'agreer aussi ce ckoix, et de nihonorer
de sa tres haute proteclion. Ma felicüè sera parfaite,
Monseigneur, si ma conduite et mes petites services pour-
roient être agreahles à son Altesse Madame, et à votre
Aliesse Ser. Mais je tremble a la seule pensee de mes
defauts et de mon incapacité pour remplir dignement
toutes les fonctions de eet important emploi; el je sens
presentement fort bien latemerité, que j'ai eue, d'aecepter
cette charge, quand je me trouvois surpri par la propo-
sition, que son Aliesse Madame me f aisait faire la dessus.
Pourtant la gloire de servir une si ittustre Princesse,
et un si grand Prince Va emporté dans mon esprit sur
toute autre consideralion, et m'a fait esperer, que je
pourrai avoir aussi ma part de la bonté si connue de
son Altesse Madame et de votre Altesse Ser., de vouloir
bien excuser qratieusement les fautes et les meprises de
ses fîdels servifeurs. C'est donc en cette consideration,
Monseigneur, que je tacherai, sous la grace de Dieu,
de faire tous mes efforts pour me former, et d'acquérir
la capadlé et la science qui me manque et qui est si
nécessaire pour un emploi de cette espece, étant bien sur
que je ne manquerai point de fidelitë, ni des soins, et
d'assiduilé, pour m!acquiter de mon devoir d'autant qu'il
me sera possible.

Je prie Ie grand Dieu, qu'il veuille combler votre Al-
tesse Ser. de toutes sortes de benedictions et de prospe'
rite%; quHl lui plaise d'agreer, que votre Altesse Ser.,
qui est deja l'objet de l'amour et de Vaffection de tous
les habitans de la Republique, en devienne bienlot Ie
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Protecleur, Ie Gouverneur et Ie Chief; et qu'ainsi votre
Altesse Ser, jouisse de toutes les charges eminentes et
des hautes dignitez de ses Ancêtres, aussi bien que de
leurs hautes vertus, lesquelles on voit deja si agreable-
ment briller dans votre Personne Ser., et qu'ils nous
donnent Vheureux augure, que la Republique rien doit
atlendre des actions moins grandes de votre Altesse Se-
renissime, que de tous ces grands Heros d'immortelle
memoire,

Je suis avec Ie plus profond respect et la plus grande
soumission

Monseigneur !
Be votre Altesse Serenissime

Ie tres humble, tres obeissant
a Leuwarde et tres fidele Serviteur

ce 7 Febr. 1728. (signè) JY. Arnoldi.
Het opschrift was;

A son Altesse Serenissime
Monseigneur Ie Prince d'Orange et de
Nassau, Gouverneur et Capitaine Ge-
neral des Provinces de Geldre, de Frise,
de Groningue et Ie Pais de Drenthe,
etc. etc. etc.

a Utrecht.

De prins wenscht Arnoldi geluk met zijn voorgenomen
huwelijk: /

Monsieur. La maniere avantageuse, dont on m'a parlé
du merite et des bonnes qualitéa de la Demoiselle que
vous recherches en mariage; me fait juger favorablement
du gout que vous aves pour les grands engagements. Si
Fagrement que vous me demandés a eet egard, peut vous
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etre utile dans l'execution d'un si bon dessein, non seu-
lement je vous l'accorde de tres bon coeur, mats je vous
souhaite aussi de même un prompt et heureux succes dans
vos belles entreprises, en vous assurant que je suis aveo
estime

Votre tres affectionné
Utrecht ce/Ö Avril (signé) G. C. ü. F. P. D'Orange.

1729.
Eigenhandig P. S. van den prins.

Ou moin faite de votre mieux d'avoir
un fils dans (espace d'un an apres Ie
manage.

Daarop antwoordde Arnoldi:

Je voudrois de tout mon coeur, Monseigneur, d'etre
deja si avance dans mon entreprise, que je pourrois
remplir la recommandation que V. A. S. me donne dans
son Postscriptum, mais quoique je me jlatte dun heu-
reux succes, je vois bien qu'il me coutera encore bien du
temps et bien des peines avant que de venir a bout, ma
Maitresse paraissant pas si pressée que je Ie suis; elle est
a present a Buitenpost a la campagne pour y faire un
sejour de trois semaines, et a peine aye obtenu la per-
mission rf^ venir une seule fois la voir etc.

Missive van Arnoldi, toen raad, secretaris en thesaurier
van den stadhouder, over de financiën van Z. H.:

Boorlugtigste Prins,
Genadigste Heer.

Uwe Hoogheits dienst verpligt my, om aan Denselven
op het respectueuste kennis te geven van den staat van
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mr/n comptoir, ten einde daer omtrent door Uwe Hoog-
heits hoge ordres sodanig moge worden voorsien, als
Deselve sal goedvinden en nodig oordeelen, tot maintien
van Uwe Hooghfs Credyt en om by Uwe Hoogh*1* komste
alhier niet in verlegentheit te geraken.

De nog onbetaaldeRehen bedragen ƒ 7352-12-:
Waerte boven Toutenburg wegens

paarden en hooy competeert circa. -5910- :»:
De verschenen intressen bedragen - 1812- 5-:
De Tractementen en Pensioenen,

1 JYov. 1735, of 'sommige eerder ver-
schenen, behalve die door den Inten-
dantCevaz sullen worden betaald,zyn - 8O23-15-:

De dagelykse betalingen, als van
Bouwknegts , kostgelden , en klei-
nigheden, zullen tot nieujaar toe,
ten minsten bedragen - 15OO- : -:

Dus te samen te betalen /"24598-12-:
behalven de Rekeningen die dage-
lyks inkomen.

Daertegens is tegenswoordtg in
cassa omtrent ƒ5000- : -:

Van Groningen stael nog in te
komen - 1OOO- : -:

te samen . ƒ 6OOO- : -:
En daerenboven voor nieujaar niets van be-

lang , of waarop men staat kan maken.
Diensvolgens komt te kort f 18598-12 :
Hetgeen van Nieujaar te goede zal wesen zal noodsa-

kelyk dienen gedesiineert ie blyven, voor de Hofhoudinge,
wanneer Uwe Hoogheit beneffens Hare Kone Hoogh* sig
alhier zullen bevinden, en zal voor al niet meer als toe-
reikende daer toe wesen.

Onder de onbetaalde Reken/1 is het voornaamste gedeelte
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reeds vry oud ; voornamelyk de wede Pierson, de wede
Faber en de Passementwerker Meinsma doen onopkoude'
lyk instanlien om betalinge ;

Toutenburg is mede omtrent desen tyd geassigneerd; —
De Intressen en Tractementen* kunnen niet uitgesteld

worden behoudens Uwe Hts eer en credyt; —
Diensvolgens neme ik de vryheit om Uwe Hoo^hf on-

derdanigst in bedenken te geven, of Deselve niet zoude
gelieven goed te vinden, om een Ordonne van subsidie
voor myn comptoir te laten depechèren op den Er Rader-
maeker ter somma van 15 « 1 6 duisend guldens, om
door denselven ten spoedigsten alhier aen my overgemaekt
te worden.

Ik onderwerpe alles op het nederigste aan Uwe Mooghts

goedvinden, en blyve altoos met alle eerbied en submissie
Doorlugtigste Prins, Genadigste Heer!

Uwe Hoogheits
Ootmoedigste, gehoorsaamste,

Leeuwarden den en seer getrouwe Dienaar
12» JYov 1735. (5^.) N. Arnoldi.

Extract uit eenen brief van Arnoldi aan den stadhouder
aangaande de publieke zaken:

Doorlugtigste Prins,
Genadigste Heer.

Ik ben Vry dag hier weder terug gekomen, enz.
Tot Haarlem en Leiden zynde, heb ik aldaar bespeurd,

dat het in die twee sleeden, gelyk elders in Holland,
ook niet ontbreekt aan mensahen, die aan Uwe Hoogheit
geatlaeheerd zyn, en na verandering zouden tvenschen,
alsmede dat men doorgaans van gevoelen is dat de
voornaamste reden, van de inactie van de Fransen, en
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waarom dese het Geallieerde Leget en de Republyk niet
overvallen hebben ten tyde van de Confusie by Breda,
geweest is, de apprehensie, dat de Hollanders dan ge'
noodzaakt zouden wesen hunne toevlugt tot Uwe Hoog-
heit te nemen; hoewel ik wel wele, dat Uwe Hoogheit
van dit alles ten volsten is geinformeerd is, bid ik Uwe
Hoogheit aan mijn irou en iever te pardonneren, dat ik
hetselve ten overvloede alhier melde;

De Overste Zf Acronius roemt ten hoogsten de groote
bravoure en beleit van den Prince van Hessen Philips-
thall in 't beleg van Mons gehouden, en betuigt, dat er
by al de Trouppes van den Staat een algemeen verlangen
is, om Uwe Hoogheit aan hun hoofd te sien , te meer,
terwyl se over hun legenwoordigen Generaal en Chef
hoe langer hoe minder te vreden %yn.

Ik blyve met het nedrigste Respect en trouwste devoue-
ment

Doorlugtigste Prins,
Genadigste Heer.

Uwe Hooghis onderdanigste Gehoor-
Leeuwarden saamste en Getrouwste Dienaar

16 Aug* 1746. (gei.) N. Amoldi.

Missive van den stadhouder aan de gecommitteerden in
het mindergetal Arnoldi en Itsma, eigenhandig geschre-
ven , over de handelingen ten landsdage, liet betalen der
quotaas, en het erfelijk verklaren van het kapitein- en
admiraalschap-generaal.

's Hage den 2 Maert 1748.
Mynheeren.

Nae ik uit de Brief van de Heeren van den 27 jongst-
leeden merk, vordert de landdag niet heel seer, de Heeren
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zullen uit myn voorige en wel speciaelder uit de myne
aen de Heer van Schwart%enberg gesien hebben wat ik
noepens onse Provinciaele financiën dagte, en ik persi-
steer' by die idee, waerdoor by de drie millioen gevonden
zouden zyn en waer mede men het werk gaende zoude
kunnen houden; dat dienen de steeden voorall aen te
dringen, en dan sal men ten minsten niet kunnen Præ-
texteeren dat er geen moogelykheit is om de noodige
Penningen op verre nae te vinden, maer dan sal de
kwaade will meer als het onvermoogen, voor het aen-
gesigt van alle de Bondgenooten blyken. Ik tveet my die
Clausule van het Consent en de augmentalie van de der-
tig duizend man niet te herinneren. Hoe het zij men kan
de Republique niet verlooren laeten gaen, en een saek
die niet minder presseert is dat ten spoedigsten de quota
van de Provincie in het geene lot het eerste termyn van
de Subsidie aen Ruslandt, en tot den doortogl door
Polen vereist wordt, alhier overgehaelt worde, daer het
fatsoen van den Staet by geinteresseert is, en daerom
door de Meeren aen d' andere Camers moet worden een-
dagtig gemaekt. Ik sal met gelyke Resignatie te gemoet
sten wat noopens de patenten aen my sal toegesonden of
aengeschreeven worden, en wat over de Propositie van
de Meer van Swartzenberg sal worden beslooten. Het is
een werk van belang voor het welweesen van den staet,
en soe als ik er nog hier nog in Zeelandt en Elders geen
solicitatie van heb gemaekt, denk ik het alsoo weinig in
Vrieslandt en Sladt en Lande te doen. Ondertussen is het
onaengenaemste, dat terwylen vyff Prov. gereed %yn om
het Cap. en Admiraelschap Generael van de Unie Erffelyk
te verklaeren, die saek sonderling opgehouden werdt door
twee Prov,, die d' oudste Relatien tol myn Huis hebben,
en die dus oorsaek zyn dat by schielyk overlyden van
wyn tegenswoordige of binnen korten slaende gebooren
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te worden Posteriteit verstootten of in het on%eeker ge-
laeten zoude werden van die Charges te bekoomen, daer
men in Vrieslandl moogelyk niet op en ledl; ik ben met
veel Consideratie

Mynheeren
JJWEd. Bienstw, JOienaer

(ffet.) Prince d'Orange £f Nassau.

De genoemde gecommitteerden in het mindergetal schrij-
ven aan den stadhouder over provinciale belangen, de
opdragt van landen aan de Provincie en misbruiken des-
wege , over de slatting der Ee , de financiën en Harlinger
zeewerken.

Zeeuwarden den 20 Febry. 1751.
Boorlugtigste Prins en Heer

Het mindergetal dese week alle dagen met veel assidui-
teit vergaderd geweest zynde, gelyk ook meest de ka-
mers , vinden wy ons verpligt UWE Hoogheit met allen
eerbied een kort verslag te doen van de voornaamste
saaken, welke tot dus verre %yn voorgekomen, en hoe
verre daarmede gevorderd is.

Het sal UWE Hoogheid nog indaglig wesen, dat in 't
begin van de veesterfte, de Pastorye goederen van ver-
scheide dorpen provisioneel voor de tyd van 10 jaaren
aan den lande %yn opgedragen, en onder de administra-
tie van de Secretarien van de Grietenyen gebragt, terwyl
de Prædicanten van die dorpen soo lang suppletie trek-
ken ; nu wort by hel 4e point versogt, dat sekere bou-
vaïlige huisinge van een pastorye plaats van het dorp
Tjerkwerl {hetwelk mede in het geseide geval is) ten
kosten van den Lande merkelyk mogte worden gerepa-
reerd; in welk versoek het Collegie had gedifficul(eerd,
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om reden, dat op dese wyse oude vervallene Pastorye
plaatsen en Prœdicantshuizen in deese 10 jaaren op 's
Lands kosten kunnen worden vernieud, en de Pastorye
goederen merkelyk verbeterd. Terwyl ook hiervan eeni'ge
Exempelen geallegeerd wierden, en te gelyk gesproken,
hoe seer het een bekende saak is, dat de administratie
van dusdanige en vele andere Pastorye goederen door de
Secretarien, een seer schadelyke saak voor de Provintie
is, en dat in tegendeel heel voordeelig zoude zyn de ver-
koopinge van die goederen, by percelen, en te beginnen
waar het wegens klyn, stemmen , off andersins, meest
profitabel zoude wesen, soo heeft het quart. van de stee-
den in consideratie gegeven, om dese soo nuttige saak
eens nader voor te dragen aan UWE Hoogheit, die reeds
by het 41n Artl, van 't Reglement heeft vastgesteld dat
dese goederen publiquelyk by percelen, op den tyd door
UWE Hoogheit nader te bepalen, zullen worden verkogl;
over dit advys van de Steeden zal eene Conferentie ge'
houden worden; ondertussen voorsien wy, dat dit point,
gelyk van Ouds, aan sommige niet aangenaam zal zyn.

Een ander misbruik en regt frauduleuse practyk dage~
lyks bespeurd wordende in de menigvuldige opdragten
van Landen aan de Provincie, waarvan de Eigenaars
onmaglig zyn de Floreen te hoeden, heeft aanleidinge
gegeven om te denken hierin te voorsien, en te beletten
de frauduleuse donatien en practyken, die tot nu toe zyn
gepermitteerd geweest, als maar de donataris de waarde
van 500 Gis. aan goederen, boere-reeu off vee besat;
gelyk daarvan nu een notabel exempel was, dat iemand
eene Saté en Landen in Gaasterland beswaard met byna
44 Floreen, (welke aldaar alle Jaren, ongeveer 440 Gis.
bedragen) had gedonateerd aan een sobere boer, die nau-
lyks in 't geheel de waarde van 500 Gis. in de wereld
heeft, zekerlyk met intentie dat dsse boer na 10 Jaren
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dese landen beseten te hebben, deselve aan de Provintie
%al opdragen, gelyk men alsoo gedurig doet; hierover
%al mede Conferentie gehouden worden, willende het
quarlr van de Wouden egter het tegenwoordige geval
laten passeren, als niet slrydig met de letter, dog wel
degelyk met de intentie en het oogmerk van de Wet.

Het slatten van de Ee, dooi die van Doceum op nieu
en met veel aandrang van bondige redenen, soo de com-
mercie als uitwateringe rakende, versogt wordende,
schynt by veele alwederom op de lange baan geschoven te
zullen worden. Oost° segt, by provisie in statu; West»
renvoi aan 'tCollegie, en Wouden, in te schikken. Onse
kamer dese week niet meer als 3 off ten hoogsten 4 Stee-
den hebbende uitgemaakt, hebben wy expres nog geen
advys uitgebragt, maar willen wagten tot de nieuwe
week wanneer wy hopen completer te zullen %yn, en een
advys uit te brengen overeenkomende met de salutaire
gedeclareerde intentie van UWE Eoogheit. Eet is de
kamer van de Steeden niet alleen, die men meesten tyt,
in een seer klein getal van Leden vergaderd siet, selff
maken andere het somtyds nog al erger in dit opsigt.

Be penibelste deliberatien 'zullen %yn over de Financien
waarvan een gedetailleerde en nette Balance is opge-
maakt , die %ekerlyk eerstdaags na gehouden Conferentien
daarover, aan UWE Eoogheit staatsgewyse zal gesonden
worden ; ondertussen kunnen wy niet afz-yn, de annexe
compendieuse Balance eerbiedigst by desen aan UWE
Eoogheit te laten toekomen, door welke wy lot ons har-
telyk leedwesen genooddrongen zyn UWE Eoogh. onder
het oog te brengen de immense som die er te kort komt.

De Heeren Commissarien van UWE Eoogheit lot de
Harlinger Zeewerken, hebben eergister aan Gecommn
van den Staat en van de Stad opening gegeven van hun-
ne Consideratien, om die saak by een minnelyk accom-
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modement te termineren, deselve zullen by wege van een
point voorgedragen, en soo wy hoopen, wedersyds aan-
genomen worden.

Wy blyven met het diepste respect en troutvsten iever
Doorlugtigste Prins en Heer

UWE Iloogheits
Onderdanigste gehoorsaamste en

seer getrouwe Dienaren
(get.) N, Arnoldi, W. v. Itsma.

Brief van den eersten wapenheraut van de orde van
den Kousenband, John Anstis Grarter, aan Arnoldi, hem
berigt gevende van zijne terugkomst in Engeland, van
zijne volbragte commissie, de ontmoeting ten hove, ver-
tooning van den gouden degen, zijnde een geschenk van
den stadhouder, wijders beschrijvende het costuum der
orde enz.

Sr
The wind beinq contrary, I was six days upon the

sea, and upon Saterday last waited upon his Majesty
at Eampton Court, and at his Levée delivered his High-
ness's letter, which He then put into his pocket, $f im-
mediately was pleased to give His hand to me $f to my
Son to kiss: publickly, asking me only questions relating
to my passage out and home.

Soon afterwards I waited upon Her Majesty at her
Levée, where af ter the like üeremonys of kissing her
hand, She was pleased [at a dislance from the company)
to ask me several questions. As to the rites of the cere-
mony I referred my self to the narrative of them sent
to the Secretarij of State, which I supposed would be
either published at large in the Gazette, or with such
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abridgements, as should be thought proper. And as to
the Prince himself, I had the opporlunüy of giving that
ckaracter, which all the world, who have the honour of
knowing his Highnesse, will allow to be just. The Queen
was pleased to fake notice of a knot to the handle of
my sword, and smiling said, She had never seen me in
such Equipage bef ore, and whether I had gotten a Mis-
tresse ? which gave me an occasion of mentioning the
Generosity of his Highnesse to my self, and the Offîcers
of arms, who went with me, and his discharging noi
only our Expences, but of those Englisch Gentlemen,
who chanced to lodge in the same House with us, though
some of them were entire strangers to me; which indeed
gave me confusion 8f uneasinesse.

I apprehended, that His Majesty af ter He had read
the letter, might probably send for me, and have impar-
ted to me the time, when the Installation should be had
at Wïndsor, fy have commanded me to préparé the in-
struments necessary for that purpose, and therefore I
staid Sf dined with the Duke of Richmond, the Lord of
the Bedchamber then in waiting, 6 ^ received no com-
mands at all.

The notion among the Courtiers was , tÄat the Instal-
lation would be appointed on the Birthday of Uis High-
nesse, which I take to be the 18th of Aug* according to
our method of computation, but I presume that report
may be built upon conjeclure only, but you may depend
upon receiving an account from me of te time, as soon
as it shall be appointed (11).

(11) Den 2, September 1733 werden, met de gewone plegtigheid
de drie nieuw benoemde ridders van den Kouseband, de prins van
Oranje, de hertog van Devonshire en de graaf Welmington, in de
kapel van St. George te Windsor geïnstalleerd.
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In discharge of my promise I now describe te JSabits.
The surcoat is of crimson velvet lyned with white tajfaty
being a loose garment or coat reaching down below the
knees with loose sleeves not to be put upon the arms,
but hanging bachwards , with places, or sliis made in
those sleeves to put the arms out, which surcoat, the
edges whereof being so twined, that the lening of withe
taffety of the breadth of above an inch may appear, is
girt about with a crimson velvet girdle or bolt, to which
the sword used by the knigths is hung (which sword 8f
scabbard you can easily describe êf the pommel of it,
being only a crosse stilt),

The Mantle is a large loose upper garment of velvet
of blue or celestial colour, lined with white taffaty,
reaching down to the ground, upon the left shoulder of
it the arms of S* George argent a crosse gules is em-
broidered, surrounded with the garter inscribed with the
•motto of the Order: Honi soit qui mal y pense, composed
of oriental pearls, (you will be more particular in the
description by the view of it). I think there is no glortj
issving from it, as there is upon the Star worn upon
the breast, where you will be please to observe that the
qlory or rays issve from the crosse, 8f not from the
Garter that incircles the crosse. This mantle is fastned
about the neck by a long cordon made of blue silk, 0!^
Venice gold woven together twisted round, having at both
ends large tassels of the same silk and gold, with cor-
don being tyed info a knot fixes the mantle.

The Hood, which is placed upon the right shoulder
over the mantle is of crimson velvet lyned with white
taffaty, made in the ancient form of a chaperon, 0!^
hangs down the back, being fastned by a tippet brought
athwart the breast by tucking it under the crimson velvet
girdle or belt.
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I know not whether you will take notice of the length
of these Vestments, or the diameters of the crosse upon
the left shoulder, or of the star, because they were de-
signedly made lesse fhan they would have been for a
companion of larger stature.

I enclose the Gazette, that by comparing it with the
copy you have of the papers sent to the Secretary, you
may be apprized of the omissions, though I can, as yet,
guesse not the reason of them, unlesse for saving paper.
Mr Finch will pardon me in not sending him this paper,
since I hope you will shew it to Mm, for I am in the
country, and cannot in this place get another Gazette.

lf you have any intention to perfect the whole Pro-
ceeding either for your own curiosily, or to have it
published, it may not be improper in my poor opinion
to add the particulars of the Dinner fy Desert, fy method
of it, (which you have) and likewise the generosity of
ais Highnesse in the presents to me, and to the OJjficers
of arms by general terms, or in particular, 0»^ that
upon our waiting upon Bis Highnesse to return our
humble thanks fy to expresse our gratitude, Sis High-
nesse gave me a letter to the Soveraign (where of you
have the copy) which was delivered by me at Hampton
Court on the 28 tn of this month, where I 8f my Son had
the honour of kissing his Majesiies hand in publiek.

I must request you to present my most humble duty fy
gratitude to His Highnesse with assurances of all ser-
vices within my power.

I am by all tyes obliged to make my acknowledgments
of the great civilities 1 received from every one of the
Princës family, for which I beg you to treurn them
thanks, untill such time , as I shall be enabled to do it
in person to them in England, which I hope will be
very soon.
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You'l be pleased to direct your commands to me at
Mortlake inSurry nearLondon, where I most by reside,
by which means they will reach me one postday sooner,
than if the letters were directed to me in London.

I am with the graelest respect
Mortlaket he last Tour most obedient humble Servr

of July 1733. (Sfe^) John Anstis Garler.
Next post I shall send the Draught

of the Arms of the Princesse Royall in a
small excutcheo?t, which is now painting.

Brief van Sierk Arnoldi, predikant te Berlikum, aan
N. Arnoldi, bevattende bijzonderheden omtrent het sneu-
velen van den majoor Karel Duco graaf d'Aumale, com-
mandant van het regiment cavalerie van den prins van
Birkenfeldt, in den ongelukkigen veldslag van Eocoux,
welke in de berigten van dien tijd eene halve bataille ge-
noemd werd, dewijl de opperbevelhebber een werkeloos
toeschouwer van den strijd geweest was, en vele troepen
daaraan geen deel hadden kunnen nemen. •—• Van het
oude en vermaarde geslacht Aumale was de eerste, die
zich hier te lande vestigde, Philippus Nicolaas, gehuwd
met Anna van Cuik Mierop. Vervolgens bleven vele af-
stammelingen met Nederlandsche familiën verbonden, en
traden in de krijgsdienst bij onzen staat, doch het manne-
lijk oor is uitgestorven. Deze Karel Duco was de jongste
der zes zonen van Jacques graaf d'Aumale en Civile
Susanne barones du Tour. Hij is getrouwd geweest met
Anna van Assendelft, bij welke hij twee zonen en vier
dochters verwekte, van welke Sophie Elisabeth, geboren
in 1735, getrouwd was met Georg Frederik baron thoe
Schwartzenberg en Hohelansberg, grietman van Menaldu-
madeel, verzorger van het Friesch Charterhoek.
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Wel Edele Heer en Mevrouwe!
Uooggeagte Neef en Bigt !

Bewyle het den Almagtigen naar syne grote goedigheit
behaagt heeft onse dagen tot soo verre te verlengen, dat
wederom, een nieuwjaar ons voor de deure staat, soo
vinde ik my verpligt UTVEdn met de Uwe dieswegen te
feliciteren, en hartelyhst te wenschen, dat dit oude ir,-.
des lieeren gunste synde geeindigt, V nieuwe jaar onder
V lieflijk • ligt van syn aanschyn van IlWEd11 aangevan*
gen, en inet nog vele andere onder V genot syner aller-
dierbaarste zegeningen mag worden doorgebragt, tot ere
van synen groten name en tot UEd"^ verquikking, vreug"
de en blytschap.

De knecht van wylen den Meer Graaf van. Aumale is
eindelyk gearriveert, en gisteren by my geweest, {Everi
te weten) my omstandig verhalende het droevig noodlot
van syn Heer, hebbende namelyk hy syn Heer, die reeds
den lldn (12) des middags syne dodelyke wonde bekomen
hadde, en van V paard gevallen was, nadat denselven
lange te vergeefs op 't slagveld gesogt hadde, eindelyk
den 17 des namiddags twee uir te St. Trujen in een ten
uittei'sten deerniswaai'digen staat in een minderbroeders
klooster, als ware hy een arme slaaf of bedelmonnik op
stro liggende, gevonden, hebbende een allergrofst hembf
aan V lichaam, allerslegtste muts \>p syn hooft, dierge-
lyke de geringste van ons volk hier naulyks dragen, en
na dat de knegt maar 3 uiren by syn Heer geweest was,
en met denselven weinige woorden gesproken hadde,
stierf syn Hoog Wel Geb., des avonds te vyf uir (13) ,
%ynde het weinige van synen nog overigen leeftyd gesta-

(12) Den 11. October 1746.
(13) De graaf is dus niet den 11, October zoo als de geschie-

denis vermeldt, maar den 17. dier maand gestorven.

VI. 8
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dig biddende geweest, en korf voor dat Hy syne oogen
sloot, hadde hy gesegt: „ och myn arme kinders!" Het
lyk is door twe muilezels, de ene voor en de andere
agter, en dus in 7 midden, naar Maastricht- getranspor-
teert, en aldaar in een kelder neergeset, met alle staat-
sie, overeenkomstig het fatsoen van een so groot man. —
Syn goudbeurs was de Graaf al quyt, toen Evert hij
hem kwam, en %yn goud horologie hadde hy weg vereert
aan een Frans Officier, ten einde die hem, nu gewondt
%ynde, wal ter zyden afbragt, om door de paarden niet
vertrapt te worden; onlydelyk een pyne hadde hy gele-
den , op de wagen van 't slagveld, beneffens andere ge-
kwetsten , langs een straatweg naar St. Trujen qevoert;
maar 't meeste daar hy sich by syn knegt over beklaagde
was , dat een Franse soldaat, Hem uit enkele baldadig-
heit in synen deerniswaardigen toestand op 't slagveld
ongenadig afroste, vertonende daar af nog de pynelyke
lidtekens in den arm aan synen dienaar. Ik wil wel
seggen, dat ik dese droevige mare niet konde hooren
sonder tranen te storten. Sed sic f uit in fatis. — Scheide
derhalven van dese droevige historie af, doch soucle het
niet by desen so extensyf gemelt hebben, ten ware by dit
ongemakkelyke winter saisoen voorgenomen hadde het
Collegium Xenodochii(\A) op aanstaande maandag te
toppen, en vier sestehalfjes f e verbeuren; versoekende
myn schuldigsten dienst aan de Heeren medevoogden, en
met harlelyke danksegging voor dese Couranten, en ver-
soek om nieuwe. Tekene my met ongeveinsde hoogagting
en hartelykste dienstaanbieding aan TJWEd. en Uwe lief-
ste kinderen.

UfVEdns onderdanigsten Dienaar en Neef
Berlicum 30 Bec. 1746. (get.) S. Arnoldi.

(14) Xenodochium, gasthuis, hospitaal. Hier het Popta-gasthuis,
waarvan hij voogd was,



AENOLDI. 115

P. S. Niemand van de Meeren van
Assendetft koomt over, of de Hollan-
ders van wat harde?' naturel %yn, dan
wy Friesen weet ik niet, maar wel dat
die conduite my niet behaagt.

1eP.S. Evert vorengemeld salmi Hos-
pes worden in de Herberg van Swobbina,

Extract uit eenen brief van den luitenant H. R. Trip,
betrekkelijk den even ongelukkigen veldslag bij Lafeld,
welke actie, even als die bij Eocoux, door de terughou-
ding van een groot gedeelte des legers, noodlottige gevol-
gen had voor de bondgenooten, in weerwil van de dap-
perheid der strijders , want na het verlies van geheel Staats-
Vlaanderen, moest nu Bergen op Zoom het ontgelden.

Hoog Edele Gestrenge Heer,
Myn Heer en Seer Geëerde Neef!

JJ Hoog Ed. Gestr. seer geëerde van den 27en Juny is
my wel geworden , Sera enz.

Om II Hoog Ed. Gestr. een detalle te schryven van de
batlalle die den 2den deser voorgevallen is, denk ik sal
onnodig wesen, dewyl niet twyfel of sal U Hoog Ed.
Gestr. reeds beter bekend wesen, als soiide konnen mel-
den , en van het verlies van weerskanten word nog on-
gelyk gesproken , also niet qehoort heb dat de lyst van
onse syde nog is opgemaekt, dog volgens de meeste ge-
rugten so souden er een 4OOO man van ons syn gebleven,
ie weten Engelsche, Hanoversche en Hessen en van onse
oavallery, want wy met onse infantery, so wel als de
gehele Oostenryksche armee maar toekykers syn geweest,
dog evenswel hebben de Oostenrykers in de retraite nog
al wat geleden, want die de regier vleugel uitmaekten ,
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en dat de agtersie waeren, en de Franseken ons lol dîgt
onder Maestrigt niet een geduurige cannonnade convojeer-
den; van onse Hollandsche infantery geloof niet dat tien
man verloren hebben; onse Vriesche Cavallery Regiment
heeft al wat geleden, dog geen een officier verloren, en
is alleen de Ritmeester Kempenaer maer ligt gequetst en
heeft een îdeyne conlusie aan syn schouder gekregen,
maar is gisteren alweder by het regiment gekomen, maer
den. Oversten Bouritius is met syn peerl gestort en heeft
verscheyde swaere contusien door het trappen van een
Escadron Fransche peerden, 't welk over hem is heen ge-
gaen, bekomen; so dat men daer over nog al enigsinis
hedugt is, en de Capt Lt Camminga is gevangen geno-
men , anders weet ik van geene Yriesen of Groningers
die eenig ongemak hebhen bekomen; de Franschen segt
men hebben wel de helft meer verloren als tvy, dog wat'
kan dit helpen f wy hebben wederom moeten wyken en
ons qroote geluk nog dat de Franschen haer niet van haere
avantage bedient hebben, want sy na de Engelsche, Sa-
noversche en Messen reeds volkomen weg waeren, ons in
de flanque hadden konnen vallen, jae byna volkomen van
Maestricht couperen, wanneer het er nog vry slegler
solide uilgesien hebben, dog het is tegenwoordig al droe-
vig genoeg en vrees dat het nog slimmer gevolgen sal
hebben voor ons Lieve Vaderland,

Blyve nae versekering van myn onderdanigst respect
aan U Hoog Ed, Gestr. Mevrouw II Hoog Ed. Gestr.
Beminde, en aan U Hoog Ed, Gestr. familie,

Hoog Edele Gestrenge Heer
Mijn Heer en Seer Geëerde Neef
U Hoog Edele Gestrenge Onder-

In de Camp by Maestricht danigsle Dienaer en Neef
den 5<=n July 1747. (get.) H. R. Trip.




