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PENNINGKUNDE VAN FRIESLAND,
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I.
MICHEL HÖGELCKO.
T

J-n het penningkabinet van den Heer A. P . H. Kuipers
berust een zilveren penning, door den Heer W. Eekhoff,
in De vrije Fries, Iste deel, blz. 321-— 341, in het jaar
1839 uitvoerig en naauwkeurig beschreven en geschiedkundig verklaard (1). Wij gelooven onze lezers, die rneer
van de geschiedenis en de aanleiding tot het ontstaan van
dien penning begeeren te weten, derwaarts te mogen verwijzen. Het zij genoeg hier aan te stippen, dat aan Michel
Högelcko, als bevelhebber van zeven vaandels , door Gedeputeerde Staten van Friesland, in 1591, een zilveren
penning, hangende aan een gouden keten, werd geschonken. » Zij wilden daardoor," zegt de Heer W. Eekhoff,
x tot het einde toe, bewijzen aan hem geven van hunne
» gunstige gezindheid over zijn persoon en gedrag, en zijne
» wonde eenigermate zalven."

Deze wonde aan Högelcko toegebragt, was evenwel niet
(1) Zie ook aldaar de afbeelding.
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eene ligchaams- (gelijk men bij een krijgsman zoude verwachten) maar eene sielswonde. Högelcko was door Gedeputeerde Staten in Maart 1587 tot Overste Luitenant van
het krijgsvolk in Friesland aangesteld, maar gelijktijdig had
de Stadhouder Willem Lodewijk, Peter van Sedlnitzky
voor dezelfde betrekking benoemd. Het verschil hierover
ontstaan , scheen echter in Januarij 1589 bijgelegd te zijn,
maar de wrok daarover bij de tegelijk benoemden niet.
Althans bij de eerste gelegenheid dat Högelcko en Sedlnitsky met elkander in aanraking kwamen, te weten toen
door dezen laatsten de schans te Nijzijl, in Groningen,
waarin Högelcko het bevel voerde, geproviandeerd werd
(19 Junij 1589), barstte die uit. Aanleiding gaf daartoe
de weigering van Sedlnitsky, om met de zijnen een gedeelte der bezetting van Nijzijl, ter verkenning naar Grypskerk gezonden, en aldaar verslagen wordende, bij te
springen. De stiefzoon van Högelcko, de vaandrig Hendrik van Lubeck, was onder de gesneuvelden, en toen
Högelcko dit vernam, steeg zijne woede voor de weigering
om hulp te verleenen ten top, en schold hij Sedlnitzky
(zegt de Heer E.) voor eenen lafhartigen en trouweloozen
man, die zijn zoon en soldaten op de slagtbank gebragt,
en in den nood verlaten had, zeggende, » dat hij als een
» schelm waardig was zijn kop te verliezen."
Tegenover het beklag aan Gedeputeerde Staten van
Högelcko stelde Sedlnitzky een aanklagte bij den Stadhouder in en een eisch tot voldoening van eer. Het vonnis van
bet krijgsgerigt werd eerst den 3 October 1590 geveld.
Als eene bijdrage tot hetgeen de Heer Eekhoff over Högelcko ter neder stelde, verdient die sententie nog wel
eens eene nadere mededeeling, zij is te weinig bekend (2),
(2) Opgenomen in deel XXII der verzameling pamphletten enz., bekend onder den naam van Bibliotheca Duncaniana, te 's Gravenhage op
de Koninklijke "boekerij aanwezig.
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en ook in dezen mag de regel audi et alteram partem niet
geschonden worden, te meer, daar Sedlnitzky Overste
Luitenant Generaal van het Friesche regiment was, en
Högelcko slechts bevelhebber van eenige vaandels daarvan.
Wel was door de gelijktijdige benoeming tot Overste Luitenant Högelcko niet regelregt ondergeschikt aan Sedlnitzky geworden, maar toch had hij, bij het compromis
in Januarij 1589 daarover gesloten, beloofd, dezen, als zij
te zamen in één garnisoen mogten komen, en de Stadhouder
uitlandig was, te zullen gehoorzamen. Hieruit blijkt toch
eenigzins de inferieure rang, dien Högelcko ten opzigte
van Sedlnitzky bekleedde. Maar hoe dit ook zij, in allen
gevalle kon Högelcko aan Sedlnitzky te Nijzijl geene bevelen geven, en opmerkelijk is het, dat het veroordeelend
vonnis over hem met algemeene stemmen geveld is.

Copye van de ghewesen vonnisse tusschen den here Peter
Sedlnitzki, Overste Lieutenant Generael van t' Vriesche Regiment ten eenre. Ende Michel Hoegelcke (over etlycke
Vendels onder f voors. Regiment Overste) ter ander syden.
Ghedaen ende wtghesproken binnen Leeuwaerden den derden
October MDXC.

Allen den gheenen die desen sullen sien, lesen oft hooren lesen. Doet te weten Peter Sedlnitzki, Overste Lieutenant Generael van 't Vriesche Regiment, dat hy Remonstrant in Junio 1589, in afwesen van den welgheboren

Heeren Wilhelm Ludwig, Graef tot Nassau etc, Stadthouder, ende Capitain Generael van Vrieslandt, door bevel van
de Heeren Gedeputeerde Staten derselver Lantschappe,
van Dockum, na Collum, Visfliet, ende Grypskercke met
430 soldaten ende 90 wagens gheladen met grane ende
andre vivres gliereyst zynde om de Schantse Nyezyl te
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provianderen deselve zyn bevolene last met alle neersticheyt,
getrouwicheyt, ende voorspoedicheyt (ook ten aensiene
van den vyant in goeden getale te peerde ende te voete,
sulcx pooghende te beletten) heeft gheeffectueert ende volbracht , daer Godt almachtich af ghedanckt moet wesen.
Ende hoewel d' voorss. provianderinge met goede voorsichtigheyt ende gheluck, als verhaelt, volbracht is geweest, ende dat niemant met eenige redenen daer over
hadde te daghen, oft hem remonstrant te beschuldighen,
dan veel meer (sonder jactantie te spreken) lof ende prys
3ia te gheven. Soo ist nochtans dat Michiel Hoegelcke
over etlycke vendels onder 't voorss. Regiment Overste
Lieutenant zynde hem verstoutet, ende niet geschaemt
heeft, hem Remonstrant, eerst met famoese brieven aen
de Heeren Ghedeputeerde Staten voorss. gesondeii, ende
naderhant met injurieuse woorden, by t' ghemeene volck
te diffameren, proscinderen, ende op diversche oorden ende
plaetsen te schelden, hem Remonstrant, valschelyk naghevende, als dat hy tegens zyn belofte eere ende eedt eenige
van zyn Hoegelckens soldaten (de welcke door overtredinghe van de resolutie ende 't besteck met hen op sekere
aenslach gemaekt, van den vyant overylt ende geslagen
zyn gheweest) niet hadde willen ontsetten, dan de selve
van den vyandt jammerlyck laten vermoorden: waerdoor
hy Remonstrant hem swaerlyc in syn eeres goede name ende
fame geinterresseert vindende, heeft den voorss. Heeren
Stadthouder ende Colonnel over t' voorss. Regiment zyn
behoorlycke Overicheyt diverselycken geinterpelleert, ende
gesuppliceert, om tegens d' voorss. Hoegelcke, provisie van
recht ende Justitie te mogen verwerven, de welcke hem
Remonstrant ghegunt, ende by zyn G» de Heeren Rechters van 't voorss. Regiment, op den 4 February 1590,
verschreven ende binnen Leeuwaerden om recht te houden
erschenen zynde, heeft de voorss. Hoegelcke (by hem
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Eemonstrant als clagher, op d' voorss. diffamatien ende
injurien aenghesproken zynde) voor 'tgansche Gerecht, ter
presentie van zyn G(enade) ende grooten getal van de Borgers ende Inwoonders der stede Leeuwaerden, van hooghe
ende leeghe qualiteyt, niet alleene de voorss. Injurien niet
ontkent, oft geexcuseert dan ter contrarie , om hem Remonstrant te meerder ende schandelycker te diffameren,
opentlycken eerst by monde, ende na by geschrifte, de
voorss. injurien weder verhaelt ende verswaert, ende hoewel beclaecht synde, de persone van den Geweldigen
Provoost aengenomen ende ghesustineert dat den Remonstrant als een oneerlyck, ende eere vergheten- Crychsman
aen Ivf ende leven, een ander tot een exempel gestraft
soude worden , gelyck hy ook in zyn Antwoort, op de
Remonstrants Libel overgelevert, verzocht heeft. In welcke
sake soo verre gheprocedeert is gheweest, dat partyen tot
hun bewys toeghelaten zynde, elcx ander Positien ende
Articulen ghestelt, ende de selve onder eede beantwoort,
ende voorts productie van ghetuyghen ghedaen hebben.
Ende alsoo de voorss. Hoegelcke geciteert zynde, om van
wydere productie te renuntieren, ende te consenteren inde
openinghe van ghetuyghen, ende in zyn conscientie ghevoelende, dat na inspectie ende lecture van de ghetuyghenissen, zyn sware 3 schandelycke calumnien ende diffamatien ontdekt souden worden ende aen den dach comen,
ende dat hy een quade utcompste liadde te verwachten,
heeft door ingheven van zyn Raetsluyden goet ende noodicli gevonden om infatniam juris te ontgaen, eenen Qnidam ende genoteerden persone (3) in zyn plaetse te stellen,
die voortaen de reste van de proceduren op syn name
soude dryven s ende Sententie ontfanghen: hebbende de
selve Hoegelcke in sekere zyn missive aen zyn G: geson(3) Symon Synrdts of Simen Puntrok genaamd.
blz. 335.
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den, hem niet geschaemt te schryven, dat hem de sake
niet meer en concerneerde, dan zyn Procureur, die nochtans int beghin van de proceduren voor 't volle Gerechte,
ende ten aenhooren van zyn G. ende allen omstaenders,
met een soo grooten ende hooghen moet, des Remonstrants
lyf, leven, hals ende bloet geeyscht ende versocht hadde,
ende verclaert, dat hem ghewelt ende onrecht soude gheschieden , soo verre hy zyn Remonstrants bloet niet soude
sien verghieten, als vuyt d' Acten onder t' voorss, Gerecht
berustende, ghenoechsaem ghesien can worden. De welcke
proceduren volschreven zynde, alsoo op den 3 Octobris
laestleden by eyndelycke sententie van 't Gerechte van 't
voorschreven Regiment zyn ghetermineert ende afghedaen,
niet tegenstaende by diverse ghequalificeerde personen met
alle middelen gearbeyt was, d' selve Sententie niet alleene
op te houden, dan gheheel te doen achter blyven. Soo
heeft hy Remonstrant nodich ghevonden deselve Sententie
in Druck te laten vuytgaen, ten eynde die justificatie ende
waerheyt van de sake, ende de reparatie van zyn goede
name ende fame, in vele en diverse plaatsen (alwaer valsclie diffamatien ende calumnien van den voorss. Hoegelcke
ghestrooyt ende ghesaeyt zyn) ghevonden ende ghelezen
moghen worden, opdat alle redelycke, eerlycke mannen
moghen oordeelen, in wat graedt ende achtinghe de selve
Hoegelcke voortaen ghestelt ende ghehouden behoort te
worden nae Rechte.
(Sententie.) „ In der sake hangende voor Scholtes ende 't zamptlicke Rechters van 't Camerghericht des Vriesschen ende Nassauwischen Regiments, tusschen den Heeren Peter Sedlnitzki Overste Lieutenant 't voors. Regiment ter eenre, ende Symon Syurdts Volmacht
van Michel Hoegelcke, oock Overste Lieutenant over etlyoke Vendelen
van 't selve Regiment ter andere syden. Ghesicn, ghehoort ende wel
rypelycken overlecht synde, alles was (wat) van beyde partyen, soo
int claghen, verweeren, als andereins montlyck of schriftelyc is voor
oft ingebracht worden, ende voorts alles was een welghestelt Crychs-
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., gerecht in deser saken heeft connen, behooren of moeten betrachten
„ ende overweghen, is na ghedaenen omvrage in rechte eenhellichlyck ver„ claert, gheoordeelt, ende wtgesprokcn voor recht. Nademael wt der
„ gantschen verhandelinge der saken, oogenschynlyc blyckt ende notoir
... is, dat bovenghenoernde Sedlnitsski in ende na het provianderen der
„ vestinghe Niesyl in Junio des jaers 1589 als een vroom, reedlyc,
„ voorsichtich ende cloeck Chryclisman, Capiteyn ende Overste Lieutenant,
„ niet alleen in zyn bevolen ampt, eere ende eedt, sich ghenoechsaam
,. gequeten, maar ooele roem ende eere inghelecht hebbe tot versekeringe
„ der Lantschappe Vrieslandt, welcke anders door onvoorsichtelyo han„ delen in groot gevaer ende waechschale soudc hebben mogen comen,
„ door dien syn G. metten meestendeel syns Crychsvolcx bnyten 's Landts
„ was, soo behoorde hem niemant, teghen recht, reden ende syn ver„ dienste, noch van de nederlage des voors. Hoegelckcns schoonsone,
„ bloetyerwant, Chrychsluyden, noch andersins beschuldiget te hebben,
„ maer veel eer, die ghene, die tegen den raetslach ende resolutie in
„ den Nieuwesyl ghenomen, ende t' bevel aen hun gedaen, gehandelt
,, hebben. Veel weynigher behoorde ghedachter Hoegelcke die de Ee.. solutie selfs heeft helpen sluyten, eenighe Injurieuse woorden op sulk
„ fundament tegen den persoon van Sedlnitszki voors. ghestroeyt, noch
„ in syn schriften ghestelt, noch opentlick int bywesen syn er G. des
„ gantschen Gherichtes, ende aller omstaenders in Leeuwaerden, den 4.
„ 7. ende 9. dach Februarii laestleden, vernieut ende yermeeret te heb„ ben, luydende onder anderen, dat hij Sedlnitzld , niet als een reedlick
„ Crychsman volghende syn eere, eedt ende belofte, de Heeren Staten
„ bevele gheexploicteert hebbe, ende dat hy die eenighe oorsake sy, van
„ de nederlaghe by Grypskercke ende van t' verlies van syns Hoegelckens
„ vleys ende bloet, ende veler goeden Chrychsluyden, die hy teghens
„ syn belofte, eere ende plicht, schandelick hebbe laten vermoorden,
„ ende wan hy gedaen hadde, dat Sedlnitzld ghedaen, so ware hy
„ weerdich in stucken gehouwen ende op raderen ende galghen ghena„ ghelt te worden. Welcke ende dierghelycke iujurien meer, alles ge„ sproken syn, teghens recht, reden ende alle billicheyt.
„ Doch nademael Hoegelcke voors. persoonlyc in 't selve Gericht ghe„ vraecht synde, volgens vrijwillichlyc met onderschryven syner eygen
„ handt opentlyc bekent, ende int Gherieht by schriftelycko Acte inghe„ lecht heeft, dat sulcke woorden by hem ghesproken syn door rechtlye
„ hartseer, ende uten hittighen ghemoet, overmidts het verlies van synen
„ bloetverwanten ende Crychsluyden, ende dat hy daeromme by den
„ selven woorden niet en persisteert. Soo ist, dat t' samptlick Gherieht
„ verclaert, dat die eere des Heeren Sedlnitzky daer mede volcomelyck
., gherepareert is. Condemnerende over sulex Symon Syurdts, Volmacht
., des voors. Overste Lieutenants Hoegelcke in de somma van Dusent
„ Carolus guldens te betalen aen de Voochden des Gasthuys binnen
„ Leeuwaerden, tot behoef der Armen, Crancken ende ghewondeten
„ Orychsluyden. Ende voorts in alle Gerichts costeu, om deser sakea
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wille ghedaen, ter taxatie van de Kichteren, sonder dat het Ghericht
hem Symon Syurdts oft synen principalen eenighe wydere beswaringhe
oplegghe. Aldus ghedaen endo wtghesproken binnen Leeuwacrden in
bywesen beyder partyen ter ghewoonlycker plaetse int Camerglicrichte
voor allen omstaonders , den derden Octobris Anno XVC- Tnegentich.
T' oorconde de handtschriften van de ghemelte Eichters t' samptlieli
hier onder ghestelt. (Bnde was de principale van desen in ITranchyn
gheschreven synde Ondergheteeckent aldus.)
„
„
„
„
„
„
„
„
„

JOAN VAN KORNPUT.
TACO VAN HETTINGIIA.
WILLB3I WILLEMS.
CASPAK VAN EÜSSUM.
MATTHIS KNOP VAN EMBDEN.
ÎIICHIEL HAEGIIE.
LAMBEBT BEKENTS.
DOMINICUS VAN GKOVENSTEINS,
SIBKANDUS CAMM1NSHA.

„
„
„
„
„
„
„
„
„

WILLEM IIENRICX BUDDING.
WIGBOLT BAEKELTS.
JAN VAN HIEL.
DIETEKICH VAN IÎOLSTEIN.
DOUWE VAN ATLVA.
JACQUBS DE FE1ES.
JUNCKIIANS ESSCKIS.
JACOB LAUTENBACH.
HEEMANUS ABELI.

„ WLBE VAN AYLVA.

„ Gericht S(criba)."

HENDRIK CASIMIE II.
Hendrik Casimir (II) was de zoon van Willem Frederik, Graaf (en sedert 1653), Vorst of Prins van Nassau,
Stadhouder van Friesland (1640—1664), en van Groningen
en Drenthe (1650—1664), Zijne moeder was Albertina
Agnes, Princes van Oranje, dochter van Prins Frederik
Hendrik. Hij werd geboren den 18 Januarij 1657, en
daar zijn vader reeds den 31 October 1664, tengevolge
van eene kwetsuur in het hoofd, door een onverwacht los
gegaan schot uit een zadelpistool bekomen, overleed, zoo
geraakte hij onder de zorgvolle (4) voogdijschap van zijne
voortreffelijke moeder.
(4) Daarvan levert hot Huis-Archief van Z. M. den Koning, onder
^ ° ' TIT' bewijzen in brieven en briefjes, vooral tusschen moeder en zoon,
1666—1669 gewisseld, op. De welwillendheid van den bewaarder,
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De Staten van Friesland hadden reeds, bij besluit van
25 Febr. 1659, het Stadhouderschap van Prins Willem
Frederik over hun gewest, bij survivance, aan zijnen eerstgeboren zoon Hendrik Casimir opgedragen, en den 22
Febr. 1660 de Staten van Stad en Lande verzocht, dit
voorbeeld te willen volgen. Weinige dagen na het overlijden van zijnen vader (12 Novb. 1664) werd Hendrik
Gasimir II tot Stadhouder en Kapitein Generaal van Friesland aangesteld. Bij besluiten op dien zelfden dag genomen, behielden die Staten zich de vrijheid voor, om, ingevalle het Militair Tractement van Kapitein Generaal door
de andere provinciën van den staat van Oorlog mogt worden afgenomen, om dat alsdan buiten betaling te laten,
terwijl zij de Staten van Holland verzochten, om het Regiment en Compagnie op hunne repartitie staande, te
continueeren op den persoon van Prins Hendrik Casimir.
Eenigen tijd later (16 Febr. 1666) benoemden zij den
Prins tot Kolonel in plaats van Jr- Ernst van Aylva.
Albertina Agnes had zich, reeds zeer kort nadat haar
zoon tot Stadhouder van Friesland was benoemd (14 Dec.
1664), tot de Staten van dat gewest gewend , met verzoek
om eene Commissie te benoemen 9 ten einde over de opvoeding van den Stadhouder te waken. De Staten hadden
toenmaals dat verzoek afgeslagen. De Prinses meende
zulks in Febr. 1669 te moeten herhalen. Haar zoon was
door de teedere jaren tot die van discretie en oordeel gebragt, en zij gevoelde zich bekommerd om hem zulk eene
opleiding te geven, waardoor hij » te rechte mochte werx den geimbueert met de grondige kennisse van humeuren,
» privilegiën, rechten ende costumen van den Staet deser
Mr- G. Groen van Prinsterer, stelde ons in gelegenheid ons daarvan te
overtuigen, en die als bijlagen bij deze Bijdragen te voegen, waardoor
de blijvende waarde daarvan zeker zeer verhoogd is geworden.
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•» Landen, ende alsoo meer ende meer bequaemt tot de
>
j hoge employen, waertoe hy by haer Edel Mogende de
j> Staten is erweelt (verkozen) (5)." De Staten sloegen
echter op nieuw het gedaan verzoek af, en verzochten
haar voort te gaan » in de goede conduite, opsicht, indus» trie ende voorsorge, voor des Prinsen educatie, tot noch
>
j toe genomen," Zij had daarvan zulke loffelijke bewijzen
gegeven, dat zij de verdere opvoeding aan » haer Hoog» heyts capaciteyt, Isennis, oordeel, vigilantie ende andere
» bekende goede qualiteyten" overlieten (6).
Twee jaren later (12 Mei 1671) schreef Hendrik Casimir
als Student zijn naam in het Album der Akademie van
Franeker, na door den Hoogleeraar N. Blancardus, aan
wien de leiding zijner studiën was toevertrouwd, verwelkomd te zijn (7).
Zeer kort waren echter de studiën van dezen Vorst. De
dringende nood des vaderlands, in 1672, riep den naauwelijks löjarigen jongeling te wapen. Hoe dierbaar dat
vaderland hem was, moge de volgende, zoo wij meenen,
ongedrukte brief, den 8/18 Junij 1672 aan de Staten van
Friesland gerigt, getuigen (8).

(5) De door de Prinses voorgestelde leden der Commissie waren:
Karel van Eoorda , Grietman van Idaarderadeel, Oene van Grovestins ,
Gr. van Hennaarderadeel , Dirk van Baert, Gr. van Stellingwerf-Westeinde, Tarquinius van Boelens, oud Burgemeester van Bolsward.
(6) Jacobi, in zijn MS. Genealogia (waarover later), zegt van hem :
„ Van syjae teder jonghoyt af aan sorgvnldig onderwesen en gcfundeert
„ in de ware Ghristelyke Gereformeerde Religie, en daar beneffens ge„ instrueert en geoefent in de Regeer- en Staatkunde, beneffens allerhan„ de deftige en Prinselyke wetenschappen, besonder in de >Iatematyck
„ on Crygs Exercitien."
(7) Zie de Bijlage achter de Redev. van A. G. Camper, bij de inhuldiging van het Athenaeum te Franeker. Harl. 1816, blz. 62.
(8) Ons medegedeeld door Jr. van Sypestoyn, uit het Huis Archief
des Konings, alwaar de minute berust in het paket gemerkt Na. 131 ,
Prins Eend, Casimir, 1672—1689.

Wumkes.nl

ÏÊNNINGKUNDE VAN FRIESLAND.

149

EDELE MOG. HEEKEN ,

Alhoewel my selven zeer wel bewust ben dat met advisen of eenige besondere daeden wegens myne jongheid
nog niet in staat ben den lande groote diensten toetebrengen, evenwel vinde ik my by desen tyds geprickeld en
aangedreven met een innige begeerte, om ware het mogelyk, yets toetebrengen dat het gemeenebest soude konnen
voordeeligh syn. lek soude myne voorouders te seer ongelyck, en aan haer liefde tot den Staet geheel ontaert
syn in dien het my niet ware ingeboren, alles wat ick
ben ofte vermach ten dienste van het vaderland gereed
en vaerdigh te hebben.
Te meer overmits het UEd. Mog. naedat Myn Heer
Vader Sal. gedachtenisse uyt dit leven onverwacht was
weggeruckt, belieft heeft my steedts met blyken van UEd.
Mog. gunst te overschudden, en onder de sorge van myn
vrouw moeder laten opqueecken om so bequaem te worden gemaeckt tot de charges tot dewelcke door UEd.
Mog. genegentheyt ben gedesigneert. Een saecke voorwaer
die ons so lang ik leve ten uytersten verplicht sulex dat
ick ontledight moest syn van alle erkentem'sse en danckbaarheyt indien niet naedemale van myn verstand van nu
af aan trachtede hoe ick best UEd. Mog. rechtvaerdige
en billycke verwachtinge soude mogen voldoen. Siende dan
nu, dat de welvaert der goede ingesetenen die kostelycke
en diergekochte vryheit van dese landen ja 't geene dit
alles is overtreffende onse suyvere gereformeerde Godes
dienst alles te samen door de goede sorge van den Ed.
Mog. Heeren Staaten deser landen ; nevens de getrouwe
diensten en beleid van myne voorouderen tot sulck een
heerlycken staet gebracht als deselve eenen geruymen tydt
herwaarts syn geweest nu groote gevaar lopen, So is het
my niet mogelyck al was ick noch jonger en min bequaem
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voor UEd. Mog. langer te verbergen de groote genegentheyt daerdoor ick gedreven worde om my selve ten dienste
van UEd. Mog. aantebieden.
Ick bekenne seer gaerne, dat myne krygskennisse sodanigh ende so groot niet is als wel de nood die is vereyschende, myne tegenwoordigheyt nochtans ende belooninge van myne ingeboorene liefde tot het Vaderland soude
veellicht een middel syn kunnen tot meerder eendracht
ende verwackeringe van de gemoederen der goede ingesetenen ende der militie, en ick also gelegentheid bekomen
om te eer en meer ten dienste van den lande bequaem
'gemaeckt te worden. In allergevalle soude het my een
onversettelyke smerte syn, wanneer ick oyt sonder myn
persoon en dienst geheel daarvoor gerasiæteert (9) te hebben , soude moeten sien, dat God verhoede, het verderf
van een land tot welckers dienst ick nae het exempel van
mynen meer hooghegem. voorouderen wensche te leven
ende te sterven.
Dit is het Ed. Mog. Heeren, dat my beweeght heeft
my selve ten eynde voorschr. aan UEd. Mog. te komen
offereren.
Waerop UEd, Mog. welmeeninge, die ick mij ten alle
tyden sal onderwerpen, verwachte; God Alm: biddende
dat hy UEd. Mog. personen wil neemen in syn heylige
hoede ende deselve besoignes en wapenen kroonen met
gewenschte succes ten besten van de lande en alle de ingesetenen desselfs.
Actum Leeuwarden den ^ Juny 1672.
UEd. Mog.
gehoorsaemen en verobligeersten dienaerj
(w. g.) HENKIC CAS. F . ZU NASSAU.
(9) Het woord gerasixteert staat letterlijk zoo in het oorspronkelijke.
Waarschijnlijk zal het moeten zijn gerisgueert.
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De Staten bedankten den Prins nog dien zelfden dag
voor zijne aanbieding om te velde te gaan (10), en kort
daarop, bij het meer knijpen van den nood (13 Julij 1672),
werd Prins Hendrik Casimir met dispensatie van den
anders gevorderden ouderdom tot werkelijk Stadhouder en

Kapitein Generaal van Friesland aangenomen, en legde
hij als zoodanig den eed af.
Belangrijk was daarna het deel dat hij zoowel aan de
verdediging van het vaderland als aan het dempen der
twisten in Friesland, vooral over het regt om in de Landschapsvergadering te verschijnen, nam. Het zou ons te
ver afleiden, dit hier te schetsen. Hij vond de belooning
voor doorgestane gevaren en arbeid, onder anderen in
zijne benoeming in 1675 , door de Staten van Friesland,
Groningen en Drenthe, tot Erfstadhouder (11), terwijl hij
in 1679, na het vertrek van zijne moeder, de teugels van
het bewind, tot nog toe gezamentlijk zoo het schijnt, gehouden, alleen opnam en behield. De belangstelling der
Staten van Friesland, om een telg uit het huis van Nassau , ook later aan het hoofd van het bestuur over hun
gewest geplaatst te zien, deed hen den Vorst (25 Febr.
1682) met een verzoek naderen, om » zich. in een sortabel
» Huwelijk te begeven," en later (26 Aug. 1682) werd
er Commissie op de Heren van het Mindergetal verstrekt,
» om het secreet dessein van den Vorst daaromtrent over
» te nemen en daarinne te disponeren." Een jaar later
waren ° zij [op het punt hunnen wensch vervuld te zien;
hunne vreugde daarover blijkt uit hun besluit van 14
Aug. 1683, waarbij zij den Vorst van het aangeven der
(10) Zie het Register der lîesolutien en Placaalen der Staten van
Friesland, I I , p. 514.
(11) Zie de fraaije penning, op deze gebeurtenis geslagen, bij van
Loon, I I I , blz. 176. De landsdagpenning van Hendrik Casimir, door
van Loon op zijn overlijden toegepast, is in dl. I V , blz. 169 afgebeeld.
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huwelijksproclamatiën vrijstellen. Den 16 November 1683
werd te Dessau het huwelijk tusschen Hendrik Casimir
en Amalia, Prinses van Anhalt-Dessau, voltrokken. —
Prinses Henriette Amalia, geboren 16 Aug. 1666, was
eene dochter van Johan George, Vorst van Anhalt Dessau , en Henrietta Catharina, Prinses van Oranje, dochter
van Frederik Hendrik; Prins Hendrik Casimir en Prinses
Amalia waren dus zusters kinders, volle neef en nicht, en
zoon en dochter van eene Prinses van Oranje.
Bij gelegenheid van dit huwelijk werd, waarschijnlijk in
Duitschland, een zilveren penning geslagen, die, voor zoo
verre ons bekend- is, nog niet is afgebeeld. Gelijk trouwens de meeste penningen, ter eere van Friesche Stadhouders geslagen, is deze ook niet algemeen (12),
De voorzijde stelt ons Arnor of Cupido voor, in een
veilige haven uit eene woelige zee aangeland. Het driemast schip, in welks zeilen het anker der hoop omslingerd
door eenen dolfijn, zigtbaar is, dat hem schijnt aangebragt
te hebben, en de met steile rotsen omgeven haven, maken
den achtergrond uit. Amor draagt in zijne regterhand de
huwelijkstoorts, in zijne linker een groote hoorn des overvloeds, met dit omschrift:
CONCOKS GLORIA LÆTIOEIS ÆVL
De een van zin zijnde luister eener blijder eeuw.

Twee uit de wolken komende gestrengelde handen, die
eenige met oranjeappelen beladen takken vasthouden, en
de woorden
SIMUL ET SEMPEB.
Te zarnen en altijd.

zinspelen op deze huwelijksverbindtenis tusschen twee loten
van het doorluchtig huis van Oranje.
(12) Berustende in de penmngverzameling van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, als geschenk van wijlen
Mr- A. Deketh.
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Op de keerzijde bestraalt eene heldere zon het volgende
opschrift:
D(eî) G(ratia)
HENBICO. CASIMIEO.
PKINCIPL NASSOVIO.
ET.
AMALIÆ.
PKINCIPI. ANHALTINÆ.
IN. AECE. DESSAViENSI.
A(nno) MDCLXXXni. D(ie) XVI. NOV(embris).
CONNVBIO. SACRO. IVNCTIS.
Door, Gods genade sijn Hendrik Casimir, Prins van Nassau,
en Amalia, Prinses van Anhalt, op liet kasteel Dessau, den
16 Novb. 1683, door den heiligen huwelijksband vereenigd.
In eene krul zijn de voorletters van den ons onbekenden
graveur E. C. D„ te vinden.
Hoe groot de vreugde over het sluiten van dit huwelijk
was, bleek niet alleen uit ^het geschenk van ƒ 100,000,
door de Staten van Friesland aan Prinses Amalia aangeboden, maar ook (15 Julij 1684) bij hunne verwachte
aankomst in Leeuwarden s uit de commissie op het Mindergetal dier Staten verstrekt, » om de Prinsesse Gema> linne van den Heer Erfstadhouder, beneffens andere
D Vorstelyke personen, op derzelver aankomst alhier, op
i 's Lands huis solemneel te tracteren." Die intrede te
Leeuwarden had echter eerst den 19 Augustus 1684
plaats. Men had waarlijk ook wel al dien tijd noodig
gehad, om de toebereidselen daartoe te maken. De Hollandsche Merourius van 1684(13) heeft toch met een kort
verhaal daarvan drie quarto digt gedrukte bladzijden gevuld.
Zoo had, om een en ander te vermelden, de gewapende
burgerij zich in rijen van de Wïrdummerpoort langs den
(13)

Zie ook Sylvius, Saken van Staat en Oorlogh, II, blz, 125—126,

II. N. B.

11
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Dijk, de markt, de Weert tot aan het Prinsenhof geschaard.
De trein werd geopend door het Vorstelijk regiment voetvolk , benevens 3 compagniëu te voet, te Leeuwarden in
garnisoen. Daarna volgden pauken, trompetten en een
groot aantal hoofd- en andere officieren enz. enz. Vervolgens de triumfwagens, waarvan de eerste de Vrede, en de
tweede Venus vertoonde. De eerste met een olijf krans om
het hoofd, een hoorn van overvloed onder den arm, en
in de hand eene Jerusalernsche veer (olijftak). Venus zat
zedig en prachtig gekleed, met een roozenkrans om het
hoofd, en de gouden appel van Paris in de hand. Twee
duifjes, door Cupido gemend, trokken den wagen. Daarna
volgden zes carossen met vier, een met zes, daarop nog
veertien met 4 en 17 met 2 paarden, enz. In de caros van
de jonggehuwden zaten bovendien Prinses Albertina Agnes,
moeder van den Prins, Prinses Henrietta Catharina, gemalin van Johan George, Vorst van Anhalt en moeder
der Prinses, Maria, Hertogin van Zimmeren, Prinses
Amalia Sophia van Nassau en Prinses Albertina, Vorstin
van Anhalt. 10 carossen met 6 paarden, » meest met Staat» jufferen opgepropt." 24 lakeijen, 8 trompetters en nog
eenige carossen sloten de n trein.
Drie prachtige triumf bogen waren op de Nieuwstad en
het Hof opgerigt. De opengeschoven gordijnen van den
eenen gaven de Friesche maagd, verbeeldende de Heerlijkheid Friesland, omringd met een aantal allegorische en
mythologische voorstellingen, in den geest dier dagen,
te aanschouwen. Hij had het opschrift:
De vrije Friesse Maegt pronckt met Lands mogentheyt,
Hier op de Troon van Eer, door Staten wys beleyt.

De andere stelde der Goden vreugde op de bruiloft van
Peleus en Thetis voor.
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Der Goden Vreugd is hier vergaert,
Om dat Nassau met Aniialt paert,

luidde het rijmpje, op den voorgevel van dezen triuinf boog
geschilderd.
De derde was aan de Kunsten gewijd. Apollo met zijne
Muzen, de zeven vrije Kunsten enz., waren er in te aanschouwen. Daarop sloeg het rijmpje:
Door Staets beleyt en Prinse G-onsicn
Herleeft en Moeyen alle Konsten (14).

Uit dit huwelijk sproten 9 kinderen (15), waarvan het
(14) Men mist in deze trein de Magistraat van Leeuwarden. Onderstaande mededeeling van den Heer W, Eekhoff heldert zulks op; het is
tevens eene bijdrage tot de kennis der kitteloorigheid onzer voorvaderen
op da rangorde. Volgens het Resolutieboek van den Magistraat der stad
Leeuwarden bevond de stedelijke Regering, „ dat in het stellen van
„ de Train ende Goetsen, die by de solemnele receptie van Syn Eurs„ telycke Doorluehtiglieit met desselfs Illustre Gemalin en andere hoge
„ furstelycke persoonen op den 19 Aug. 1684 sullen adsisteren , niet is
„ geobserveert de rang en ordre, die voor desen is gebruykt geweest,
„ maer dat hare Gecommitteerden daar inne syn gerangcert op eene
„ plaats, die, soo se achtervolght wierdo, merkclyk solde strecken tot
„ disrespeet en kleinachtinge deser stad;" — weshalve werd besloten,
de „ Gecommitteerden te lastigen, dat se, naa gedane congratulatie en
„ aanspraak aan de Hooggemelte ÜTurstelyke personen en bekentma„ kinge van dose onse resolutie, hun in den rangh langs den Breeden
., wegh (tussehen Huisum en Gontum) niet en sullen begeven, maar tot
„ voorcominge van disordres de Boxumer wegh oprijden en alsoo door
„ de Vrouwen poort in dese stad revorteren."
(15) 1. Willem George Friso, geb. te Leeuwarden 10 Junij 1685,
f 15 Junij 1686.
2. Henrietta Albertina, geb. 24 Julij 1686.
3. Johan Willem ÏMso , geb. 14 Aug. 1687 te Dessau.
4. Maria Amalia, geb. te 's Hage 8 Febr. 1689, werd ter doop gehouden door Koningin Maria van Engeland.
5. Sophia Hedwig, geb. te Leeuwarden 8 Maart 1690.
6. Isabella Charlotta, geb. 22 Jan. 1692, goh. 1725 aan Prins Christiaan van Nassau-Dillenburg.
7. Jc-hannette Agnes, geb. 15 Dec. 1693.
8. Louise Leopoldina, geb, 22 Jan. 1695.
9. Hcnrietta Casimira, geb. 29 Julij 1696.
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laatste 19 weken na den dood des vaders werd geboren,
die reeds den 15 Maart 1696, naauwelijks 39 jaren oud,
te Leeuwarden aan bloedspuwingen overleed (16). Zij waren het gevolg van eenen val van zijn paard in eene laagte,
bij hevige vervolging van --en indringen op den vijand, in
een zijner eerste veldtogten bekomen.
Evenmin tocli als den grooten Willém I I I , tegenover
den vijand of in zijn kabinet, een zwak ligchaamsgestel tot
last of hinder in het volvoeren van zijne heldenfeiten of
plannen was, evenmin was zulks zijnen bloedverwant Hendrik Casimir. Een tijdgenoot en krijgsmakker van hem,
de Ingenieur Jacobi, herdacht hem niet vele jaren na zijn
ontijdig afsterven aldus (17):
j> Printz Henrich Casimir van Nassau Dietz, die als een
x, jonge Chrygshelt (in 1672) syne hooge Charge als Cas pitain Generaal entameerde, heeft de grensen van Vriesi> lant met onbeschryftyke vigilantie, onvermoeiden yver
» en voorsorge soodanig weten te decken en ter defensie
ï met fortificatie werken in tyts versekeren en bewaren,
» dat de vyand in gemelte provincie geen voet land heeft
» kunnen winnen nog de minste inbreuk doen.
» De bataille by Fleury was ten uitersten glorieus voor
i Hendrik Casimir, als durvende met 8 Regimenten In-

„
„
„
„

(16) „ Stervende," zegt Jacobi, ., op syn kranc bedde tot Leeuwarden in syn Hoff, den |~| Maart op con Sondag morgen ten 8 uhren,
A°. 1696, offerende syno edele siele aan God, gedurende en onder het
bidden der Predicanten en alle syne Hoffbedicnden, die in deszelfs
camor rontom liet sterfbed op haar knyen lagen."
(17) Jacobi dagteekende zijne als MS. in de Kon. boekerij berus-

tende Genealogia ofte Geslacht lîegister van de Doorluchtigste Graven en

Vursten van Nassau (VI, 61 bladzijden voorrede en 440 bladzijden folio
tekst beslaande), uit Leeuwarden den 15 Aug. 1729: hij droeg zijn werk
aan Prins Willem Karcl Hendrik Kriso op, „ omdat ick," zoo schrijft
hij, „ in myne voorige jaren liet geluek en eore heb gehad, UwHoogh:
„ Grootvader en Heer Vader (hoogl. memorie) in qnaliteit als Ingenieur
,, en Informator te dienen."
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» fanterie, gerangeert en bataillon quarré, en gemunieert
» met eenige veltstuckjens, îiet geheele Franse leger (oni> der den vermaarden Velt-maarschalk Duc de Luxem» bourg), sterck over de 50,000 man, een geruimen tyt
» met verbaestheyt doen afwycken en terug deinsen, nadat
» hoogst gemelde Prins de Franse Cavallerie van s' Co» nings Huys, sterk 10,000 Man, door een onbeschryflycke
» langdurige decharge der Infanterie van den Staat, een
» totale nederlaag hadde toegebragt; van al t welcke wy als
t) Officier en Ingenieur, in dienst van S. H. ons in alle
» Batailles en Crygsbedryven van dien Oorlog rnedebevindende,
» oog getuige syn geweest: bj welke occasie te sien was, wat
» vuur en yver naar glorie en eere in de borst en uitsicht
» van désen Doorl. held quam uit te schitteren, soodat het
» onmogelyck is genoeg te beschryven met wat een liefde
» de Printz (na het eyndigen der Campagne wederom na
» syn Gouvernement in Vrieslant keerende) overal ontfan» gen wierd; — In dat Lantschap gearriveert zynde, was
» de Gemeente van de Hooft-Stad Leuwarden onverduldig
» in hem te verwachten binnen de Muren, maar liep hem
i te gernoet eenige uhren in 't velt, ende hem volgende
» met blyde toeroepinge: o onse lieve Stadhouder en brave
» Prins Henrick Casimir! Syd welkom in ons land, God sy
» gelooft, die u bewaard heeft, gy beschermer van ons Va» derlant! verheffende in suiker voegen hare stemmen, dat
» het geluyt dreunde en aan alle canten door de lugt
» weergalmde en verdoofde het geknal van 't Geschut en
» Canon, dat te syner Eere en verwelkoming van de wal» len wierd losgebrant; en niet minder waren daarna van
» binnen de gunst en vreugde betooningen van alle degene
» die eenig bewind in burgerlycke Saeken hadden; en
» wordende door d' Achtbare Magistraat der voors. stad,
» by het Intrecken der Poort met de grootste respect en
» bewysen verwelkomt, reed daarop seer triumphantelyck
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» door een dubbelde rye gerangeerde Borgers van de poort
» af tot in desselfs Hoff, Sulx dat Syn Hoogh. Inkomste
a en Onthaal veel eer scheen te syn van een absolut Heer
» des voors. lands en stad, dan van een Gouverneur of
s Stadhouder enz.
\
» En inderdaad desen prins was het in dewelke was de
» preuve van een dapper veltheer, als hebbende besonder
» Conduite voor, in en na den stryd, bezittende een ver» wonderlycke Cracht van Geest- en leven, Vroomheyt
» des Gemoeds, sonder Superstitie, gelyck syn geheel gei) slagt, matig, getrouw, goedaardig en beleeft, insgelyk
» met eene wyse voorsienigheyt op syne hoede synde en
» niet aanvangende dat van vrese of trotsheyt verdacht
» was, in summa, een Printz, en uitverkoren middel, die
» soowel als syne doorluchtige Voorvaderen tot stut en
» Bescherminge van Nederlant was."
Dat Jacobi niet te veel van zijnen bevelhebber getuigde,
kan de gedenkpenning ter eere van Hendrik Casimir, in
1691 geslagen, getuigen. De zwaar gewapende arm , uit
de wolken uitgestrekt, en de zinspreuk pro patria, voor
het vaderland, daarop voorkomende, zinspelen zoowel op
zijne dapperheid als vaderlandsliefde (18).

Bij het schetsen der levens van de Stadhouders der
Vereenigde Nederlanden, heeft men dikwijls hier te lande
meer of min hunne betrekking tot het Vorstendom Oranje,
of tot hunne Duitsche bezittingen, bijzonder tot het Nassausehe gebied, uit het oog verloren. In het bijzonder, de
omstandigheid, dat zij aldaar Souvereinen en hier slechts
Stadhouders waren, treedt dikwerf in die levens op den
(18) Afgebeeld bij de Vries en de Jonge, pi. XI, n°. 3, blz. 153
-157.
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achtergrond. Veelvuldig waren echter hunne betrekkingen
tot die Staten. Om ons tot die van Duitschland alleen
te bepalen, zoo heeft eene inzage van von Eauschard's
Nassauische Oeschïechtstafel, ons daarvan overtuigd (19).

Twee gedenkstukken van de betrekking van Hendrik
Casimir II tot zijne Duitsche bezittingen kwamen ons onlangs in handen. Wij vonden thans, bij het te voorschijn
brengen der Gedenkpenning op zijn huwelijk, eene geschikte gelegenheid, ze meer bekend te maken, als ze tot
nog toe verdienden het te zijn.
Bp;de zijn f thalers, door Hendrik Casimir I I , ten behoeve zijner Duitsche Staten, in 1691 en 1692 geslagen (20).
Beide vertoonen zijn regts gewend, met allonge paruik en
toga bekleed , borstbeeld, en hebben de omschriften:
H(einrich). C(asimir). FVRST. Z(v). NASS(av), ERBSTATHALTER. IN. FEISLAND. E n :
VNTEE. EEGIEVNG. DEE, D(vrchlauchtigen). F(vrstin).
V(on). N(assau). P(rincessin). V(on). O(ranien. f (thaler).
(19) Dit HS. berust in de Kon. boekerij. De volledige titel is ;
Nassauische Geschlechtstqfel des Ottonischen Stammes nebst einen Versuch
eines Ghronologischen Abrisses der Oeschichte der regierenden Iiernn bis
auf gegenwartige Zeit. Diesen sint vorgesetzt eine Einleitung und die Geschlechtstqfel voin Ursprung des Hauses bis auf Heinrich den Heichen, deiïi
durchlauchtigsten Sernn Wilh. Georg Friedrich Prinsen von Oranien und
Fursten zu Nassau unterthaenigst gewidmet. Dillenburg den Ssten Sep-

tember 1789, von Carl Heinrich von Kauschard, Regierungsrath und
Archivarins. Van de Chronologische Abrisse betrekkelijk Willem Lodewijk,
Ernst Casimir, Hendrik Casimir I, Willem Prederik, Hendrik Casimir II,
Jan Willem Friso, Willem IV en V, hebben wij copij genomen. Daaruit blijkt onder anderen, dat ten behoeve van Hendrik Casimir II, in 1680
(1657—1680) op 23 jaren ouderdom (volgens het menschkundige Friesche regt, nu hersteld in het Burgerlijk Wetboek van 1838), meerderjarig
geworden, eene scheiding van goederen „ Ein Separations recess" tot
stand kwam, en dat hij in 1695 zijn testament maakte.
(20) Beide munten zijn zeer zeldzaam. Die van 1691 is ook ia de
Penningverzameling van het Friesch Genootschap. Die van 1692 berust
in het Kon. Penningkabinet.
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De | thaler van 1691 verschilt echter van die van 1692
in het wapen.
\.
Die van 1691 heeft alleen het gekroond wapen van Nassau-Dietz, zamengesteld uit: 1. Het stamwapen van Nassau,
een gouden leeuw op een blaauw veld, met blokjes of billetten bestrooid, op onze Nederlandsche munt overgegaan.
2. Het wapen van het graafschap Katzenellenbogen, bestaande uit eenen rooden klimmenden met blaanw gekroonderi
luipaard op een gouden veld. 3. Het wapen van het graafschap Vianden, in het hertogdom Luxemburg , zijode een
zilveren balk op een rood veld. 4. Het wapen van het
graafschap Dietz, zamengesteld uit twee boven elkander
loopende gouden leeuwen, op een rood veld. 5. Het wapen van Spiegelberg, zijnde een loopend rood hert op een
zilveren veld. 6, Het wapen van de baronie Liesveld,
zijnde een zilveren veld, waarop een zwarte balk en daarboven twee groene lies- of netplanten, Het geheele wapen
is gedekt door dat der Teutonische orde, zijnde een zwart
kruis op een zilveren veld. In 1693(21) werd Hendrik
Casimir I I Commandeur dier orde van de Balye van
Utrecht, en, in 1695(22), Grootmeester aldaar, in de
plaats van den overleden Graaf van Zolms.
Het door twee leeuwen vastgehouden wapen van de f
thaler van 1692 is zamengesteld uit het zoo even beschreven wapen en dat van de Prinsen van Oranje, zoo ais
het door Willem 111 gevoerd werd (23), Dit laatste wapen bevat de kwartieren: 1. Stamwapen van Nassau.
2. Katzenellenbogen. 3. Vianden. 4. Dietz, maar het
is bovendien beladen met drie wapens, als a, boven, dat
van Meurs, zijnde een zwarte balk op een gouden veld,
(21) Volgens Rauschard.
(22) Van Loon, I V , blz. 170 volg. Europ. Mercurius, 1695, I ,
p. 234.
(23) Zie 1). v. de groote penning bij van Loon, I I I , blz. 51, n". 2.
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b, beneden, dat van het graafschap Buren, zijnde een zilveren horizontale getinde balk (fasce bretescée et contre hretescée d'argent) op een rood veld; o, in het midden, dat van
het prinsdom van Oranje, zamengesteld uit 4 kwartieren,
1 en 4 een transversale gouden band op een rood veld,
en 2 en 3 een blaauwe jagthoorn, met rooden band en sieraden , op een gouden veld, ter herinnering aan Guillaume Ie Cornu. Het geheel is gedekt met een schild, met
vier blaauwe blokken als kruis, op een gouden veld geplaatst, een zoogenaamd schaakbord van 9 stukken (écMgueté
d'or et d'aeur de neuf pieces), zijnde het wapen van Gerieve.
Toen Madai, in zijn Volständiges Thaler Cabinet, 11,
S. 457, de \ thaler van Hendrik Casimir I I beschreef,
noemde hij het verkorte omschrift der keerzijde duister.
» Er leefde," zegt hij, »in 1692 slechts één eigenlijke Prins
» van Oranje, namentlijk Koning Willem I I I . In plaats
» van het meervoudige der, zoude men dus des Durchl.
a Fursten, in het enkelvoud moeten lezen. Wil men der
» behouden, dan kan zulks ook niet slaan op de moeder
» van Hendrik Casimir I I , eene Prinses van Oranje, want
» in 1692 was Hendrik Casimir I I 35 jaren oud, en alzoo
» reeds lang de voogdijschap zijner moeder ontwassen."
Wij gelooven met anderen (24), dat het woordje der niet
anders dan op de Prinses van Oranje, Albertina Agnes,
de moeder van Hendrik Casimir I I , kan slaan. Het lag
in haren aard, om, eens het bewind in handen hebbende,
het niet spoedig los te laten, althans, ofschoon Hendrik
Casimir, reeds 23 Julij 1672 (destijds naauwelijks 15 jaren
oud), tot werhelijken Stadhouder en Kapitein Generaal van
Friesland werd aangenomen, schijnt de voogdijschap over
den Prins niet te zijn opgeheven (25).
(24) Zoo als met don Heer Meijer, Directeur van het Kon. Penningkabinet , die ons het in de tekst vervatte denkbeeld aan de hand gaf.
(25) Kok, Vaderl, Woordenboek, in voce Hendrik Kasimir II, p. 548,
I I . N. 14.
^
12
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Toen zulks, naar het schijnt, in 1679 (26) geschiedde,
heeft kort daarna eene scheiding van goederen en beheer
tussclien moeder en zoon plaats gehad (27), bij welke gelegenheid welligt het beheer over Nassau-Dietz aan Albertina
Agnes opgedragen of verbleven kan zijn, waartoe de omstandigheid , dat haar zoon gedurig in den krijg te velde
was, gereede aanleiding kan gegeven hebben.
Toen Prinses Albertina Agnes in 1689 (28) in Friesland
terug keerde, was Hendrik Casimir I I op nieuw te velde
getogen, en_kan haar belieer tot aan haren dood (28 Junij
1696) hebben voortgeduurd. De munten van 1691 en 1692,
en vooral de laatste, door de gecombineerde wapens en het
oinschrift Vnter reyirvng der JJ F. v. JV, P. v. Oranien, slaat
kennelijk op een beheer der Prinses. Het is ook mogelijk,
dat men op de Duîtsche munt de oude term: Unter regierung der Dwchlauclitige Fursiin von Nassau, is blijven volgen,
die althans tot 1679 in de officiëele stukken, en welligt al
vóór 1691 op munten, gebruikt was, en ze ook na de
meerderjarigheid is blijven gebruiken. Het Separations
Recess van 1680 zou welligt een en ander kunnen ophelderen ; maar waar schuilt dit ?

zegt zelf: „ Van wegen het lioog gezag, welk zich zijne Vrouw Moeder
„ had weeten aan te matigen , of uit eenige andere oorzake , ons onbe„ kend, niet vroeger als toen hij reeds den ouderdom van 22 jaren liadt
„ bereikt, kreeg liij het Stadhouderlijk bewind volkomen in handen."
(26) Het Register der Hesohüiën, d.d. 12 April 1679, vermeldt eene
missive van afscheid, valcdictie en dankzegging van Prinses Albertina
Agnes, en eene Eesolntie van dankzegging, present van ƒ 5000.00 in
eens, en ƒ5000.00 jaarlijks, aan de Prinses door de Staten van Friesland
gedaan. Zeker is het dus, dat zij naar Duitschland vertrok.
(27) Kanschard, MS. IL, A°. 1680. „ Zwischen den Fnrsten Henr.
„ Casimir und seine Mutter wird nach nun erreichter Voljaehrigkeit eiu
... Separations Recess getroffen."

(28) Blijkens de missive der Staten van 20 Febr. 1689.
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AANHANGSEL VAN BIJDRAGE II.
BRIEVEN VAN EN AAN HENDRIK CASIMIR ( i l ) , IN ZIJNE
JEUGD GESCHREVEN, VOORHANDEN IN HET HUISARCHIEF VAN Z. M. KONING WILLBM III.

(NB,

Het GUTS ij f gedrukte is van de eigen hand der
onderteehenaars, overigens copie littérale.)
—>*&&'& <$> &&&<—
1664.

I. JxLon tres chère Papa! J'ay esté bien sensiblement touche du depart
de vostre Altes mais j'ay eu de la consolation en aprenent son heureuse
arrivêe a Groeningc et en esperant avec l'aide de J)ieu un promt retour; je
me diray d'affection de vostre altesse, mon tres chère Papa, Ie tres humble
et obéissani serviteur et
'fils.
(Sans lieu ni date.;
HENRI CASAEMIR DE NASSAU.
II. Mon tres cher fils Henry Casimir! Si je vous ay escrit plutost
que Tous n'arez pense, c'est à dessein do vous animer d'antant plus à
vons rendre capable d'y repondre pertinemmont et je suis bien aise
que cela ait desja produit eu vous 1'effbct que je ïa'en suis proposé, puisque vous promettez do mieux mesnager voslre tomps que vous n'avez
fait. En ce faisant vous pouvcz ostre asseurc que je demenreray tousjours, mon tres cher fils, votre, bien armé pere GUÏLLATIME FREDERIC P, DE NASSAU.
(S. 1. n. d.)
III. Mon tres cher peut fils.
J'ay
bien vouhi vous faire scavoir par celleci/ que je me porte encore
asses bien, Dieu me.rcy. Je Ie prie de vous conserver de mesme en bonne
santé et gn'avec Vaatje vous advanciez en scavoir et en toutes sortes d'héroiqv.es verlus. C'est ce qui ne vous pour-ra pas manquer, mcyennanl que
vous vous conformtcz à sa sainctc volonté; rendtez Ie respect et l'obéissance
que vous devez a voslre Papa et Mama, et vous appliquiez serieusement aux
bonnes lettres, dont la cotjnoissance est surtoul nécessaire a un Prince de
vostre qualilé et condüion. Me promettant cela de vous, je demeureray, mon
tres cher petit fik, vostre tres affectionnée
De la Ilaye ce 24 febr. 1664.
AMELIE P.
D'ORANGE.
(A 171011 tres cher petit filz Henry Casimir, Prince de Nassau à Lewarden.)
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1666.
IV. à Franfort ce 26 juliet.
Mon tres cher Henry. J'ay bien de la joy de vous scavoir en si bonne
santé; je souhaite que Ie reste de votre personne soit de mesme et que vous
demeurez dans la dissipline, qui vous est si nécessaire et l'obéissance que
vous devez a votre governeur: niais il me semble que mr' Morel n'est parfois pas trop saiisfait de votre comportement: tache de remédier cela. Mon
neve(u) Ie p(xïnce) d'Orange mesme et tous les honnette gens de sa cour
trou(\*)e que vous jaite rien: de mesme j'espere que vous (vous) apliqueres
plus dorénavant a ce que mr- de Morel vous dira, estant pour votre bien et
si vous ne Ie faite c'est votre perte totale, Ne me cause plus de déplaissirs
et tachez de meriter l'amittiéz que j'ay pour vous mais qui en vérité ce
diminuret tout, si vous ne change de train de vie. Vous avez ce beau exemple de mon neveQx). Mr- Morel ne Ie peut assez louer, suive ces tracé et
tachez de vous rendre un jour honnêt homme: négligé pas votre temps et a
vos heure de loisir lisse avec mr- de Morel et aprénez les matématiques :
mais avec votre peu d'applicattion vous rebute tous Ie monde a vous enseigner quelque chose. Je me repentirois autrement de la permission que je
vous ay donné de suivere f armé: enfin mon cher Henry donne moy la joy
d'entendre que ma lestre a eue quelque effet sur votre esprit: je me Ie promets de votre bon naturel et de l'affeclion que vous avez pour moy et que
je l'ap(jp)randerais bien tot; alors l'eternel vous bénira, de quoy je Ie prie
de tout mon coeur. Adieu mon cher fils. Dieu vous bénise et assure vous
de mon amittiéz. Ma soeur vous assure de la sienne et donne nous la joy de
vous voir hornme de bien: écrive moy plus de nouvelles7 vous est ^êtres^)
maintenant en lieu de Ie faire: je vois bien que mr- Morel ne corrige plus
vos lettre, car elle sont tres mal ortograffe et cela est tres vilain car quand
une fois on a pris ce train on a peine de s'en deffaire: prie Ie donc de
vous les corriger et encore une fois rande vous dinge de mon affection et je
tacherais toute ma vie à vous faire voir que je suis votre bien bonne et
fidelle niere.

ALBERTINE.
Pour mon fils Henry etc.
V. Madame ma tres chère Mama! Je suis au desespoir de ce que
mon écriture n'a pas satisfait à votre Altesse,je tacheray de luy donner une
autre fois plus de contentement, non seulement en cela, mais aussi en tout
ce que je luy adresseray dans son absence, laquelle je treuve rude au dernier point, puisque Votre Altesse est l'aimable objet a qui j'ay voué toutes
mes affections; a qui je fats gloire de plaire, et a qui je desire d'être
avec tous les respects et toutes les soumissions imaginables, Madame, ma
tres chère Mama, de votre Altesse Ie tres humble et tres obéissant fils et
serviteur HENRI CASAMIR DE NASSAU,

(S. 1, ni date.)
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VI. Madame ma tres chère Mama.
Je crois que votre Altesse aura bien la bonté de m'excuser de ce que je
ne lui ay pas écrit la prëcédante ordinaire, lorsque je luy diray que Monsieur Ie Comte de Solmes a toujoiirs ité pres de moy depuis Ie Vendredy au
matin jusques au dimanches, qu'il partù pour s'en retourner à Groningue :
quand à ce que vostre Altesse me dit, que je luy mande toui ce qui se passé
de nouveau je luy promets de Ie faire, mais pour Ie present je ne sache
rien qui soit digne de luy en faire récit, e'est pourquoy j'attendray que Ie
temps, qui amène toute chose, me donne l'occasion de la satisfaire non seulement en cela mais en tout ce qui me sera possible, plus que je suis Madame etc.

EENRI CASAMIR DE NASSAU.
(S. 1. n. d.)
VII. Madame ma tres chère Mama! Comme j'ay ordre de votre Altesse
de luy mander tout ce que j'entends,je n'ay pas voulu manquer de luy faire
scavoir que Monsr- Boulens, Ie Deputê, est malade; que j'ay oui dire que
Monsr- Coenders, Ie capitaine des gardes, passera bien tost par icy et qu'on
dit aussi que pour témoigner la joye qu'on a de ce que nous avons recouvert
la paix, l'on fera hatir des arcs triumphaus à que(\)ques uns de nos carrefours, pour lors que les feus seront allumés et que les canons joueront,
y faire des consers de Musique, et que eet Hymne, que je prens la liberié
d'envoyer à votre Altesse, et que Noé a composê, y sera chanté. Je n'ay
plus rien de considerable a luy ecrire pour cette fois, c'est pourquoy je demeure Madame etc. EENRI
CASAMIR DE NASSAU.

(S. 1. n. d.)
Mon tres clier filz.
VIII. J'ay esté bien aise de voir par votre dernière lettre, votre bonne
disposition, mais je m'estois attendu que vous m'écririez en meillenr
ÜTrançois, que vous n'avez fait, n'y ayant presque pas uu mot qui n'ait
besoin d'être eorrigé: c'est pourquoy je vous renvoye la de lettre, affin
que vous puissiez remarquer les fautes que vous y avez faites et vous
en garder une autre fois, me promettant en outre qu'en mon absence
vous vous appliquerez avec tant d'attachement aux études, qu'à mon
retour j'aye sujet de me loner et d'estre satisfaite de vos progrès, pour
vous témoigner que je suis,--mon tres clier filz votre bien bonne mire
ALBERTINE.
Lauteren ce | - | 8br. 1666.

iaat.
IX. Mon tres clier filz: Je n'ay pas voulu manquer de vous faire
scavoir par ce mot, qu'à mes instances, il a plu au Chapitre de 1'ordre
Tentonique de cette ville, de vous eslire pour leur coadjuteur, dans
1'esperance qu'au lieu que depuis quelque temps vous ne vous estez at-
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tachés qu'à faire bonne chère, et à vous divertir, vous redoublerez à
present vostre diligence, affin de vous pouvoir dignement acquiter un
jour do la charge que je viens à vous assurer, et ainsi que la peine que
j'ay pris pour vous, ne soit pas employé inutilement. En cette confianse
je serai toujours votre bien bonne mire
ALBEB.TINE.
D'Utrecht ce 3 Mey
23 Avrü
X. Mon tres cher filz. J'ay esté bien aise de voir par votre lettre,
que vous vous portez eneore bien et particnlierement que vous continuez
avec toute la diligence, que je pourrois souhaitter d'éstudier, si bien que
j'espère qu'à mon retour j'auray subject et de me louer de votre diligence et de me réjouir des advantages que vous vous serez acquis par
la et quî m'obligeront d'autant plus d'etre et de demeurer j mon tres
chèr fllz, votre bien bonne mère ALBERTINM.
De la Haye ce 5 Juillet 1
25 Juin }
XI. Mon tres cher filz! J'ay receu votre lettre et quoy qu'elle soit
assez courte, je ne laisse pas d'estre bien aise d'en appendre 1'estat de
votre santé. Je m'attens d'en recevoir cy après do plus longues, et que
vous ne serez pas moins soigneux que votre soenr à me faire paroistre ce que vous aurez retcnu du prèsche, et rnesme les progrès que vous
faites en vos éstudes, moyermant quoy je demeureray tousjours
ALBERTINE.
de la Haye ce ff 1667.
XII. Mon tres cher filz! J'ay receu vostre derniere lettre, et bien
voulu vous tcmoigner la dessus que je desire dorenavant vous m'en escriviez, et de plus longues, c'est à àire tous ce qui se passera et qui vien-

dra à votre cognoissance et d'un caractère mieux formé: Kt d'autant que
1'on s'est fort loué a moy de i'attachcment que vous avez pour vos
études. J'en ay esté tres aise, dans 1'esperance que vous continuerez de
Ia sorte, et aiusi me donnerez sujet de vous en aimer d'avantage et demeurer , mon tres cher rîlz votre bien bonne mere ALJ3ERTINE.
de la Haye ce f9- Juillet 1667.
XIII. Mon tres cher filz. J'ay receu vostre lettre, qui estoit eneore
saus date et comme du roste elle est fort bien écrite, j'ay bien voulu
vous en donner par ces lignes les louanges qui vous en sont deues, dans
la confiance que cela vous animera d'autant plus a escrire de mieux en
mieux. Quant à ce que vous avez designé, je n'en ay pas eu la mesme
satisfaetion; c'est pour quoy vous tacherez de faire en cela mieux mie
autre fois et je demeureray, mon tres filz. Continuez a bien faire vos
études afin que les louanges que l'on vous donne ne soient envain et sur-
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fout suivez bien Vinsiructton que Mr- Snop vous doniie poiir bien craindre
l'eternel au temp de votre jeunesse, alors vous serais parfaitement heureux
et aurais la benediclion divine, que je vous soultaite de tont mon ceur, suis
votre bien bonne mire
ALBERTINE,

De la Haye ce 9 Aout ]
30 Juillet j

1667

-

166S.
XIV. Mon tres ener filz.
J'ay receu vos deux lettres, et esté bien aise d'y voir qae vostre caractère se fait de jour en jonr meilleur, parliculierement claus cclle que
vous avec escrite à S. A. mad°- votre Grandmama; ee qui me persuade
de votre diligence, dans laquelle je veux esperer que vous continuerez
cy après, afflu qae j'en voye les friiits à mon retour. Et moyennant
cela jo vous feray ac]i(c)ter ce que vous m'avez fait scavoir qne vous
désirez d'avoir et témolgneray tousjours que je snis etc. ALBERTINE.
de la Haye ce | | Juillct 1668.
XV. Mon tres clier filz ! J'ay receu les deux lettres qu'il vous a
plu de m'escrire, du 24 et 25 de ce mois, 1'une par la poste et 1'autre
de Mons> Hautbois, qui, outre que Ie caractèro de vostre main en rend
en partie tesmoignage, m'a alleurs (conváincue) de vostre assiduité et
diligence dans la continuatinn de vos études. !De qnoy j'aye eaté bien
aiso et espère de voir à mon retour de notables prenves. Cejiendant je
vous ay bien voulu faire scavoir par celle cy que je me porte mieux de
jour en jour, et qu'ainsi vous n'avez plus sujet d'estre en lïnquiétude ,
ou moû indisposition vous avoit mis, mais plustoct de vous résjouir par
1'espoir de ma prompte reconvalesconce, pour laquelle il y a toutes les
bonnes apparences que je pourrois souliaiter. Sur ce je demeure etc.
ALBERTINE.
de la Haye ce 29 Aoust. s(tyle) v(ieux).
1668.
XVI. Mon tres clier filz: J'ay receu votre lettre du | f (?) de ce mois
et me résjouis de la continuation de votre diligence, dont je tire des
arguments ïnfaillibles par ramendement de vostre éscriture. J'ay trouvé
les vers que vous m'avez envoyée du S1"- 3SToé tres ingenicux et comme
il fait tousjours paroistre par là 1'affection qu'il a pour moy, je vous
prie de 1'en remercier de ma part. Mon appartement ayant esté ferme
depuis que je suis party de Lewarden, j'ay bien voulu vous charger da
soin do luy faire un peu prendre 1'air, en outrement que les fenestres
soyent ouvertes de tous costés. Et je demeure etc.
ALBERTINE.
De la Haye ce j5-5- 7br.
1668.

_.
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XVII. Mon tres cher filz f^-J'ay esté bien aise d'apprendre par
vostre derniere lettre du 5 de ce mois la continuation de vostro bonne
santé et prie Dieu de vous la conserver long temps et particuliorement
de vous inspirer, que vous vous appliquiez sérieusement à vous exercer
dans ses sainctes ordonnanees anssi bien que dans toutes les autres sciences, si eonvenables à un Prince de votre naissances , et si nécessaires
pour se pouvoir bion acquitter des hauts Emplois, qui vous ont été commis. Du reste, je vous fais scavoir, que je me porte tous les jours de
mieux en mieux. Si bien que j'espère de me remettre bientot. Cependant
je demeureray tousjours tres cher fils votre tres affectionnée mère qui
vous aiiTiera plus que jamais, si vous vous gouvernez bien et que voics me
donnez sujet d'estre satisfaü de vous: je prie Dieu de vous bénir.
ALBERTINE.
de la Haye ce T% 7bris 1668.
XVIII. Mon tres cher filz: J'ay bien reçeu la lettre que vous m'avez
écrite du 21 de ce mois; et quoyquej'aye raison d'estre satisfait de ce
que vostre éscriture devient de jour en jour plus belle,mon contentement
ne scauroit néantmoins être accomply, que vous ne éscriviez des lettres
un peu plus longues, et ne me rendiez quelques fois compte du progrez
de vos études. Quant à ma disposition, je commence à present de
mieux esperer et d'estre bientôt guerie. Cependant je demeure etc.
ALBERTINE.
de la Haye ce fjj- 7br. 1668.
XIX. Mon tres cher filz. Votre lettre dn 22 de ce mois m'a esté
bien rendue. Quand je vous ay temoigné désirer que vous me rendissiez quelque fois compte de vos études , mon intention estoit, que vous
particularisassiez ce que vous ferriez de jour à autre, ce qui se peut
faire sans que vous vous donniez des louanges, ny que vous vous blasmiez vous mesme. Au reste je vous permets qne vous reteniez 1'espé
dont vous faites mention ponrveu qu'elle ne soit pae- de trop grand prix
et demeure etc. ALBERTINE.
de la Haye ce 26 7br. 1668.
6 8br.
XX. Mon tres cher filz! J'ay reoeu vostre lettre du 27 de ce mois,
et suis bien aise de ce que vous avez faict a Monsr> Ie Comte de Dohna
toutes les civilitéz et la bonne chère qu'il vous a esté possible. Au
reste, puis que j'apprends, qu'il ne vous reste point d'heure, pour pouvoir vaquer à faire des armes, je trouve bon, que vous differiez
de prendre un maitre jusques à mon retour, et cependant demeure etc.
ALBERTINE.
de la Haye ce 9 8br. 1668.
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XXI. Mon tres cîicr iilz! <T'n.y bien reçeu votre lettre du 22 de ce
mois. Si jo n'ay point respondu a la précédente c'a ésté par la raison
que vostro praeceptcur vous aura saus doute fait entendre de ma part,
comme j'aurois encore de quoy me formaliser de ce qu'il semble que
TOUS ne m'cserieviez par eet ordinaire qu'affin seulement d'avoir permission do louer des chevaux. J'avois cru qne pen à pen vous deviendriez
mcillour musnager, et ne vous résoudriez de fuire des clepenses, qui ne
fussent du tont nécessaires, rnais puisque vous faiies paroistre Ie contraire, il est do mon devoir <le les regier. Tous scavez qu'outre les chevaux de sello , que vous avez desja, 1c Princc d'Orajige, mon nepveu,
vous vent faire present d'un, avec lequel vous vous pourrez passer pour
quelque temps d'autres. Et quant a 1'attrilage, il vaudra mieux attendre,
que vous soyez un peu plus advancé en aage, affin de vous en acheter
alors un beau, et dont vous puissiez tirer service. Au reste j'ay appris
avec beaucoup de satisfaction du S r - Apiariiis, que vous aviez commencé de faire vos esindes avec plus d'application: ce qni me fait esperer qu'ajorès cela vous y ferez en peu de temps beaucoup de progrès ,
et qu'a mon retour j'auray Ie contentement d'en recognoistre de solides
marques. En eette confiar.ee etc.
de la Have ce 6 Juillet
ALBJERTJNE.
-„--.-. -1669.
26 Juin
(P. S.) Le cheval de mon nepveu Ie Prince d'Orango vieut d'arriver et
je vous 1'envoyerai au premier jour.
XXII. Mon tres cher filz. J'ay esté bien aise d'entendre par votre
lettre du 26 de ce mois le repentir que vons tesmoignez d'avoir de
votre nonchalance, et que vous avez pris une ferme résolution, de vous
acquiter mieux à 1'advenir des devoirs auxquels vous vous trouvez obligé.
Comme je ne vous y ay exhorté que pour vostre propre bien , et affin.
que vous contracties peu a. peu 1'habitude de ne rien faire que ce qui
sied bîen à un Prince do vostre naissance, et vous pourra acquerir
1'affection du monde et particulierement des gens de bien ; ainsi je veux
esperer que vous ferez votie possible pour profiter des leçons que je vons
ay donneés et continueray de vous donner çy après. Sur tout puisque
votre bas age ne vous fournit encore assez de jomdence dans la conduite
de votre vie et de vos actions , que vous ne ferez, ny n'entreprendiez
rien, que par 1'advis et le conseil de vostre Praecepteur, que nous avons
authorisé à eet effect. En cette confiance etc.
ALBERTINE.
de la Haye ce 29 Juin
9 Juillet
XXIII. Mon tres cher filz! J'ay bien reçeu vostre lettre du 29 Juin
et donneray ordro que le cheval vous soit envoyé, dont le Prince d'Orange,
mon nepveu, vous a fait present. Du quel vous faites bien de luy vou-

II. sr. B.
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loir donner des marques de vostre reconnoissance; mais comme je ne
scay pas si les quatre chiens blancs, dont vous me faites mention, en
valent la peine, je laisse cela à yostre jugement et disposition. Pour
ce qui est de la monstre , que Hoffman vous a fait dire que Pascal a
icy, quoy qu'il me semble que vous n'avez de&ja que trop de monstres,
néantmoins parce que vous la désirez si fort, je n'ay point voulu vous
esconduire, moyennant que pendant mon absence TOUS n'ayez point de
plus grand soin, que d'avancer vos estudes. Ainsi il ne tiendra qu'à
vous, et aux progrès que 1'on me fera voir , que vous y aurez fait dans
quelque temps, de la recevoir de ma main à mon retour, avec Men
d'autres preuves de mon affection et de ma bienveillance et de ce que
je suis et seray etc.
de la Haye ce r \ Juillet 1669. ALBERT1NE.
XXIV. Mon tres cher filz! Vostre lettre du 3 Juillet m'a esté d'autant plus agréable que vous m'y faites esperer que vous proffiterez de
de mes exhortations. Les effects feront paroître jusques oû vous y aurez
eû regard, et si ce sera de la maniere que j'ose me Ie promettre, vous
devez attendre de moy toutes les marques de bienveillance que vous
scauriez sonhaiter. Cependant je vous envoye Ie cheval dont Ie Prince
d'Orange vous a fait present, par jointe q,ui part aujourdbui d'icy. Comme
il est tres beau et joly, c'est de votre devoir de luy en rendre de convenables reconnaissances, ainsi que je m'asseure que YOUS n'y manquerez
pas. La charge de Capitaine Lieutenant n'estant pas à, ma disposition,
ma faveur n'y peut servir de rien au S1'- Ittersum, non plus qu'à Mr>
Ifrens, dans les affaires qu'il peut avoir a demesler de dela, veu mon
absence, et que je n'en ay pas mesme aucune connoissance. Au reste
vous faites bien de donner de la correction à ceux des domestiques, qui
ne se comportent pas comme ils doivent dans leurs fonctions. Et sur
ce je vous recommande en la divine protection en demeurant, mon tres
chèr filz, votre tres affectionnée mire

ALBERTINE.
de la Haye ce V* Juillet 1669.
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III.
AFSCHAFFEN DER IMPOSTEN TE LEEÜ v7AEDEN, 5 JÜNIJ 1748.
Tusschen de dagen der verheffing van Prins Willem
Karel Hendrik Friso tot Erfstadhouder en Kapitein Generaal en Admiraal over al de Vereenigde Nederlanden
(April 1747), en het sluiten der vrede te Aken (Octob.
1748), valt een tijdperk van gelukkig korte beroeringen ,
vooral in het noordei van ons vaderland. De oorsprong
er van stond in naauw verband tot de zoo even genoemde
merkwaardige gebeurtenissen. — De oorlog, sedert het
jaar 1743 gevoerd, had zware geldelijke offers van den
Staat niet alleen gevorderd, maar handel en scheepvaart
hadden daaronder geducht geleden (29). Eene zoogenaamde
liberale gift, in Febr. 1748, had alleen in Friesland, buiten
het zilver, f 345,827 ten behoeve van het land, ter beveiliging er van tegen den vijand, opgebragt (30). Hieruit
ontstond misnoegen, morren en het uiten van zuchten tot
verandering in het Staatsbestuur, en vooral ook in het belastingstelsel.
Van de andere zijde had de onverwachte verheffing van
den Stadhouder dezen meer gezag gegeven; een gezag,
dat velen nog meer bevestigd, zoo niet uitgebreid, wenscliten te zien, ten einde dezen vorst daardoor meer en meer
in staat zoude zijn, zich tegenover de regenten te doen
gelden, en daardoor dezen te dwingen, herstel van wezenlijke of vermeende grieven te geven.
(29) De 57 notabelen uit Harlingen verklaarden bij monde van den
bekenden schrijver S. H. van Idsinga, 1 Junij 1748, aan de Staten van
Friesland, „ dat de oude bloei en welvaart van dit Land in 't algemeen
„ en'die van bijzondere huisgezinnen, ten eenen male als weggeweeken en
„ verdweenen is."

(30) Eekhoff, foei van Friesland, p. 415 f ) .
«
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De onlusten uit deze oorzaken in de Ommelanden ontstaan , sloegen op het einde der maand Mei van het jaar
1748 naar Friesland over. Bovenal was men aldaar zeer
tegen het toen heerschend stelsel van verpachtingen ingenomen. Men vond dit drukkend, bovendien onevenredig
bezwarend, en op eene onbehoorlijke wijze ten profijte der
pachters strekkende»
Van klagten , van woorden, kwam het eindelijk tot daden , en tusschen 28 Mei en 5 tJunij werden bijna overal
in Friesland de Chargers (wij zouden nu zeggen Commiesen) huisjes omvergehaald, soms verbrand, en hier en
daar de collecteboeken der pachters, zelfs enkele hunner
huizen, vernield, terwijl te Leeuwarden en elders de kettingen , die de gort- en korenmolenaars des nachts beletten te malen, van de molens werden weggenomen en in
het water gesmeten.
Bene commissie van 57 Harlinger notabele ingezetenen s
ter audiëntie bij de Gedeputeerde Staten van Friesland,
1 Junij 1748, te Leeuwarden toegelaten, vroeg de erfelijkverklaring van liet Stadhouderschap over Friesland in het
huis van Oranje-Nassau, de afschaffing der lands havenpachten en die van liet gemaal, Ook de pachten van de
stad Harlingen op het klein gemaal, de oude stads wijnen,
de verkleinde wijnmaat en bieren, als de handel belemmerende , alsmede de impositiën op de turf en brandstoffen,
als wordende » zeer onegael" gedragen, moesten afgeschaft
worden. Eene behoorlijke quotisatie over de ingezetenen
moest daarvoor in de plaats treden.
De Gedeputeerde Staten, zoo als zij in hunne publicatie
verklaren, » ziende de algemeene geneigdheid der ingezete» nen van Friesland, dat het heffen van den impost van het
j> middel van het gemaal en andere pachten mogten ophous den," daarenboven vreezende, dat het talmen met het nemen
van een besluit kwade gevolgen kon hebben, en het smeu-
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lend vuur des oproers tot eene licht laaije vlam kon doen
overgaan, schaften alzoo op dien zelfden dag den impost
op het gemaal en alle andere pacliten af. Zij verzochten
bij de zelfde publicatie aan de ingezetenen, om hunne verdere bezwaren, indien zij er hadden, kenbaar te maken
tegen den oden Junij e. k.5 en Gecommitteerden uit ieder
dorp te kiezen, om alsdan hunne voorstellen in te dienen.
Ten einde dat getal Gecommitteerden echter niet te groot
te maken, verzochten de Gecommitteerden der buitenkwartieren van Leeuwarden (die trouwens in deze gelieele
revolutie de hoofdrol speelden), oin uit iedere Grietenij
slechts vier personen als Gecommitteerden te zenden , makende met die der 11 steden nog een aanzienlijk getal uit,
terwijl de Jacobiner of Groote Kerk, te Leeuwarden, als
vergaderplaats werd aangewezen. Alvorens deze vergadedering echter plaats had, werd den 4den Junij de proclamatie van den Prins van Oranje en Nassau , tot Erfstadhouder, met successie in de vrouwelijke lijn, afgekondigd.
In goede orde, beter dan de verwachting, ja, vrees van
velen was, had daarop den volgenden dag de vergaderingvan Gecommitteerden plaats, Zij deden hunne bezwaren
door acht, uit hun midden afgevaardigden, aan de Staten
kennen.
Behalve eenige punten, door Zevenwouden opgegeven ,
waarop 13 Junij beschikt werd, waren zij 14 in getal,
daaronder was het vierde pont, » Dat alle Lands of Stads
» Pagten zullen loorden afgeschaft, zonder ooit weder in train
x gebfagt te mogen worden" Het vijfde, » Dat in plaatse
» van de Paqt eene Quotisatie zal worden opgesteld!'

Al de punten werden » na vrye en rype (wel wat korte)
» deliberatie met eenparige bewilling van alle leden van
» Staat, gene uitgezondert," goedgekeurd en dien zelfden
dag afgekondigd (31).
(31) De Gecommitteerden van Oenkerk hadden nog eenige particuliere
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Op dit feit is een zeldzaam voorkomende gedenkpenning geslagen (32).
De voorzijde van dien gedenkpenning vertoont de Friesche
Maagd, rustig ter neder gezeten, met eene piek in de regter, en een hoorn van overvloed in de linker hand. Aan
hare regter zijde is een schild met FRISLZE. Op den
achtergrond is eene kalme zee met zeilende scheepjes. Op
de keerzijde vindt men een gezigt op Leeuwarden, van de
noordzijde genomen. De omschriften van voor-, keerzijde
en afsnede zijn:
IMPOSTEN AFGESTELT
TOT LEEUWAERDEN 1748
den 5 Juny. (33).

punten voorgedragen, „ dog dewyle deze zoo veel van de poincten van
„ de andere Gecommitteerden verscheelden, en daar en boven van zoo
„ een singulieren en seldzamen inhoud .waren, zoo wierden zy door de
„ overige Gecommitteerden niet geapprobeert." Zie hier enkele tot een
proefje, zoo als J. Dotingh (een oog- en oorgetuigo van veel toen voorgevallen , zie de Voorrede), in zijn Verward Frieslandt, die heeft opgeteekend:
I. Om de armoede des lands, dat armer dan een Diaconye is, zullen
alle Grietslieden en Eaadslieeren enz. het land bedienen als een Diaken.
II, Afzetting van de helft der Staten- en Hofboden.
VI. Er zal geen landsdag worden gehouden, „ of daer sullen boe„ ren gestemt worden, die met op (d. i. de andere tot) de Landsdag
„ gestemt sullen vergaderen, en die sullen boven de Heeren sitten, en
„ gaen aan de syde van Syn Hoogheid de Prins van Orango Nassau,
„ en als de Kinderen vragen sullen, hoe is dit soo? soo sullen do Vaderen
„ haer vertellen dat de (Oenkerker?) boeren ons Land voor de tweede
„ mael hebben viy gemaakt," enz.
(32) In liet zilver, in liet bezit van J r - Mr- H. B. van Sminia, te
Bergum, en in bet koper, in dat van den Heer A. P. H. Kuipers, te
Leeuwarden.
(83) Zie over deze gebeurtenissen ook nog de Nederlandsche Jaarboeken, 1748, blz. 524—557.
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IV.
ULRIK HUBER, ALS HOOGLEERAAR TE FRANEKEE, OVEELEDEN IN HET JAAE 1694.
Het ligt buiten ons bestek, en het zoude ons te ver
voeren, wanneer wij hier eene levensschets van dezen beroemden geleerde wilden leveren. Daaraan is dan ook
geene behoefte. Naar hetgeen Vriemoet, de Wal, Chaufepié, de Kok enz., reeds over het leven van Ulrik Huber
boekten, meenen wij te mogen verwijzen, en zoo Lang het
Eomeinsche regt onderwezen zal worden, zal ook de
naam van den stamvader der in dat regt vooral doorknede, en voor de grondige ontwikkeling daarvan hoogst
verdienstelijke, HUBEES blijven leven. Moge de door ons
thans te voorschijn gebragte penning, bij meer en meer
afnemende beoefening van dat regt, het aandenken aan hunne
verdiensten verlevendigen.
De penning is van zilver (34), en gegraveerd. Even als
van de. volgende begrafenispenning, werd de voorzijde reeds
vooraf als algemeen toepasselijk gegraveerd, terwijl men, door
eene inscriptie van meestal, om den spoed bij de vervaardiging, minder zuivere gravure op de keerzijde, die op dezen
of genen overledenen in het bijzonder toepasselijk maakte.
De voorzijde vereischt eenige opheldering. Eene hand,
uit eene wolk komende, geeft eene brandende fakkel aan
eene andere hand, mede uit de wolken komende, over.
Deze daad drukt ook het omschrift uit, luidende:
CÜESU LAMPAD A TRAD O
In den (of na volbragten) loop geef ik de fakkel over.
(34) In de verzameling van liet Ifriescli Genootschap voornoemd, als
geschenk van Mr- J. H. Beucker Andreae, door zijne moeder, Vrouwe
Catharina Elisabeth Huber, aan dat nog ia Friesland bestaand geslacht
verwant. Een tweede exemplaar berust in de penningverz. der Leidsche
Hoogeschool. Zie Dr- v. d. Chijs, Verslag der aanwinsten enz., 1852/53.
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Het is eene zinspeling op den bij de ouden gebruikelijken fakkelren. Pitiscus, in voce lampas, zegt, dat te Athene
de jonge lieden zich in het loopen trachtten te oefenen.
Hij die den eersten loop won nam eene fakkel in de hand,
en gaf' die aan die op hem volgde, en deze aan den derden, en zoo vervolgens, tot dat het getal der wedloopers
vol was. Eene andere wijze schijnt geweest te zijn, dat
de looper zijne fakkel, na volbragten loop, aan eenen anderen overgaf, die den loop vervolgde; op deze wijze,
wanneer zulks door meerdere loopers geschiedde, waren
er altijd fakkels in beweging, hetgeen in eene ronde of
ovale renbaan, gelijk bij de ouden, des avonds een fraai
schouwspel moest opleveren. Wij denken evenwel, dat op
dezen begrafenispenning aan den volbragten levensloop moet
gedacht worden, en als zoodanig is deze zinnebeeldige
voorstelling schoon te noemen.
De keerzijde bevat als rand- en opschrift deze woorden:
ULEICUS. HUBEE. I(uris). U(triusque), D(octo)R. ET.
SUPEEMÆ. PEISIOK(um). CÜEIÆ. E X SENATOE,
NATUS DOCCUM XIII MARTII MDCXXXVI
DENATüS FBANEQ(uerae) VIII NOVEMBEIS
MDCLXXXXIV.
Dat is: Ulrik Iluber, Meester in de beide Regten, oud
Raadsheer in het Hof van Friesland, geboren te Doc/cum den
12 Maart 1636, overleden te Franeher 7 November 1694.

De ruimte op het veld der penning schijnt de vermelding der hoofdzaak uit Hubers leven niet toegelaten te
liebbeiij te weten, dat hij tweemalen Hoogleeraar in de
regten te Franeker was, en als zoodanig stierf.
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w.
BEGRAFENISPENNING VAN PHILIPPTJS MATTHEUS, ALS HOOGLEERAAR TE FRANEKER
IN 1690 OVERLEDEN.
Ook deze penning is, even als de vorige (35), waarschijnlijk na den afloop van de begrafenisplegtigheid of het zoogenaamd funus aan de dragers van het lijk, of welligt
aan de slippendragers van het doodkleed, geschonken. Ook
de voorzijde van dezen penning is op een funus of begrafenis toepasselijk.
Een doodshoofd, rustende op twee kruiselings geplaatste
schenkels, en gekroond met een zandlooper. Omschrift:
DISCE MORI IN VITA POST FATA UT
VIVERE POSSIS.
Dat is : Leer., terwijl gij leeft, te sterven , opdat gij na
uwen dood moogt kunnen leven.

De keerzijde bevat in rand- en opschrift:
PHILIPPÜS, MATTHÆUS. JUNIOR. PER. XX. ANNOS. MEDICINÆ. ET. ANATOMES. PROFESSOR.
NATUS ULTRAIECTI XVI MAETII MDCXLI
DENATUS FRANEQUERÆ VI OCTOB. MDCXC.
Dat is: Phüippus Matihaeus Jr-, gedurende 20 jaren Hoogleeraar in de Genees- en Ontleedkunde. Geboren te Utrecht, den
16 Maart 1641. Overleden te Franeker, den 6 Octoher 1690.

Franeker heeft ter zelfder tijd twee Hoogleeraren binnen
hare wallen gevestigd gezien, die den zelfden naam en
voornaam droegen. Philippus Matthaeus Senior, of de
oudere, was aldaar Hoogleeraar in de Genees- en Plantenkunde, van 1651 tot aan zijnen dood, op den 29 Dec.
(35) In do verzameling van het Friesch Genootschap voornoemd.
Geschenk van wijlen den Heer K. Kaan, te Haarlem.
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1700 voorvallende(36). Philippus Matthaeus Junior, de
jongere, een bloedverwant van den zoo evengenoemden,
was zijn ambtgenoot in de Genees- en Ontleedkunde,
gelijk ook de penning vermeldt, van 1670—1690.
Hij werd geboren te Utrecht, 16 Maart 1641, uit Anthonius Matthaeus (geb. te Herborn, uit een Hessisch
aloud en adelijk geslacht), Hoogleeraar in de Eegten aldaar,
en Anna Pontana, dochter van den bekenden Joh. Isaak
Pontanus, Historieschrijver van den Koning van Denemarken , en Hoogleeraar te Harderwijk. Van 1655—1659
studeerde hij te Utrecht, later te Franeker, alwaar hij
openlijk twee medische disputaties verdedigde. De doctorale waardigheid, more majorum, verkreeg hij in 1662 te
Utrecht. Twee jaren daarna verkreeg hij verlof, aldaar
eenen philosophischen en medischen cursus te houden, werd
in 1667 aldaar als Lector, en in 1670 als buitengewoon
Hoogleeraar aangesteld. De invloed van zijnen bloedverwant en naamgenoot deed hem nog in het zelfde, jaar als
gewoon Hoogleeraar in de genees- en ontleedkunde te
Franeker beroepen. Met grooten ijver nam hij deze betrekking waar, en muntte volgens deskundigen, zegt Yriemoet (37), vooral in de ontleedkunde, zeer uit.
Begaafd met een verbazend geheugen, was zulks welligt
eene der oorzaken, waarom hij minder te boek stelde dan
andere geleerden van zijnen tijd, zoodat er van hem slechts
een paar disputaties het licht zagen.
Zijn omgang was zeer aangenaam. Hij was opregt, zedig
en onwrikbaar in zijne beginselen. Hij overleed na eene
langdurige sukkeling. Joannes Regîus, Hoogleeraar in de
Wijsbegeerte, hield zijne lijkrede, te Franeker in 1690 in
fol. gedrukt.
(36) Vriemoet, Athenae Frisiacae, p. 427-435.
(37) L. 1., p. 515.
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WI.
PENNING OP HET OVERLIJDEN VAN ANNA
MARIA VAN VIERSSEN, ECHTGENOOT VAN
JK. HESSEL VEGELIN VAN CLAERBERGEN, 1696.
Deze gestempelde zilveren penning is zoo zeldzaam, dat
de schrijvers van het Stamboek van den Frieschen Adel, de
Heeren van Halmael en Hettema, in eene aanteekening
aldaar, blz. 272, op eene twijfelachtige wijze van het bestaan er van gewagen.
Jr. Mr- C. van Eysinga, te Leeuwarden, bezit evenwel
daarvan nog een exemplaar, dat sporen oplevert, dat de
stempel spoedig na dezen afslag gebroken kan zijn.
De voorzijde bevat, onder eene kroon, de wapens der
geslachten Vegelin en van Vierssen.
Dat van Vegelin bestaat uit drie zwarte ruiten (losanges),
doorsneden door een gouden band op een gouden veld.
Dat van van Vierssen bevat een zilveren chevron of driehoek , op een zwart veld, in de opening des hoeks een
gouden klaver, en bij het toppunt twee gouden sterren.
Treffend zijn de omschriften: Rondom het wapen der
overledene leest men deze woorden, door haren echtgenoot
haar als het ware in den mond gelegd:
L'ame en paiæ est mon souhait (38).
Vrij vertaald: Ik heb mijn wensch, mijne ziel is in vrede.
Maar de woorden rondom het wapen des mans bevatten
de weeklagt:
Thesaurus meus in cœlô.
Mijn schat (evenwel) is in den hemel.
("38) Men merke nog op, ter bevestiging van deze mijne opvatting,
dat de weduwnaar zijne gade niet, zoo als hij zich zelven, eene Latijnsche, maar eene Fransche (in den mond eener vrouw zeker beter passende) spreuk doet uiten.
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De keerzijde geeft ons in het randschrift te kennen, van
wie hier sprake is. Daar lezen wij:
P(iis) M(anibus) prœmissœ non amissæ eonjugis adamatœ
A(nnæ) MARLÆ à VIERSSEN denatœ pr(idie)
Id(ns). Jun(ü). (16)96.
Dat is: Ter heilige of vrome gedachtenis van mijne beminde , mij slechts vooruitgegane, niet verloren, echtgenoot
Anna Maria van Vierssen, overleden den 12 Junij 1696.
In het veld der penning vindt men deze woorden uit het
bijbelboek de Prediker genomen :
ECC(lesiastis). 3. 14

IK WEET DAT AL W A T GODT DOET, DAT SAL
IN DER EEVWICHEIT SYN. DAER EN IS NOCH
TOE NOCH AF TE DOEN EN GODT DOET DAT.
OP DAT MEN VEESE VOOR SYN AENGESICHTE.
Welligt zocht Jr. Hessel Vegelin van Claerbergen thans
een meer liefdevolle tekst voor zijnen gedenkpenning.
Hij was een zoon van J1'- Philip Ernst Vegelin van
Claerbergen en Fockjen van Sminia(39), en den 19 October
1651 geboren, Den 17 Januarij 1683 werd hij Grietman
van Utingeradeel; in dat zelfde jaar ook lid van Gedeputeerde Staten, en huwde op den 7den November daarvan met Anna Maria van Vierssen, gedoopt den 26 October 1653, dochter van Assuerus van Vierssen, Rentmeester
der Domeinen, en Jisca van Geersma. Volgens het bovengenoemd Stamboek, sproten uit dit huwelijk zes kinderen (40).
Deze gelukkige echt, de penning strekt daarvan ten bewijze, werd door den dood spoedig vaneen gescheurd.
(39) Jr. Mr. H. Baert van Sminia, Naamlijst van Grietmannen, bl. 333.
(40) Philip Frederik, geb. te Leeuwarden, 9 Mei 1685. Assuerus,
gcb. te Joure, 21 Junij 1687. Egbert, jong gestorven. Joliau, geb. 27
Aug. 1690. îsfehemia, geb. 9 Dec. 1691, en Fockje, jong gestorven.
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De penning stelt het overlijden van Anna Maria van
Vierssen op 12 Junij, de andere genoemde bronnen op 12
Julij 1696. Destijds was Jr- Hessel Vegelin van Claerbergen Grietman van Haskerland, sedert 15 Maart 1689.
Door afstand volgde zijn oudste zoon Philips Frederik hem
in die betrekking, den 28 Septemb. 1707, op, blijvende
dit geslacht tot nu toe in Haskerland, op de Joure, gevestigd. Jr- Hessel Vegelin van Claerbergen overleed den 28
November 1715 te Leyden, aan eene operatie van den
steen, eene kwaal, waaraan hij lang had geleden (41).

•vu.
PENNING TEE EEEE VAN COENELIS VAN
SCHELTINGA.
In de penningverzameling van den Heer A. P. H. Kuipers , te Leeuwarden, bevindt zich deze fraai gestempelde
koperen vergulde penning. Nimmer is ons die elders voorgekomen. De voorzijde vertoont een fraai nog vrij jeugdig
borstbeeld, regts gewend. Lange golvende lokken spreiden zich over de toga of liet opperkleed, waarin het borstbeeld gehuld is, uit. De geknotte regter arm geeft eenig
vermoeden, dat het een opperkleed over een harnas geworpen , kan zijn, en dus het beeld van eenen krijgsman
kan voorstellen, maar het geheel van het beeld duidt veeleer een geleerde of staatsman aan, Het omschrift is alleent
COENELIS. V(an). SCHELTINGA.
(41) In De vrije Fries, VI, blz. 389(06), hebben wij J r - Hessel Vegelin
als don door von TTffenbach (zie 1. 1. 379) bedoelden Vegelin, den geleerden Gedeputeerde Staat en Gedeputeeerde te velde, opgegeven. Menleze daarvoor Philip Frederik, over wien men vergelijke van Sminia, 1.1.»
p. 358, en de Navorscher, VI, p. 236, en VII, p. 47.
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Onder den geknotten arm de naam van den stempelsnijder C. M. of Gr. M.
De keerzijde vertoont een landschap, waarin op den
voorgrond een roozenboom met twee rozen, eene zinspeling op het wapen van de familie Scheltinga, uit twee
boven elkander geplaatste rozen van keel, in een zilver
veld, bestaande. Omschrift:
SPINA COMITÉ.
Niet zonder doren.

In verband met het wapen, welligt de zinspreuk van
Corn. van Scheltinga.
De stijl van den penning duidt het einde der 17de of
het begin der 18de eeuw aan. Wie door den graveur
C. M. of G. M. wordt aangeduid, ïs ons niet met zekerheid gebleken (42). Hij was een bekwaam stempelsnijder,
blijkens deze proef.
In het Stamboek van den Frieschen Adel vindt men twee,

behalve de jong gestorvenen, Cornelis van Scheltinga,
waarvan de eerste, vooral om den geheelen stijl des pennings, bij ons in aanmerking komt.
Cornelis van Scheltinga, geb. den 18 Jan. 1655 (43),
werd(44) den 21 Febr. 1678 tot Sergeant Majoor, 12
April 1679 tot Luitenant voor Burmania, en 12 Febr.
1686 tot Kolonel, in plaats van Stekke, aangesteld. Hij
was driemalen gehuwd, als: a. met Magdalena van Ha(42) Zij zouden den graveur Muller kunnen aanduiden, van wien
verschillende penningen bij van Loon voorkomen. Zie Alex. Pinchart,
in de Revue de Numismatique Beige , 2de serie, t. III, p. 52—62. Een
dier penningen, op het vertrek van Willem III naar Engeland, in 1688
(van Loon, III, p. 376, 1), valt juist kort na den tijd (1686), dat Scheltinga tot Kolonel werd verheven. Ofschoon de naam van Muller daarop niet voorkomt, zoo kent Pinchard, op goede gronden, 1. 1., p. 59,
dezen penning aan hem toe.
(43) Niet 1665, zoo als het Stamboek heeft, I , 321.
(44) Zie Register der Resolutiën van de Staten van Friesla,nd, p. 714.
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ren, gedoopt 1655, overleden 8 November 1691. b. Met
Doedtje Eosema, overleden 6 Aug. 1697, en: c. Met
Houkje van Haersma, geb. 21 Aug. 1676 (45).
Er heeft echter nog een Cornelis van Scheltinga geleefd, die, vooral om de Meeding en het borstbeeld op de
penning voorkomende, de bedoelde persoon, ter wiens eer
deze fraaije penning gesneden werd, kan zijn, maar dit
komt ons toch zeer onwaarschijnlijk voor. Het is Cornelis
van Scheltinga, Volmagt ten landsdage van Friesland, geboren 1 Febr. 1718, gehuwd den 3 Junij 1742 met Cecilia
Johanna van Eysinga, en overleden 2 December 1775.
Voorshands (46) houden wij het er voor, dat deze zeldzame penning in 1686, toen Cornelis van Scheltinga tot
Kolonel werd verheven, is geslagen. Hij overleed den 16
November 1732.

irm.
HUWELIJKSPENNING VAN HESSEL VAN HEEMANA EN ANNA VAN LIAUCKAMA, 1596.
Dit fraai gegraveerd zilveren penningje is ons slechts
eenmaal voorgekomen (47), het verdiende te eerder afgebeeld te worden, daar het op de lijst van bekende Nederlandsche huwelijfopennningen, in de Navorscher, deel VI, 72,

gegeven, en sedert 1. 1., 247, en in deel V I I , blz. 33,
vervolgd, als verre weg het oudste voorkomt, en tevens
(45) Wij vinden hem ook nog 1. 1. vermeld dd. 24 Sept. 1698. Toen
werd "besloten, dat de Kolonel Scheltinga en de Officieren van zijn regiment de door hen bekomene ordonnantiën op de winter wagengelde»
wederom aan het comptoir zouden brengen.
(46) Onze navragen in de Navorscher, V , p. 333, V I I , 175, zijiï
vruchteloos geweest.
(47) In het bezit van J1'- O. E. de Kempenaer Jr-> te Leeuwarden.
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ter herinnering strekt aan twee beroemde, nu uitgestorven,
Friesche geslachten.
De voorzijde vertoont het mannelijk wapen van de familie
Hermana, bestaande uit eenen dubbelen zwarten arend in
een gouden veld, met twee tegenover elkander geplaatste
klimmende leeuwen van keel op de vleugels, en drie
zilveren zespuntige sterren op den staart.
De keerzijde vertoont het vrouwelijk wapen van het
geslacht Liauckama, van Sexbierum, bestaande de eene
helft uit den in zoo vele Friesche wapens voorkomenden
halven zwarten arend op een gouden veld, en de andere
uit eene zilveren ster op een veld van azuur en eene
gouden lelie op een veld van keel. Op den penning dekken /croonen, waaruit een leeuw van keel, of een zwarte
arend verrijzen, de beide wapens. In het Stamboek van den
FrîescJien Adel, pi. 16, n°. 94, pi. 22, n°. 126, zijn het
ridderhelmen (48).
De omschriften:
H. VAN HERMANE en A. VAN LYAVCKEMA
doen ons hier een penning zien, vervaardigd ter gelegenheid van hun huwelijk, dat 8 Januarij 1596 plaats had.
Hessel van Hermana, zoon van Wybren van Hermana
en Hylck van Roorda, was geboren in 1560 (49). Volgens
het Stamboek, bezocht hij, na den ouderdom van 17 jaren
bereikt te hebben, begeerig om zich in de wetenschappen
te oefenen en vreemde talen te leeren, Duitschland, Engeland , Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland en eindelijk
Jeruzalem. Na aldaar den rang van Ridder van Jeruza(48) Do zelfde vereenigde wapens vindt men aan eenen schoorsteenmantel in het Grietenijhuis van JTranekeradeel, vroeger Dehemahuis, te
Franeker. Mededeeling van J r - Mr- S. W. H. A. van Beijma tlioe Kingma.
Waarschijnlijk heeft de familie Hermana aldaar gewoond. Franeker,
sedert 1585 eene Akademie bezittende, moest J1'- Hessel daartoe bijaonder uitlokken.
(49) Stamboek, II, 134, 168, I, 200, I , 247.
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Hem verkregen te hebben, keerde hij naar zijn vaderland
terug, en huwde, 36 jaren oud, in 1596, Anna Liauckema,
dochter van Schelte van Liauckema en Jel van Dekema.
Zij was eerst lieynsch genaamd geweest, doch welligi kort
nadat haar zuster Anna (2 Julij 1582) overleed, had zij
den naam van deze overgenomen. Wanneer zij geboren
werd bleek ons niet. Haar huwelijk was van geenen langen duur. Zij stierf den 22 Maart 1603 in het kraambed,
zonder kinderen na te laten. — Hessel van Hermana was
de laatste van zijn geslacht (50). Hij was een martelaar
van het voeteuvel (51), overleed in 1624, en werd te Minnertsga begraven.

(50) Zoo meldt het Stamboek, II, blz. 134 ("12). In het Verslag van
het Friesch Gen., 1850/51, blz. 344, lees ik, „ dat de aldaar vermelde
„ ijzeren zegelstempela (in een kistje, bij liet afbreken ran liet slot
„ Tyaerda , te Rinsumageest, in 1834 gevonden), de zegelstempels van
„ de laatste afstammelingen uit het geslacht Hermana, namelijk Vincent
„ Hermana en Marij Ifrittema, en van Schelte Tyaerda en His Hermana
„ zijn." Deze zegelstempels waren een geschenk van wijlen Mr- A. van
Halinael, van wicn deze aanteekening ook is. Vergelijk Stamboek, II,
134, 8 a , en het zeldzame werkje van Snffridns Petrus, G-enealogia familiae
Hermanae, ITranequorae 1624 (boekerij I"r. Gen.), 4°. Uit de slotwoorden
dier G-enealogia, „ Haec (scripsi) anno Domini 1624, 12 Mariii," alsmede
de Delineatio familiae Hermanae, daar achter geplaatst, waar gezegd wordt:
„ Hesselus /uit, ultimus liujus antiquae familiae, agens annum suae aeta„ tis 64, anno 1624," blijkt, dat zijn overlijden kort na 12 Maart 1624
heeft plaats gehad.
(51) „ Hesselus gravissimo morbo podagra, nempe correptus assiduo
„ in lecto detinetur , ut miseriorem neminem hoc morbo laborantem cui„ quam mortalium hujus aevi visum existïmem; quod summopere dolen„ dum est, adeo ut nulla spes suscipiendae prolis nee aug"endae familiae
„ supersit. Haec anno Domini 1624, 12 Martii." Genealogiae familiae
îlerma.viae, in mie.

*

II. N, B.

14
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VXJE E N T W I N T I G J A E I G E B B U I L O F T S P E N N I N G
VAN MARTINUS VAN S C H E L T I N G A E N
W I S K J E N VAN S C H E L T I N G A . 1738.
De in Holland, Utrecht enz., in de vorige eeuw vooral,
veelvuldige gewoonte, om, bij gelegenheid van de viering
van een groen, en vooral van een zilveren of gouden bruiloftsfeest, daarop een gedenkpenning te doen vervaardigen,
en aan de dischgenooten en betrekkingen rond te deelen,
was in Friesland minder gebruikelijk. Daar bestond meer
het gebruik, om bij de drie hoofdgebeurtenissen uit het
leven van ieder mensch, zijne geboorte, zijn huwelijk en zijn
sterven, somwijlen de gedachtenis daaraan, door het plaatsen eener inscriptie op een voorwerp van zilver, vooral op
zilveren lepels, levendig te houden.
Een geschenk van zulk een dozijn met eene inscriptie
voorzien tafelzilver (lepel en vork) aan al de kinderen, bij
gelegenheid eener souden bruiloft, zou ik met de stukken
nog kunnen bewijzen.
Uit hoofde nu gedenkpenningen van bovengenoemden
aard, ten behoeve van een Friesch geslacht vervaardigd,
zoo zeldzaam zijn, hebben wij niet geaarzeld, de zilveren
bruiloftspenning van Martinus en Wiskjen van Scheltinga
alhier te doen afbeelden (52).
De voorzijde van dezen, door den beroemden M. Holtz\\ej gegraveerden, fraaijen penning stelt de in een tuin
voortschrijdende Tijd voor; gekroond met een zandlooper,
wijst hij met zijne linker hand op een en obelisk of' naald,
(52) Do afgebeelde penning berust bij J1'- Mr- II. Baerdt van Sminia»
gehuwd met vrouwe "Wïskje, dochter van J r ' Menno Coehoorn van Scheltinga en Vrouwe Catharina Johamia van Eysinga.
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prijkende met het cijfer XXV; terwijl op eenen afstand een
andere obelisk, met het cijfer L zigtbaar is. Amor heeft
aan den Tijd zijne zeis ontnomen. Een altaar, waarop
brandende harten , een ooijevaar of reiger, een broedende
vogel op den obelisk op den penning afgebeeld, zijn zoovele
teekenen van liefde en huwelijkstrouw (53). Het omschrift:
DUS BLOEIT DE TROU VAN MAN EN VKOTJ
duidt dit nader aan.
De keerzijde vertoont liet mannelijk en vrouwelijk wapen
van de familie Scheltinga, twee boven elkander geplaatste
rozen van keel, in een zilveren veld. Uit die wapens ontspringt een met vruchten beladen stam, die tot in eene
wolk oprijst, waarin den naam Jeliovah is te lezen.
Het om- en opschrift luidt:
MAKTINUS VAN SCHELTiNGA, GEB(oren) 18 TEBRUABI 1666 EN WiSKIEN VAN SCHELTINGA,
GEB(oren) 16 JANUARI 1681, GETJR(ouwd),
TE KOLLUM 10 SEPT. 1713, GEV(ierd).
OP 'T HEEKENVEEN 1738.
Martinus van Scheltinga was de jongste zoon van Daniel
de Blocq van Scheltinga en Martlia Kinnema. — Van
Sminia (54), deelt ons mede, dat hij na volbragte studiën
(53) Holtzhey bezigde deze voorstelling meermalen, mot kleine veranderingen, blijkens eonen iets kleineren algemeenen zilveren trouwpenmng,
in mijne eigene verzameling voorhanden. De keerzijde daarvan bevat de
volgende dichterlijke beschrijving der voorstelling :
Hier torst de min door troii en vlyt
De seyse van den t/rysen tyt
En leydt hem met een blyden geest
De suyl voorby van 't zilvre feest,
Tenoyt dit wel vereenigt paar
Hun herten op het dankaltaar
Opofferen tot dankbaarheyt
En smeeken d' Oppermajesteyt,
Dat zy die 't silvre feest beleven
Het gouden feest ook mogen geven.

(54) 'Naamlijst, p. 366. Volgens Vriemoet, Athenae Frisiacae, 1748,
p, XCII, die hem Martinus de Blocq van Scheltinga noemt.
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eene reis door Frankrijk deed, en, teruggekomen, tot
Grietman van Lemsterland in 1685 werd gekozen. Hij
stond die grietenij in 1692 aan zijn neef Regnerus van
Andringa af, volgde zijnen vader in Schoterland op, en
huwde in 1700 met Amelia, dochter van den beroemden
Menno Baron van Coehoorn en Magdalena van Scheltinga. In 1703 werd hij Curator der Franeker Akademie,
en om zijne bekwaamheden, zoowel in als buiten Friesland, in vele commissiën gebruikt. Niet lang bezat hij
zijne gade.
De geleerde Frankforter Schepen von TJffenbach, vond
toch in 1713 een zwart bord in de kerk van Wyckel
hangen , met dit opschrift:
Vrouwe Amelia, geboren Baronesse van Coehoorn, huysvrou van den heer Mart. van Scheltinga, Grietman, óbiit

MDCCVIH(55).
Zij was den 21sten Maart van dat jaar overleden, na
moeder van zes kinderen geworden te zijn. Blijkens onzen
penning hertrouwde Martinus van Scheltinga op den lOden
September (het Stamboek, I , blz. 321 enz., heeft 10 October) 1713 met Wiskjen, dochter van Livius van Scheltinga
en Wia Catharina fioersma. Dit nieuwe huwelijk schonk
hem nog twee kinderen. In 1715 droeg hij zijn Grietenijbestuur aan zijnen zoon Menno over (56). Hij overleed
11 Februarij 1742. Een monument, ter zijner gedachtenis
in de kerk te Heerenveen opgerigt, wordt thans nog bij
de familie Scheltinga bewaard. Men had het in 1795 , uit
vrees voor vernieling, weggenomen.
Wiskjen van Scheltinga overleed 8 Maart 1760.
(55,) Zie Vrije fries, VI, p. 377 ; in de aanteekening (63) aldaar leze
men: „ Zie van Sminia, 1. 1., blz. 366." Amelia was een der drie nagelatene kinderen van van Coehoorn, die voor hunnen vader de fraaije
graftombe te "Wyckel, bij Balk, oprigtten. Zie De vrije Fries, 1. 1.
(56) De Jtesolutiën van de Staten van Friesland, zie Register, p. 401
en 402, vermelden hom daarom in 1731 als „ Olt Grietman."
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NASCHRIFT. Hoe veel verpligting het Heerenveen
aan Martinus van Scheltinga had, en hoe zeer hij daar
geëerd werd, kan blijken uit een, onder liet afdrukken
dezes ons ter hand gekomen, zeer zeldzaam boekje (12mos
31 bladzijden), van een geboren Heerenveenster, J. F.
Schouwen, getiteld: Korte Beschryvinge van 't beroemde Vlek
Heerenveen, gelegen in de Grietenyen van Haskerland, Sehoierland en Âengwirden , in Frieslands derde kwartier, de Se-

venwouden genaemt. (Gedruckt te Amsterdam by Joh, van
Septeren, Boekverkooper op de Leidsche straat, 1727.)
De schrijver, te Amsterdam wonende, droeg zijn boekje
aan Martinus van Scheltinga op. In een, met het wapen
der familie Scheltinga versierde, opdragt prijst hij den old
Grietman zeer, om zijne zorg voor het welzijn van 't Heerenveen, voor zijne tucht, orde en vaardige justitie. Elders
vermeldt hij, blz. 23, dat M. van Sclieîtinga den rijweg ten
zuiden van het Heerenveen, voor dezen bijkans onbruikbaar , zoodanig heeft verbeterd, dat het aankomen van
zwaar geladen wagens daardoor gemakkelijker is geworden.

X.

WILLEM, VEIJHEEE VAN ROGENDOEFP, STADHOUDEE VAN FRIESLAND. 1517—1521,
Willena, Vrijheer van Eogendorff9 zoo als wij dezen
naam het liefst zouden schrijven (57), een Oostenrijksch
(57) Zie zijne onderteekeningen in de Correspondance de Marguerite
d'Autric/te, tirée des archives de Lille, par L. Plu O. van den Sergh,
Leïde 1847j t. I I (Gedenkstukken tot oplialderwg der JVederl. Geschiedenis,
3de deel). Velerlei zijn de andere spellingen, b. v. Koggendorp, Koggliendorff, vermeld bij Arend, Alg. Gesch. des Vaderlands, II, 3, blz» 576(2,).
Hij teekende zelf ook Eoghendorf. Zie de uit de archiven van het koningrijk België geputte en in de Revue de la Nimustnatique Beige, 2de
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edelman (58)9 was een zoon van Gaspar van Rogendorff en
Margaretha van Wilthauss, in 1481 geboren. — Op dertienjarigen ouderdom als page aan het schitterende hof
van den Aartshertog Philips de Schoone, te Gent, verbonden , werd hij, 3 Oct, 1504, Kaad van dezen Vorst en
Kamerheer bij zijne gemalin, Koningin Johanna, en huwde
in het volgende jaar Elisabeth, eene dochter van Johan,
Graaf van Oestingen, Hij volgde echter niet altijd het
hof5 want in 1508 was hij Overste over het voetvolk van
Keizer Maximiliaan, in den krijg tegen Venetië. Bij zijne
verovering van Galliano, in dien krijg, werd hij zelf gekwetst (59),
Met liet jaar 1517 komt hij in aanraking met Friesland.
De eerste Stadhouder onder de Bourgondische regering
(met die van Hertog Karel van Oostenrijk in 1515 aangevangen), Floris van Egmond, Heer van Ysselstein, had
gedurende zijn kort bestuur (1515—1517) geene genoeg»
zame ondersteuning, zoowel aan troepen als geld, van
zijnen meester bekomen, om de Geldersche partij in Friesland ten onder te kunnen brengen. Ook was hij niet altijd
in Friesland (60), om zelf het roer, te midden eener woedende zee, in handen te houden.
Inmiddels werd dit ongelukkig land, dat gedurende
eenige jaren rust gehad had, door krijg en plundering vaneen gereten. Het in Sept. 1517 voor 6 maanden gesloten
serie, t. I I , p. 96(1), geplaatste kwitantie van Rogendorff voor zijn zogel, als Gouverneur van Friesland, in 1518 door Anth. de Griltere vervaardigd.
(58) „ Een Heer vvuyt Oeslenryeke," zegt Kempo van Martena in
zijn Annad ofte Landboek. Schwartzenberg, I I , p. 100.
(59) Joh. D. Kohier, Hislorischer Mïmz Belustigung, Th. XVIII, Nurnberg 1746, p. 114. Meijer, Aanwinsten van. hel Kon. Penningkabinet,
1853/54, p. 3.
(60) „ In onses Genedigen Here Statholder absentie," 21 Febr. 1517.
Sehwartzonberg, I I , p. 348.
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bestand gaf echter eenige verademing (61). Kort na het
sluiten daarvan » omtrent Alre Heilighen," zegt Petrus
Thaborïta, » doen quarn hyr in Frieslant een nye Stat» holder, van die Borgoense weghen; ende hy was ghe» noemt Grae/Qeea Vrijheer) Willem van Rogghenborch; ende
» hy was een Overlander} mer hy was in Vlaenderen an
» die Borgoense ghehylict» Ende heer Florys (van Egmond)
» ende Graef Felix (62), mit sommige ander, die quamen
» mit hem, want sie solden hem die steden overleweren.
» Ende sie quamen binnen Liewert (Leeuwarden), op Sinte
i Simon ende Sinte Judas dach (28 October) (63)."
Hoe kort Floris van Egmond ook het bewind over het
door de Bourgondiërs bezette gedeelte van Friesland gevoerd had, zoo schijnt hij den toestand van dit gewest vrij
goed te hebben leeren kennen , en wist hij, wat het behoefde. Later was hij clan ook nog dikwerf de raadsman
der Landvoogdes of des Keizers, wanneer het de zaken
van Friesland betrof (64),
(61) Petrus Thaborita, Ghronijlc, bij Visser en Amersfoordt, Archief,
I I , p. 235—237. Winsemius, p. 448. Te Sneek werd het 22 Septfa.
1517 afgekondigd.
(%2) Van Wertenburgh, cl. i. Werdenberg, volgens Martena, p. 100.
Een bastaardzoon van Oostenrijk, volg. Archief, I I , Aant.-, p. 120, die
aanhaalt Teyemo. Slaat van alle volkeren, X I I I , 494. Vergelijk de aant.
op de C'orrespondance de Maryueriie d'Atdriche, I I , p. 186 f3). Hij was
bij haar zeer gezien, zij noemt hem ,, nxon cousin."
(63) Gabbema, Verhaal van Leeuwarden, zegt p. 339: ,. Tot Harlin„ gen stapt hij te lande, en komt, naa drie daageu zukkelens, binnen
„ Lecuwaarden.
(64) B. T. in 1518, bij het verlcenen van het octrooi tot het aflossen
van grondpacliten te Leeuwarden. Sehwartzenberg, II, 364, bij de overdragt van het artilleriepark van George van Saksen, in 1519, ibld.
p. 375 (*). In 1522 getuigde de Geldersch gezinde Janeko Donwama
(*) Willem v. Rogcndorff en Hendrik, Graaf van Nassau, „ comme
„ congnoissaiis en fait d'Artillerie," werkten mede, om den prijs te bepalen. Sommige dier moordtuigen hadden vreemde namen, b. v. „ Een
„ karthowe Kutherina, een dito die Duvel, een dito Blomken van Gro„ ningen genoemt."
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Het hoofddoel van hunne overkomst was, om aan het
den 21 Sept., 1517 over en voor Friesland, tusschen den
Hertog Karel van Gelder en Koning Karel van Spanje,
te Arnhem gesloten bestand gevolg te geven. — Voor
100,000 kroonen had de Hertog zijne vermeende regten
op Friesland aan den Koning afgestaan, en het scheen nu
als of door deze dading alle partijschap , twist en krijg uit
Friesland moest wijken, en alle Friezen zich onder de
Bourgondische vaan zouden scharen.
Rogendorff schijnt echter, niettegenstaande dit blijde
vooruitzigt, niet veel lust (65) gehad te hebben, om de
taak op zich te nemen, die Floris van Egmond op zijne
schouderen wenschte te laden. De Gelderschen toch bezetten destijds alle Friesche steden, behalve Harlingen,
Franeker en Leeuwarden, bovendien alle grietenijen, acht
meer of min uitgezonderd, vermits de vrijheidlievende
huislieden Geldersen gezind waren en bleven, zoo lang
Karel van Gelder hen de oude, onder de Saksische regering verlorene, vrijheid voorspiegelde. Zij waren dus bijna
van de geheele zeekust meester , en stremden de toevoer
uit Holland ter zee (66), Zelfs de Bourgondisch gezinde
van hem {JDoeck der Partijen, p. 301), „ E n often daer nemant anders be„ fanden worde, de crigeshandel te drijwen, dat men vns dan wolden
„ gheven Mijn Here van Buren (Floris van Egmond) voer een Ghuwer„ noer." Hij stierf in 1336. Vgl. Scheltema, Slaath. Nederland, I , 319.
(65) Hij maakte althans vooraf zekere voorwaarden, dat de soldijen
der garnizoenen en de herstellingskosten van het havenhoofd te Harlingen enz., tot 25 December 1517, zouden aangezuiverd zijn, „ ce que
„ auroit esté promis au dit Sr> de Eoghendorff, par les dits de notro
„ conseil et vous et dont les aueuns sen estoient obligcz envers luy."
28 Deel). 1517. Schwartzenberg, I I , p. 360.
(66) Janeko Douwama zegt daarvan, 1. 1., p. 301: ,, Do Hartogen
„ van Gelder hefth drie troesten, bij de welcke lic in hopen i s , Vries„ lant wal to halden; de ersten artikel is, dat he de zeestrant in heeft;
„ en so lang lic daer Hcrc aff is, so mach men hem niet schaden, noch
„ oock so mochten de Keiser in ïMeslant edtwes scaffen. De ander ar„ tykel was, dat he hem verliet daer vp, dat he de gunst ende tófa]
„ van de husluden hadden," enz.
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steden hadden een wantrouwen in de lïrijgsknechten van
Koning Karel. Toen Kogendorff met eenige krijgsmagt
te Harlingen landde, weigerde men deze in de steden op
te nemen, zoodat zij te Anjum en in andere dorpen gelegerd werden'{67), tot dat Floris van Egmond den nieuiven
Gouverneur, omtrent Martini (11 Novb. 1517), » ingheset
s ende op een Lantdach voer die Landen als Statholder
» Coennynklycker Majesteit verclaert ende zeer gerecom» mendeert hadde," zoo als Ivempo van Martena schrijft.
Tot dien dag voerden zij gezamentlijk het bewind, blijkens
een stuk van 2 Novb. 1517, waarbij zij aan de meijers op
het Bildt toestonden, om hunne landen vrijelijk, gedurende
het eerste jaar, te mogen gebruiken, zonder pacht te geven (68). Het was , om de gemeenschap in het noorden
van Friesland met de zee open te houden, van belang de
meijers te vriend te houden.
Eogendorffs waan, van alles in rust in Friesland te vinden , werd hem echter weldra benomen. Ter verkrijging
van eendragt in Friesland zond hij, zegt Petrus Thaborita,
kort na zijne aankomst, brieven door het geheele land,
» dat daer wt elcke gae (goo) twee of drie solden comen
y> toe Liewerden, Ende voert soe hielden die brieven in,
» dat sie Borgoens solden wesen; want die Forst van
» Ghelder hadde Frieslant overghegheven om een somme
» van penninghen, ende sie solden ondergheholden worden
» recht als Hollant, Zeelant, Brabant ende Flaenderen,"
Deze oproeping werd echter door de Gelderschgezinde
Friezen niet alleen niet opgevolgd, maar met de grootste
verachting bejegend. De boden, die de brieven rond
bragten, zegt de tijdgenoot zoo even genoemd, » wor» den ghevanglien ende qualicken hantiert, want toe Slo(67) G-abbema, 1. 1.
(68) Schwartzenberg, 1. 1., II, p. 359.
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» ten (69) worde daer een ghedrenct (verdronken), ende toe
» Sneeck soldet hem niet beth ghegaen hebben; nier syn
» vader die woende in die stat, ende die viel die rycke
» wyven an, ende die verbaden hem syn lyf (zekerlijk
» voor eene goede som gelds). Ende toe Dockum worde
» oeck een ghevanghen, ende (deze trek kenschetst den
» tijd en den landaard) dem worde veel papyrs (Martena
» zegt, » wel ghoedt wesende dartich blaeden,") ghegheven
» te eten , ende hy worde oeck qualicken hantiert."
Allerhande geruchten over den inhoud dier brieven schijnen onder de menigte als uit den grond opgeborreld te
zijn. Sommigen zeiden (volgens Petrus van Thabor), dat
zij valsch waren , en slechts dienden, om muiterij in het
land te verwekken. De Hertog had Friesland niet overgegeven. Anderen zeiden, dat er tweederlei brieven uitgezonden waren , waarvan de eene de mededeeling van het
bestand, de andere alleen dit behelsde, dat zij één groot
(gross) zouden opbrengen, zoo als zij den Keizer plegen
te geven. Van den algemeenen Landsdag kwam dus
niets, en zij, die Eogendorff vergezeld hadden , verlieten
hem spoedig weder, hem in Leeuwarden met een vaandel
Duitschers achterlatende, welke troepen in Franeker gelegd werden.
Het gesloten en den 17 Maart 1518 voor één jaar hernieuwd bestand (70) gaf Eogendorff geene gelegenheid,
om zijne veldheers talenten, even als in Italië, in Friesland
te doen uitkomen. Van zijne administrative werkzaamheden over het tijdvak van zijn bewind, 1517—1521, zijn
ook weinig sporen te vinden. Eene der belangrijkste daaronder , hoewel door Floris van Egmond voorbereid, was
(69) Volgens Martena deed de Bevelhebber hem. in een zak stoppen
en verdrinken.
(70) Petrus Thauorita, p. 243. Winsemius , p. 450.
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het verleenen (21 Febr. 1518) (71) aan Leeuwarden van
een octrooi tot aflossing van grondpacliten. Teregt is
is elders (72) aangewezen, dat, door deze opheffing van de
afhankelijkheid der burgers van den adel, de grondslag
tot eene snellere ontwikkeling van den bloei en welvaart
dier stad gelegd werd.
Willem van Rogendorff maakte van de verlenging van
het bestand gebruik, om naar Braband te gaan. Hij droeg
zijn commando aan zijnen broeder Wolfgang, » Fryheren
y> to Eogendorp ende Molenburcli (73)," over. Een brief'
van Willem van Kogendorff, over het in dienst houden
van eenige ruiters en soldaten, is uit Antwerpen, 16 Julij
1518, geschreven (74). Voor het einde des jaars 1518
keerde hij naar Friesland terug (75), en wij vinden hem
den 27 Januarij 1519 te Franeker. Jn den brief, toen
door hem aldaar aan de Landvoogdes Margaretlia geschreven (76), meldt hij, dat den 20 Januarij zes voetkiiechten
van de bezetting van Dockum in Tietjerksteradeel waren
gekomen. Gevangen genomen s hadden zij hun voornemen
bekend, van eenige Bourgondisch gezinde ingezetenen te
hebben willen opligten, en naar Dockum te vervoeren,
alsmede deel te hebben gehad aan de plundering van Medemblik. Als schenners van het bestand, had hij ze laten
onthoofden. Dit had weêrwraak van de zijde der Gelderschen uitgelokt, zoodat zij eenige burgers en kooplieden
van Leeuwarden en andere plaatsen, bezig in hun bedrijf,
hadden gevat en in de gevangenis geworpen. Het gerucht
liep zelfs, dat zij dezen het zelfde lot, als aan de stroo(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)

Schwartzenberg, 1. 1., I I , p 365.
Eekhoff, Geschiedk. Besch: v. Leeuwarden, I , p. 145—148.
Cor?-espondance,ÏL, p. 109, in een adres van een brief.
SclrsYartzenberg, I I , p. 371.
Zie de Bijlage, gedagteekend uit Leeuwarden 11 Decem. 1518,
Gorrespondance, I I , p. 243.
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pers was te beurt gevallen , zouden doen ondergaan. Op
den zelfden dag bovendien, dat hij dezen briefschreef',
had men eene hinderlaag tusschen Leeuwarden en Franeker gelegd; men had slepen (liet schijnt dus vervoer
over ijs geweest te zijn) met koopgoederen en ook met
kleederen van den Ridder en Raadsheer Tjalling Botnia
geplunderd.
Ropjendorff beklaagt zich over deze schennis van het
tractaat, en verzoekt dringend om geld : want de troepen,
zonder soldij zijnde, zouden niet langer willen dienen.
Twee dagen later bevond hij zich in Leeuwarden, hij
berigtte toen de mislukte aanslag op Steenwijk (77), en
herhaalde zijne vorige aanvrage om geld te zenden, tot
betaling der troepen.
De weldra te verwachten afloop van den wapenstilstand
(17 Maart 1519), de ongeneigdheid der Gelderschen (gerugsteund door den Koning van Frankrijk en diens afgezant, Phil. de la Guiche), om dien wapenstilstand voor
een eenigzins langer tijdperk te verlengen (78), de slechte
toestand der verdedigingsmiddelen in Holland, waaruit
Rogendorff geen hulp kon erlangen , zullen hem genoodzaakt hebben, nogmaals in persoon daarop aan te dringen,
en naar Holland over te steken. Waarschijnlijk stond dit
(77) Gorrespondance, I I , p. 146.
(78) De Gelderschon wilden alleen de Trede verlengen tegen afstand
der Grietenijen••(*), die hen nog niet gehoorzaamden, en liet Biklt. Do
Bourgondiërs zagen in, dat zij tot de drie steden, Leeuwarden, Harlingen
en Ifraneker beperkt, en zonder het genot der inkomsten van het platte
land, Friesland zonden moeten ontruimen. Zie daarover de Correspondance, I I , passim. Koning Karel, in een brief uit Barcelona, van 9
April 1519, zegt er dit van: „ La proposition d'une prorogation plus
„ longlienient que pour dix jours des deputez de Gheldre, sans avoir préa„ lablement la possession et joyssance du Bielt et des Griteneys du dit
„ ÜTrise, nous Ie trouvons sobre et etrange."
{*) De Lalaing noemt ze „ les criteniers," Corresp., I I I , p. 200.
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ook in verband met zijne benoeming, te gelijk met Jan
van Wassenaar, tot Opperbevelhebber der Koninklijke
troepen in Holland (79). Hij stak waarschijnlijk derwaarts
in het midden van Maart 1519 over(80), en was 23 Maart
te 's Gravenhage. De Gelderschen waren toen door de
Lemmer getrokken, en van plan over Ijlst en Sneek naar
Harlingen te gaan. Willem van Kogendorff schreef in den
nacht van 23 Maart (81) nog een brief aan de Landvoogdes Margaretha, om haar te waarschuwen; hij zelf zou
dadelijk zich met Wassenaar te Hoorn of Amsterdam in
verbinding stellen. Hoezeer hij bewust was, dat er dringend gevaar voor Holland was, wanneer de wapenstilstand
niet verlengd werd, blijkt ook uit andere brieven van
hem (82) aan Lalain en de Landvoogdes Margaretha, die
door deze laatste, met toezegging van hulp, 28 Maart,
beantwoord werd (83).
In Friesland had hij inmiddels brieven laten uitvaardigen , houdende verbod , om de door de Gelderschen tegen
6 Maart 1519 bijeengeroepen Landsdag bij te wonen (84).
Den 2den April bevond hij zich te Medemblik. Door middel van brieven, met eene vrouw verzonden, had zijn broeder Wolfgang getracht Geldersche krijgsknechten over
te halen, hun vaandel te verlaten (85). Dit was mislukt.
(79) Jan van Wassenaar weigerde tegelijk met Rogendorff Bevelhebber te zijn. Zie Corresp., II, p. 214/15. Arend, 1. L, p. 413.
(80) Zie de brief van Franc. Rolofs aan Wolfgang van Rogendorff,
21 Maart 1519, Corresp., II, p. 168—173.
(81) „ à la Haye à deux heures après mynne nuit," 1. ]., p. 173.
(82) Zie n°. 259 en 260 der Correspondance, II.
(83) Zie n°. 267, p. 199; „la viîle de Nostre dame" aldaar, zal Rotterdam zijn: — de zentscep, in de zelfde brief, zijn niet zand- maar zeînschepen , oorlogsvaartuigen.
(84) Corresp., I I , 177/178.
(85) Corresp., I I , p. 208: „ laqnello famme a esté par enlx et leurs
„ capitaines fort mal traitée, Font battue, coiippé let orcilles et fendu
„ la joue et jetté les lettres au feu,"
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Daarop had deze 250 manschappen voor 14 dagen, voor
een Philips gulden, aangenomen. Margaretha keurde dit
af, om dat het bestand nog verlengd kon worden (86),
niettegenstaande Rogendorff haai* geschreven had, dat het
niet mogelijk was, Friesland in deszelfs toenmaligen toestand te laten, wilde de Koning er eenig genot van
hebben.
Met het bestand ging het als Petrus Thaborita schrijft (87).
» Item doe dat bestant van een hele jaer (17 Maart 1519)
» wt was, doe worde dat bestant verlanghet bi weken
» ende bi daghen. Mer ten lesten doe en worden gheen
» meer bestant ghemaect noch verlanghet, mer hem wert
» bevolen, dat niemant en solde den anderen beschadighen
» noch hynder doen; ende dit duerde langhe tyt."
Rogendorff en Wassenaar rigtten in Holland niet veel
uit. Ook daar was, even als in Friesland, de slappe
regeering van de Landvoogdes te bespeuren. Tegenover
deze stonden in Friesland zulke Geldersche krachtvolle
bevelhebbers, als Maarten van Rossem, 1518—1519, en
Christoffel van Meurs, 1520, die te Sneek Landsdagen
der Geldersen gezinde Friezen hielden. Toen de aldaar
gedane voorslagen, in mannen als Jancko Douwama en de
zijnen, eene diepe verontwaardiging verwekt hadden, en
deze zich van de Gelderschen begonnen af te wenden, gaf
Rogendorff omstreeks Pinksteren 1520 last, om met deze
Friesche onvergenoegde edelen in onderhandeling te treden (88). Hij deed zulks, met goed gevolg, gelijk kan
blijken uit de magtiging, hem en zijnen broeder Wolfgang
door Koning Karel, 27 Julij 1520, verleend, om de Edelen en Heerschappen in Friesland, die de zijde van Karel,
(86)
(87)
(88)

Corresp., I I , p. 210—211.
L. 1., p. 246.
Jancko Douwama, 1. 1., p. 252. C.'opij der brief, p. 253.
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Hertog van Gelder, hadden gehouden , in genade aan te
nemen (89).
Toen Koning Karel, tot Eoomsch Koning verheven (28
Junij 1519), in 1520 uit Spanje naar Zeeland overstak, om
zich te Aken tot Keizer te laten kroonen, verliet Eogendorff mede Friesland. Den 5<îon Sept. vinden wij hem in
Brussel (90), en kort na de krooning, die 22 October (91)
plaats had, te Keulen, alwaar Jancko Douwama hem aantrof (92). Toen deze (31 Decb. in genade aangenomen)
in het begin des volgenden jaars over de belangen van
Friesland in Braband geraadpleegd werd, had ook Rogendorff zelf reeds lang zijnen opvolger aangewezen. In eenen
brief, zonder dagteekening (93), doch reeds waarschijnlijk
toen hij Opperbevelhebber der Koninklijke troepen in
Holland was, in de maand Maart van het jaar 1519, uit
Medemblik door Hogendorff geschreven, berigtte deze aan
de Landvoogdes, dat de Drossaart van Vollenhoven
(Maarten Schenck van Toutenburg) genegen was, de betrekking van Gouverneur van Friesland te vervullen» Kogendorff vond hem daarvoor geheel berekend en geschikt,
hij kende het land en volk door maagschaps banden, en
was hij aan die streken gehecht (94).
Maarten Schenck van Toutenburg verving alzoo Willem.
van Rogendorff den 24sten Maart 1521 (95).
(89) Schwartzenberg, I I , 405.
(90) Schwartzenberg, I I , p. 405, in de onderteekening der autorisatie , orn Johan Gerbranda in genade aan te nemen.
(91) Petrus Thaborita, p. 265.
(92) J. Douwama's Geschriften, p. 284/88.
(93) V. d. Bergh, 1. 1., heeft „ 26 Mars 1519 ou environ." Zie
Corresp., I I , p. 185, n°. 261.
(94) „ Yl counoit la naeyou et est aryé en se quartier," door zijn
huwelijk met Anna de Vos van Steenwijk van Putten, 1490— f 1509Zie Magnin , Onderzoek naar den adel van het geslacht de Vos van Steenwijk, Gron. 1844, Geslachtstafel.
(95) „ Op ten Palmsoendagli es die heere G-eorgen Schenck hyr in
„ den Lande ghecoemen." Martena, 1. 1., p. 113.
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Er schijnen echter destijds nog edelen in Friesland geweest te zijn, die deze verandering niet welgevallig was.
Daaronder behoorden de Raad en Bidder Tjaard van
Burmania. Jancko Douwama zegt er van (96): » Tjaert
» stunde daer nae, dat Roggendorff weder mochten comen
» an der Ghouverneursehap van Westerlant, doer de welcke,
» dat Scenk were worden een gruntlick fiant van Bur» mannie; angeseen het were niet lang geleden, des Mester
» Geert Mulert, sijn swager, weer to Hoewe (aan het
j> hof) gewest; ende het worde Scenk angebragt, dat Mu» lert daerna stunde, ende daer umme soliciteert hadden,
» om Mijn Here van Buren weder Ghuwernoer van Vriesx lant te maecken ," enz. (97).
Nog eens vinden wij Rogendorff in Friesland terug, en
wel als Opperbevelhebber van het krijgsvolk van Philips
van Bourgondië, Bisschop van Utrecht. In het laatst van
het jaar 1521 kwam hij daarmede op de Kuinder, en trok
naar de Lemmer, waar de Gelderschen onder hunnen Stadhouder hen afwachten. Hij dreef hen echter op de vlugt,
versloeg ze en nam eenigen gevangen. Bij die gelegenheid
verbrandde de Lemmer en een groot gedeelte van Echten
en Oosterzee (98).
(96) L. 1., p. 303. Zie over Tjaard van Burmania Stamboek van den
Frieschen Adel, door v. Halmael en Hettema, I , p. 37, I I , p. 41(14).
(97) Volgens Pontanus, JBist. Gelricae, lib. X I , p. 697, was Rogendorff bij de Friezen , om zijne gierigheid en andere ondeugden , gehaat;
maar men houde in liet oog, dat dit eene getuigenis van zijnen vijand
J. Douwama is.
(98) Winsemius, p. 459. Arent, 1. 1., p. 582. Petrus Thaborita,
p. 273: „ Ende toe lasten quamen des Biscops knechten myt macht in
„ Doenghe waerstal (Doniawerstal), ende sy branden Hechten bynae
„ alheel, ende Oesterzee by die keerck toe, dat daer nyet veel en bleeff
„ staen; nier nochtans soe bleven daer sommighe husen staen , die ver„ dinght waren, ende oeck daer cromen (kraamvrouwen) in waren; ende
„ dye lmysen, die daer stonden tusschen Oesterzee keerck ende die zec,, click, die bleven altesamen staen; ende oeck soc branden sy sommighe
,, kusen toe Delsterhusen; ende dit gheschiede des daghes nae Alre
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Kogendorff keerde daarop naar Holland en later naar
het Bourgondische Hof terug.
Nadat hij den Keizer naar Spanje vergezeld had, blonk
hij zoodanig in de oorlogen tegen de Mooren en Frankrijk
uit, dat de Keizer hem tot Ridder der orde van Calatrava
benoemde, Hij stierf, na nog vele krijgsbedrijven in Duitschland en Hongarije ? in 1541, aan de gevolgen van eene te
Pesth bekomen wonde (99).
Zijne nagedachtenis wordt door twee penningen bewaard,
de eerste met het Hoogduitscli omschrift:
WY(lhem) V(on) EOGENDORF COMANDOE ZV
OTOS TEC(et caetera) SELNES ALTEE. 55.
is in Koehlers Münzbelust., Th. XVIII, S. 118, afgebeeld, maar overigens aan de tweede geheel gelijk; de
tweede, in het Kon. Penningkabinet voorhanden, is, voor
zoo verre ons bekend, nog onuitgegeven.
• De voorzijde bevat zijn links gewend borstbeeld, met
langen baard en kort geknipt haar. Hij heeft reeds, weiligt door den krijg, het voorkomen van een zeer oud man
te zijn, alhoewel hij bij het vervaardigen van den penning
nog maar 55 jaren telde. Het omschrift wijst zulks aan,
het luidt:
GVILL(elmvs). LIB(er). BARO. EX. EOGENDORF.
COMEN(dator), DE. OTOS. ÆTA(te). LV., dus in 1536
vervaardigd,
Wiüeni, Vrijheer van Rogendorf, Commandeur van Otos.
In den ouderdom van 55 jaar. .1536.
De keerzijde, zonder omschrift, heeft drie wapenscb.il„
„
„
„

zielen dach, en het was op een Soimendacli (3 Nov. 1521). Item,
in desen tyt word oeck ghebrant dye Lemmer myt dye keerek, mer
die keerek wort onwillens gliebrant, dit deden dye Ghelresschen myt
die Ifriesen, omdat die Biscop hoep daer nyet in solde legglien."
(99) Koehler, Münzbelustungen, Th, XVIII, en de aldaar aangehaalde bronnen.

II. N. B.
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den, gescheiden door een hellebaard, strijdhamer en een
op den grond liggend harnas enz. Het regter schild bevat
het wapen van het geslacht Rogendorff, een gouden muur
met zwarte voegen en met drie tinnen, waar boven eene
gouden ster op een blaauw veld. Het linker schild een
roode met goud gekroonde leeuw op een zilveren veld,
zijnde het wapen van zijne moeder Margaretha van Wilthauss in Stiermarken. Het middelste schild bevat een rood
kruis, het ridderteeken der orde van Calatrava. Otos, op
de beide penningen als eene commanderij, hoogstwaarschijnlijk dier zelfde orde, voorkomende, lag waarschijnlijk
in Spanje, waar de hoogst aanzienlijke ridderorde van
Calatrava gevestigd was.

Drukfout: p. 164, regel 26 van boven, staat: êtres lees.
êtes.
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B IJ L A G E.
OPEN BRIEF "VAN WILLEM, VRIJHEER VAN ROGENDORFF
EN VAN MOLENBURG, AAN DEN PRIOR EN CONVENTÜALEN DER KRüISEBROEDEES IN ÏRANEKER, BEVESTIGENDE DE OVERDRAGT VAN LANDEN
OP HET BILDT, 11 DECEMBER 1518.
{Uit het Archief Gabbema.)

Wilhelm, Fryheer toe Bogendorff en van Molenburg, Coe- Mat. toe
Hispangen onsen genadigen Heren Stadtliokler generael in Vrieslant,
bekennen ende doen kont met diesen onsen openen brieue, hoe dat ons
die prior ende conventusien der Crucebrooders binnen Franicker to kennen gegeuen hebben, boe dat zie met eenen Pieter Snyder aengaende
twintich morgen landes off daeromtrent, liggende op de Bilde in sanct
Annen prochie die vortyts heer Syffardt van Luttich in gebruickinge gehat, daer an zy van beyder ziede van heer Floris van Egmont, die tyt
Stadtholder, pacht ende huyre pretendeerden to hebben, nae inholden
sekere segel ende brieue van eontracto by die stadt van Franicker vorsegelt ende in den jare dusent vyff hondert en XVIII, den XXIX e n
dach July gegeuen ouerkomen ende verdragen syn, mit den vorse. convente in gebruyekenisse der genoemde landen blyuende, ons omme confirmationem ende bestedinge des vorse. contracts gebeden; — Soe wy
dan niet anders weten, dan sulx oprechtelick geschiet is, hebben wy suis
eonfirmeert endo bestediget, conformeren ende bestedigen sulcke contract
mits desen, dath vorser, onsen gned. Hern an hoor pacht ende ouerheyt
onschadelick. Gegeuen te Lewerden, onder onsen signet, den Xld e n dach
Decembiïs Anno XVc XVIII.
Eigenhandig onderteekend:
EOGENDOEFE.
Het papieren zegel bevat een gequarteleerd wapen, waarvan 1 en 4
het wapen der familie Eogendorff, 2 en 3 dat der familie Wilthaus bevatten. Op eenen band, daar boven, leest men:
S(iegel) W(ïlhelmsJ Ffrei) H(errn) Z(n) E(ogendorff).
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