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De complexe relatie tussen een Friese
stadhouder en zijn secretaris
Secretaris Philip Ernst Vegelin van

Claerbergen (1613-1693) bleef de Friese

stadhouder Willem Frederik van

Nassau-Dietz zijn leven lang trouw.

Opmerkelijk, want hij kon zich lang niet

altijd vinden in het gedrag van zijn baas.

Achtergrond
Milo van de Pol

Ondanks zijn vooraanstaan-
de positie aan het stadhou-
derlijk hof weten we maar

weinig van Vegelin. En dat terwijl hij
een omvangrijke correspondentie
naliet. Die ligt grotendeels in Tresoar
in Leeuwarden. Uit dat archief blijkt
dat hij een uitgebreide briefwisseling
onderhield met de hele Nassau-
familie, maar ook dat hij schreef met
vele geleerden uit heel Europa. Hij
wisselde boeken en ideeën uit en
verbond wetenschappers met elkaar.
Ook had hij goede banden met ge-
leerden hier in de Republiek, zoals
de hoogleraren Samuel Maresius en
Martin Schoock. De eerste vrouwelij-
ke academicus, Anna Maria van
Schurman, beschouwde hij zelfs als
een vriendin.

Vegelin was een importfries.
Oorspronkelijk kwam hij uit de
Palts, in Duitsland, waar hij opgroei-
de in een vooraanstaande familie.
Door de Dertigjarige Oorlog (1618-
1648) raakte de jonge Vegelin echter
op drift. Na meegevochten te hebben
in die gruwelijke oorlog, kwam hij
via omzwervingen door Engeland en
Frankrijk in 1641 in de Republiek
terecht. Zijn vriend Constantijn
Huygens bezorgde hem zijn eerste
echte baan: als secretaris aan het
stadhouderlijk hof in Leeuwarden.

De jonge banneling was Huygens
bijzonder dankbaar voor deze aan-
stelling. Vegelins vreugde was echter
van korte duur. De overstap van de
Palts, Londen en Parijs naar het
kleine stadhouderlijke hof in Leeu-
warden bleek nogal groot voor hem.
,,Deze uithoek van de wereld is
ontdaan van alles wat ook maar
enigszins interessant is”, schreef hij

teleurgesteld aan Huygens. Het werk
van de Friese dichters vond hij ook
maar niks. Om over het Friese weer
nog maar te zwijgen.

Daarbij was het geen liefde op het
eerste gezicht met zijn nieuwe baas.
Vegelin beklaagde zich in zijn dag-
boek over het losbandige gedrag van
Willem Frederik. Hij beschreef af-
keurend doch uitgebreid een uit de
hand gelopen etentje van de stad-
houder met enkele notabelen, waar-
bij niet alleen de wijn rijkelijk vloei-
de, maar ook nogal vrijelijk werd
omgegaan met de dienstmaagden.
Bovendien maakte Vegelin zich
zorgen over de financiële situatie
van zijn baas. Wanhopig probeerde
hij met boekhoudkundige kunstgre-
pen de gaten in het budget te vullen
en schuldeisers ,,met duizend scho-
ne woorden” tevreden te houden.

Vegelin had het dan ook al snel
gezien bij de stadhouder. De verove-
ring van Hulst op de Spanjaarden in
1645 bood hem de mogelijkheid om
zichzelf weg te promoveren uit
Fryslân. De bestuurders van de ver-
overde stad werden na de overname
gedeeltelijk vervangen, zo ook de
baljuw. Via zijn schoonvader, Hessel
van Sminia, wist Vegelin deze baan
te bemachtigen. Willem Frederik

wilde hem echter niet kwijt. Toen de
stadhouder lucht kreeg van Vegelins’
poging om weg te komen regelde hij
onmiddellijk een vervanger. Vegelin
zou tot 1658 moeten wachten voor-
dat hij daadwerkelijk baljuw mocht
worden.

Willem Frederik was nu beducht
op een ongewenst vertrek van zijn
nuttige secretaris. Toen Vegelin in
1652 aan de stadhouder voorlegde
dat hij graag zijn zwager, Jetze van
Sminia, als raadsheer van het hof
van Fryslân wilde voordragen, stem-
de Willem Frederik in: op voorwaar-
de dat Vegelin zijn secretaris zou
blijven. Vegelin gaf toe. En dat ter-
wijl hij waarschijnlijk echt terug
wilde naar zijn geboortegrond, de
Palts. Niet voor niets hield hij zijn
leven lang de woning van zijn fami-
lie aan in zijn stad van herkomst,
Neustadt an der Haardt. Ook al heeft
hij het huis na zijn vertrek uit Duits-
land nooit meer kunnen bewonen.

Bindende beloftes
Willem Frederik had goede redenen
om zijn secretaris bij zich te houden.
Vegelin was uiterst bedreven in het
op goede orde houden van de finan-
ciën van de stadhouder. Bovendien
wist Vegelin overal geld los te peute-
ren. Om die reden stelde de stadhou-
der zijn secretaris aan als zaakwaar-
nemer voor zijn Duitse bezittingen,
met name in Dietz en Spiegelberg.
Zo zat Vegelin in de jaren vijftig
vooral in Duitsland. Dat hij in die
periode niet besloot om voorgoed in
zijn Heimat te blijven had alles te
maken met een belangrijke karakte-
reigenschap van hem: plichtsbesef.
Zijn beloftes aan de stadhouder
waren bindend.

Vegelin werd hoe langer hoe
meer betrokken bij Willem Frede-
riks machinaties. Zo wist Willem
Frederik dat zijn neef, prins Willem
II van Oranje, net als zijn vader
Frederik Hendrik op het stadhouder-
schap van Friesland aasde. Willem
Frederik liet Vegelin onderzoek doen
naar een kopie van het testament
van Maurits van Oranje, waarin deze
alle rechten op het stadhouderschap
overdroeg aan de Nassau-Dietz-tak
indien de Oranjes kinderloos zouden
sterven. De stadhouder liet Vegelin
naar de rechtsgeleerde Bernardus
Schotanus in Leiden afreizen om te
onderzoeken welke stadhouderlijke
rechten Willem Frederik had ten

opzichte van Willem II.
Willem Frederik durfde echter

niet te vertrouwen op een juridisch
steekspel met de prins. Toen de
laatste in 1650 een couppoging on-
dernam om de regenten in Amster-
dam af te zetten, deed de Friese
stadhouder dan ook vrolijk mee.

En wie was er ook bij? Inderdaad,
Vegelin. In zijn dagboek beschreef

hij de veldtocht naar Amsterdam in
een van de weinige overgebleven
verhalen rond deze militaire actie.
Om zijn rol in de coup te verdoeze-
len vernietigde Vegelin wel cruciale
details. Met één opmerkelijke uit-
zondering: Vegelin was na de coup
met Willem Frederik op een gehei-
me verkenning in het gebied rond
Utrecht geweest. Waren de stadhou-
der en Willem II van plan nóg een
couppoging te wagen? En waarom
tekende Vegelin dit alsnog op?

De plotse dood van Willem II
maakte dat Vegelin nog verder bij de
snode plannen van zijn baas werd
betrokken. Willem Frederik zette
hem nu in om voor hem ook het
stadhouderschap van Groningen en
Ommelanden te bemachtigen, dat
nu voor het oprapen lag. Vegelin
diende de bestuurders van deze
provincie wel eerst om te kopen,
met ‘cadeautjes’. Hij voelde zich niet
senang bij dit soort trucjes en be-
zwoer de stadhouder alles geheim te
houden. Edelman Pieter van Walta
had hem echter al eens toever-
trouwd dat de stadhouder niet kon
,,dissimuleren”, oftewel niets ge-
heim kon houden.

Met het overlijden van de prins
van Oranje zag Willem Frederik ook
eindelijk zijn kans schoon om zijn
felbegeerde verbintenis te krijgen
met het huis Oranje. Al jaren aasde
hij op de Oranje-dochter Albertine
Agnes. Het huwelijk was een kostba-

re onderneming die de stadhouder
niet kon opbrengen. ,,Wat de kosten
van de Brusselse commedianten en
muzikanten uit Antwerpen, idem de
grote verering aan de keurvorstelijke
ministers waren, zulks zal de reke-
ning duidelijk uitwijzen”, noteerde
Vegelin, die alles mocht regelen,
geïrriteerd. De stadhouders’ beslis-
sing om alle magistraten een zilve-
ren ketting te geven ter ere van zijn
huwelijk noemde hij een ,,kermis”,
waardoor de schulden van de stad-
houder onnodig toenamen.

Willem Frederik toonde overigens
wel dankbaarheid voor de inspan-
ningen van Vegelin. Hij mocht zich
kapitein noemen van zijn eigen
bataljon voetknechten en werd
hofmeester van de stadhouder. Later
mocht hij toch het ambt van baljuw
uitoefenen en kon hij zich ook drost
van Liesveld gaan noemen. In mate-
rieel opzicht en aanzien deed Vege-
lin het dan ook uitstekend. Zo be-
woonde de familie aanzienlijke
huizen in Leeuwarden, zoals het
Sirksmahuis in de Grote Kerkstraat
en het Eysingahuis op de Turfmarkt.

Ontslag
Werken voor de stadhouder bleef
echter frustrerend voor Vegelin. In
1664 was de maat vol en nam hij
ontslag. Al tijden was hij niet be-
taald. ,,Alhoewel ik in meer dan tien
jaar duizenden mijlen heb gereisd
voor dit werk, zo wacht ik nog op
mijn beloning”, klaagde hij. Toch
wist Albertine Agnes hem nog een
keer over te halen door hem zijn
achterstallige salaris te betalen.

Datzelfde jaar overleed Willem
Frederik: een ongeluk met een pi-
stool. Op zijn sterfbed riep hij Vege-
lin nog bij zich en liet hem opnieuw
een belofte doen. Hij diende voor-
taan voor Albertine en zijn kinderen
te zorgen… en hen uit de schulden
te houden. Vegelin stemde voor de
derde keer in. Nu zat hij voorgoed
vast in Friesland.

Milo van de Pol (Huygens ING)
was in 2018 de Tresoar-fellow. Hij
werkt aan een proefschrift over
de rol van de intermediair in de
zeventiende eeuw aan de hand
van Vegelins correspondentie. Dit
artikel is een korte bewerking van
een lezing die hij hierover gaf in
Tresoar. Reageren kan via cul-
tuur@frieschdagblad.nl
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Philip Ernst Vegelin van Claerbergen (midden) in de begrafenisstoet van stadhouder Willem Frederik, door Michel Noé, naar Franciscus Carré, 1665. Foto: Rijksmuseum Amsterdam


