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Regentes over Friesland·
ln een moeilijke ..tijd
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Jong weduwe
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Willemen
Albertine kregen .drie kinderen: Amalia,
Hendrik
Casimir 'en
Sophie, welke laatste na de
dood van .haar vader
in
1664 geboren is. Ze' stierf
reeds drie' jaar 'Iater.
Lang heeft
het. huwelijksgeluk niet geduurd. Op
21 Oct. 1664 kwam Willem
Frederik
als gevolg van
een ongeluk met een pistool om het leven.
Albertine bleef als dertigjarigè jonge vrouw ach:
ter. Ze werd niet
alleen
voogdes over haar kinderen,
doch ook. regentes
voor haar zoon Hendrik'
Casimir IT, die zijn vader
als stadhouder was opgevolgd.Het
jongetje moet
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Oranjewoud
voor. Waarschijnlijk heeft de prinses
op de heidevelden van Brongerga .veel bos laten aanleggen.. waardoor de naam is
ontstaan. .
Ze verdeelde haar dagen
Albertine Agnes
tussen Oranjewoud, Leeuin Oranjewoud
warden en Oraniênstein ' in
Toen' Hendrik Casimir
Duitsland. Het meest W<lS ze
II in 1~
st~dhouder
echter op Oranjewoud, waar
werd van Groningen en
ze door de bevolking werd
Drenthe, en in 1676 ook
vereerd onihaar
eenvoud
van Friesland, trok Alen haar liefdadigheid. Haár
bertine zich langzamerkinderen kwamen hier vaak'
hand terug. De Staten
te gast. Tweemaal IS er een
van'
deze
provincie
kind van haar dochter Amaschonken haar een beIia geboren.
.
drag van f 5000 en boVeel vreugde heeft ze op
vendien een jaarlijkse
Oraniewoudvgekend,
Ook
lijfrente als. blijk van
veel Ieed, Een paar jaar' is
hoge waardering voor
ze lijdende geweest. ....
hetgeen Albertine .als
. .AlpertineAgnes
stierf op
regentes in het belang
Oràilj~w:oucl~:4:.:Mei 1696 op
van Friesland had "ge- :<> 62-jarige·1~itijd. nadat haar
daan.·
','
.doch!~~naarruim
een jaar
In dat 'jaar kocht dê;prin-'
en haàr=zoon haar zes' weses van zekere' Barerit van . ken voordien vin;
dood
Sevenaer 'een li:lildhuis-hoe-' waren .«Voorgegaan evenals
ve onder Oudeschoot voor
vier .kinderen van de stadi 41.000. Aan d-ezuidelijke
houder. .
' .
kant lag. het' Schoterwoud,
llIfet Albertine Agnèswas
aan de -oostkant detot Broneen
hOQgstàande, ..nobele
gerga behorende heidevel- ._ vrouw> heengegaan.
Haar
. den.
.
na,am.blijff-in dé Friese ~eAlbenine' Agnes is dus in
schiedenis, voortlevenals
de
feite de stichteres van Oran- . Oranje-prinses, als tactvolle
jewoud.
C'.,...
..'
moedervals een- sterke ma.
. .. ' ' .. gistraatspersoon. . .Eer.st zal ze op dahoeve
... ~-pan:nogdit: Ware Willenl
hebben verbleven; vervolFiedefik"riiet·met
de Oran. gensheèft ze al vrij spoedig •.',jè,pi:îrises" Alb'i!rtint<Agnes
'hèt eerste landhuis ·ges~icht.' ',·.~ehuwd, -dan zouvthans geen
Dat zal omstreeks 1680 zijn
rechtstre-ekse afstammelin,
geweest. Het heettev.Ora.. ge .vanWillemvan
Oranje.
niënstein". In' "f6~' komt
on.z.ekoniligin zjj~ ..
voor het eerst de- naam
Albertine, kond~1. er iets
tegen uitrichten.
Pas in
1748, bijna een eeuw' na
Albertlnes regering, kwam
er een grote verbetering.
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