
PREDERIK VAN DE PALTZ,
zoals men hem in 1869 zag
Overgenomen uit een kinderalmanak uit 1869, met ver-
tellingen en versjes van de hoofdonderwijzers: K. de
Beijl, J. Hesta, K. Tietema en H.P. Hitze.
Uitgever H. Bokma te Leeuwarden.

Frederik V
Kent ge Prederik V, mine vriendjes? Zoo niet, dan
wil ik u iets van hem vertellen. Frederik was een
zusterszoon van onzen dapperen Maurits. Hij was keur-
vorst van de Paltz, een land in Duitschland aan beide
zijden van de Rijn gelegen, en regeerde daar rustig,
hoewel het overigens in Duitschland vrij woelig was,
en de Hervormden on de Roomsohen er vijandig tegen-
over elkander stonden.
Aan het hoofd der Hervormden stond Frederik. Aan het
hoofd der Roomschen stonden keizer Matthias en zijn
neef Ferdinand. In cTa landen, v/aar de r. jomsehen den
baas v/aren, werden de Hervormdem erg vervolgd. Zoo
fiing het ook in Bohemen. Een vroegere kei^r had
den iiohemers vrijheid van Godsdienst geschonken en
c o o waren er op vele plaatsen Hervormde kerken ge-
bouwd. Daar dit echter zeer tegen den zin van kei-
zer Matthias was, mocht men wel vreezen, dat de
vrijheid vroeger of later weer ingetrokken zou
worden.
In 1615 werd er dan ook eene Protestantsche Kerk
gesloten en eene andere vernield. Of de Bohemers
zich hierover al beklaagden, het hielp hun niets.
Eindelijk zonden zij eenige van hunne aanzien-
lijksten naar Praag om van des keizers raadsheren
herstelling en opening hunner kerken te vragen.
Maar de raadsheeren weigerden hun billijk verzoek
en behandelden hen met minachting. De afgevaar-
digden, niet denkend aan de les van Jezus: Hebt
uwe vijanden lief en zegent ze die u vervloeken,
wierpen twee raadsheeren uit het venster van 't
keizerlijk slot. Geheel Bohemen kwam nu in oproer.



Men joeg de keizerlijke ambtenaren het land uit
en zeide Perdinand, die door den keizer als ko-
ning van Bohemen aangesteld was, de gehoorzaam-
heid op, en zag uit naar een zelfgekozen koning,
die beter naar den zin zou zijn dan 's keizers
neef.
Het oog viel op Prederik V, vooral omdat hij aan
't hoofd ston der Protestanten, van wie de Bohe-
mers dan ook hulp dachten te bekomen. Prederik
had er echter geen zin in om koning te worden,
daar hij wel wist, dat dit hem in oorlog met den
keizer zou wikkelen. Maar zijne vrouw, die eene
dochter van den koning van Engeland was, wilde
zooveel te liever koningin zijn en spoorde haren
man dus sterk aan. Zij verweet hem, dat hij wel
eene koningsdochter tot vrouw had durven nemen,
maar dat hij haar niet de eer wilde geven koningin
te zijn. Dat was voor Frederik te erg en hij deed
dus maar haren zin.
Maar nu was de oorlog dan ook onvermijdelijk.
Reeds maakten de keizer en Perdinand zich gereed
om de Bohemers te straffen, en pas v/as Frederik in
zijn nieuwe hoofdstad Praag aangekomen, of hij werd
er door de keizerlijke soldaten belegerd. Die be-
legering konden de Pragers niet lang uithouden en
Frederik besloot dus alles te doen om den vijand te
verdrijven. In 1620, nadat hij ruim één winter ko-
ning geweest was, trok hij 's keizers leger, dat op
den Wittenberg aan de westzijde van Praag gelegerd
was, tegemoet, .... maar werd, hoe dapper hij ook
streed, geheel verslagen. Nu lag Praag voor den
vijand open. Frederik was nu niet slechts genood-
zaakt Bohemen te verlaten, maar hij verloor ook de
Paltz. Hiervan kreeg zijn zoon in 1648 slechts een
gedeelte terug. Prederik V kreeg van wege zijn kor-
te regering den naam van Winterkoning en vluchtte
naar ons land.



Stil en rustig ging hij in Rhenen wonen en op den
Grebschen berg, in wiens omstreken hij gaarne wan-
delde, vindt ge nog eene rustbank, die naar hen de •
11 Koningstaf el" genoemd wordt. Toen in 1628 Piet
Hein met de schatten der zilvervloot te Amsterdam
binnenkwam en duizenden menschen begeerig waren
dien held te zien, ging Prederik ook derwaarts.
Zijn zoon, die hem vergezelde, geraakte door 't
gedrang in 't IJ en verdronk voor zijns vaders
oogen. Men kan dus gerust zeggen, dat Prederik een
zeer ongelukkig leven had sedert hij zijn vader-
land, de Paltz, verliet.
Wij loeren uit zijne geschiedenis, dat de raad die
de bijbel ons geeft wel zeer nuttig is. Immers we
lezen daarin: Tracht naar hooge dingen, maar voegt
u tot de nederige.

K. Tieterna
Naschrift van de redaktif:
V/ij hebben u deze proeve van geschiedschrijving
voor de jeugd uit de vorige eeuw niet willen ont-
houden, de inLovö. is wel juist en de i7ioraliterer.de
toen v.as voor die tijd normaal. Ken benaderde het
gebeurde uit de eigen zienswijze en gaf die dan aan
de jeugd door.

DE UTRECHTSE OORLOG EN JAN VAN SCHAPPELAAR

Op moderne wij zo souden we kunnen zeggen, dat voor
de Utrechtenaren (en wellicht voor sommigen daar-
buiten) 19C2 het jaar van Jan van Schaffelaar is.
500 Jaar geleden zou de bekende episode van "het
springen van de toren van Barneveïd" zich hebben
afgespeeld. De huidige nederlanders weten niet al
te veel van de geschiedenis van hun vaderland, maar
van Jan van Schaffelaar hebben ze meestal wel eens
gehoord. Maar hoe en waar en waarom dit zich zou
hebben afgespeeld is voor hen meestal duister.
Prof. Prins uit Groningen heeft in een aardig boek
geprobeerd de zaak uit de doeken te doen1). Maar "...
zelfs zijn diepgaande en uitgebreide onderzoekingen
hebten niet alles aan het licht kunnen brengen.
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