Mr. Casper Fagel (1634-1688)
Fagel, Mr. Casper (Gaspar), ged. Den Haag (G.K.) 25 januari 1634, ingeschreven als student te Utrecht
1649, promoveerde aldaar in beide rechten 24 maart 1653, advocaat te Den Haag, advocaat voor het Hof
van Holland, Zeeland en Friesland, hielp Johan de Witt bij het opstellen van resoluties en diplomatieke
stukken, pensionaris van Haarlem 1664-1670, griffier der Staten-Generaal 1670-1672, door Johan de Witt
nog tot zijn opvolger aangewezen werd hij op de dag van de moord op de Witten benoemd tot
raadpensionaris 1672-1688, pensionaris van de ridderschap van Holland en West-Friesland 1672-1688,
hoogheemraad van Rijnland 1678-1688, grootzegelbewaarder, stadhouder en registermeester der lenen
van Holland en West-Friesland 1681-1688, was een trouw volgeling van stadhouder Willem III, overl. Den
Haag 15 december 1688, begr. ald. (Gr.K.) 22 december 1688, zoon van Mr. François Fagel, raadsheer Hoge
Raad van Holland en Zeeland, en diens tweede echtgenote Beatrix van Biemont (Byemont).
Toen stadhouder Willem III zijn dood vernam zie hij: nu heeft de staat zijn getrouwste dienaar en ik mijn
beste vriend verloren.
Hij bewoonde tot zijn overlijden het rentmeesterhuis op Leeuwehorst, beschikte tot 1653 over het huis
Nobelstraat 10 in Den Haag, gelegen naast het ouderlijk huis. In het jaar van zijn overlijden 1688 vermaakte
stadhouder Willem II de hofstede de Kruidberg bij Velzen aan hem.
Als griffier der Staten-Generaal ontving hij meer dan f 4.000 per jaar. In het jaar 1674 beschikte hij over een
inkomen van f 6.000 per jaar. Later werd dit bedrag verdubbeld, met een buitengewone jaarlijkse toelage
van f 6.000. Hij beschikte in 1674 over een vermogen van f 40.000.
In 1687 kreeg hij een pensioen van f 4.000 per jaar. Zijn kostbare bibliotheek werd op 17 oktober 1689 door
Arnout Leers in de Ridderzaal in Den Haag geveild.
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